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HEELKONSTE,
ofco

D 6RD E DEEL
Van de

G E N E E S~K ONSTE,
Om de \Jjtvvendige Gebrefyn

te Heelen

.

Tot Dordrechtj

Voor Vïeter Looymam ende Maerten de Bot,

Boeck-verkoopers . In t jaer 1645.



1

Privilegio*

EEn yder wert verboden by Ottroy van de Heeren

Staten Generael, in date den 4. April , ende de

Attaché van wegen de Provincie van Hoüandt, in date

den 10. dito 164-2. vergunt aen D r Johan vanBe-
verwijck > Schépen derftadt Dordrecht, dit tegenwoor-

dig!) Wenk , binnen den tijdt van negenthicn jaren te

drucken ofte doen druchen , te verknopen , ofte elders na-

gedruckt in de Provinciën te brengen , te verkoopen , ofte

uyt te geven, fonder bewilliginge van den voor'fz,. Be-

vervvijck , op de verbeurte van de na-gedruckte Exem~

plairen , ende daer-en-boven van een fomme van drie

honden Car.guldens , fappliceren als naeder by het Ori-

ginele Oiïroytefienis.



VOOR-REDEN.

A datwygefchre-
vê, ende uyc-gegeven

hebben ,* hoe de G e-

SONTHEYT, door

goede Maniero van_.

Leven onderhouden, ende door Ge-

neesmiddelen herftelc kan werden:

foo zijn wy oock verfocht , het ove-

rigo daer by te vougen , te weten_,

,

hoe de Uyterlicko gebreken geheelt

moeten wefèrL, . Waer in wy niet

en hebben konnen ledigh ftaen , foo

om goede vrienden., eenen gewilli-

gen , ende weynigh befwarendenw

arbeyt niet te weygeren^ , als om de

befchrijvingo van de Konfte^> hare

volkomene Leden te geven-.. Te
meerden,, om datter dagelijcx veel

Onverstandige dit werck, tot groote

*
l fcha-



Voor-reden.
fchade van de Gebreckelicko , de

rechte Heel-meefters ontnemen.Te-

gensfoodanige heeft onlangs de aer-

dioej Petrus Baardt , geneef-heer_> tot

Leeuwaerden, uyt-gegeven op defe

oude Spreucke

,

Offnijt, ofbrant,

Ofhelpt oen kam,

het volgende Dicht :

Och neen , ditfpreeck^woort is met waer ;

lae , immer , t is foo ver van dacr
,

Dat defe Man geluckigh is

,

Die , metfyn onbekeken Pis ,

Die , met een half-verrotten Scheen

,

Loopt na eengoe Chirurgus been,

Tlucx moeter Vaders Plaefter op
,

I>n Af-vaers Bry moet by de kop
;

VViVt dan nietgaen, mijn Vrtent, dit moet

Het Morbum iüjn\ ftetwatghy doet

:

lekjveet eengoegelegentheyt ,

Bier achter
,
by ons oude Meyt

,

Die is nu kortelick^gctrotitvt

,

My dunckt wel datje Slapers hout
,

Vergeet u hier een wcecl^pfmeer

,

Soo krijghdy u Gefontheyt tveer ^

Voor-



Voor-reden.
Voorwaer , ghy z.ijt eenjonger Helt ,

My deert datghy dus mjtgefeit

,

lae wel ,
ghy bent een rijcker Man

,

Hoe Peftilency quaemjer an ?

*Kgafliever noch een Blanckje meer ,

En hielde vaerdigh mijngeweer:

Wel y feght eens , xydy desgefint ?

Soo wil ük^fien menyemant vint ,

Die u een kamer maecktgeree,

En u eengoetgerackjten dee .

Wat my aengaet , ick^ om mijn Kunft ,

Heb door hetgantfche Lam degunfi ,

Het komt my ofgeen Boer ofthien p

Daer hoeftghy niet naer om tefien,

Doch, watgefeytwertyfeghickjtl,

Mijngoede Vrient , u tegeval ,

Want u , fonder Deco&ien ?

Te helpen , ick^geen Menfchen ken-y

Hout my maer van dïApthéker vry

,

De reft , fiet daer y diefchenckjckjy ?

Mijn Wijfeen Schape-kees ofvier,

Op dat men
y

t dies te eer beftier ;

En oft u Volckjen vragen quam

,

Soo dunckt my benje fAmfterdam,

En houdje na de Cnyr wat bleecx ,

Soofeght , ja wel , ickben wat queecx ,

Mijfchien ofmy d'Hoüantfche Traen >

Niet al te wel wil hangen aen .

* 4



Voor-reden,
In raeckt mijn Oo?n-kool dan int bedt ,

Sint-feiten eens, mijn Boer , ickjvedt

jpu raeckfter metgeen praten af>

Menfoeckt dtjn Koren , met dijn Kaf,

Drinckjffl , en[weetfoo langbje mooght,

Inflijpt , en quijltfoo langbje drooght •>

Jae , immer , foo langb datu huyt

,

Soo naeukcns om de Bonckenfluyt ,

Gelijckje vellen van een Ael

,

Getrocken om een bouten Fael

.

VVech , meefierLenaert , meefter Geert k

VVeeb , Kamper-beudel met u Sweert
,

Die 'f Volckjen eerft de Leden reckt ,

En alles uyt malkander treckt ,

Die rabragckt , brant ; diefnijt , en vilt >

Die kopt , engeejfelt, foogby wilt ,

In dan den armen Gaeu-diefweer

,

Steecht , fcx en vaerdigb , in[yn kleer 3

In jaegbt hemfiracx ter poorten uyt ,

In meent dat dit watgroots beduyt,

lae , dat u hierom al de Lien

,

Behooren vrientfcbap aen te bien ?

Hieromfoudtghy Schirurgen zJjn ,

Dat komt oockjiimmermeer in mijn ;

hier buyten was nu laetfi een Weert ,

Die hailt (yn Schouder Difloceert

,

E^öo^gefraclureert (yn Been

,

pat 'r OflisJhtcl^door *t Cutis heen

,

Daer



Voor-reden*
Daer waren twee Schirurgen by ,

Met elckjen Doiïor aen haer zy ,

Wat holpet doch y al eer ickj\uam ,

Men hulp , noch baet , noch niet vernam 3

Eer ickjioch hadt gereftauriert

,

En de Solufi vifitieit

,

Soo fond ickjefen Refipe

,

Aen Lof-pots winckel in de Ste ,
?

T was Recipe Farijn Fabaar >

Arriftolofy , Backalaar

,

Bolis Armenis 5 an' een Ongs

,

Wat Albis Griek > ofFHongde-ftrongs >

Croc Martis , Terrum Sigillaet

,

Sic parum ; of, fooghy V verftaet

:

Mifce : fee, art, & coq. in OH\
Dum manent tribus partes vol >

Poft , adde Oleor Myrtin

,

Rofarum , & wat Eeck van Wijn -

3

Fac nunc in Olla , die wat paft ,

Et ligas cuni een Blaeske vatt ;

Met dit mijn deftigh Defenfijf

,

Befloegh ick^t Been , en fpaecktet Stijf*

Enquamer met totgoede Cuyr .

Het beterde van uyr tot uyr ,

Aüeenigh blijftfyn arm watflap ,

Dats niet met al , dat help ickj<nap

En
7

t Been datftaet een weynighfcheefy

Watfchaedtdat 3 of het oockjoo bleef?

* 5



V O O R-R E D E N.
lckjvo%£ ickjens een Hencker von ,

Die my dit wenk] en na doen kon ;

Ons Korift is van een ander aert,

En oockyeel meerder eere waert

,

Hippocrates isfelfsgeweeft

Een Surgjus ,foo men by hem leeft ;

Galenus , Celfus , en veelaer

,

Doen 't olim in die tijden waer

,

Oftfcboonhaer Beenen %jjn int Graf,

Nochtans zjjn wijder Spruyten af\

En oft bet Gangreneufe quaet,

Eensyemant Neus en Oor af-aet

,

En oft bet vliegend* Aqtrila

,

Eens rucktefchielick^yemant na
,

En oft bet Turbith minerael

,

Een Sondaer bracht tn 's Hemels Zael

,

En oft men eens een Latingh dee

,

Die onder 'twerckjiamyemant mee \

Wat eerlickjnenfche van verftant

,

Woont hier y oft in een ander Lant,

Wie vondt doch foo geleerden Man,

Die alle Steekt' genefen kan f

Men weet wel , die een barden Oeft

Metftompe Beytels kerven moefl
;

Gby riept , voorwacr dé Man is door ,

Sooyemant u dit lagh te voor
^

Een fware Siecktefcheyt oochjjiet ,

Voordat menftereke Kruydm biet .

Seer



Voor-reden.
Seerwel heeft eertijts, in fijn Wef,
onfèn grooten Hippocrates gefeyt, dat

de Konfto van te genefen , ende te

heelen, uytnemende was boven alle

andere : maer dat ly , foo om de on-

geleertheyt der gener, die haer by de

hant namen , als , om de onweten-

heyt van de gene, die onbefcheyde-

lick van fiilcke oirdeelden ( dewijl

,

gelijck Tlinius (èyt , niemant lichte-

licker gelooft wert,als die hem voor

een goet Geneef-meefter uyt geeft-)

leyt nu verre onder alle de Konften

.

Ende foodanige zijn de gene(gelijck

de gemelte Hippocrates fchrijft, in fijn

bouck van de Konfte ) die de recht-

finnige in haer Konfte
,
befpotten_.

,

ende verdeelen.,. Het welck de se-

fworen leflè is van de Quac-lalvers.

De oirfaeck hien, van wert op fijn_>



Voor-reden.
hooft geraeckt- by den felven Hippo-

crates , in de felve Wet, van datter in

de Steden geen ftraffe over de Konft-

brekers geftelt en is , dan van Schan-

de, de welcke haer koude kleederen

niet eens en raeckt , als daer van fbo

vol gepropt zijnde , dat fy van buy-

ten niet en konnen gequetft werden.

Het is een ander dingen met weten-

fèhap ende ervarentheyt een Konfte

te oeffenen , een ander met koutten

,

ende fchoenen_,, gelijckeen boer in

een wetering, als het fpreeck-woort

fèydt, rouckeloos in dit werck , te

fpringen^ . De Goden
,
feyde een

Griecx Poëet
,
verkoopen alles voor

Arbeytr
j
gelijck oock zal blijcken

,

uyt het gene , wy hier befchrijven

,

wat arbeytr' , ende neerftigheyt ver-

eyfcht wert, om woon een goet Heel-

mee-



Voor-reden.
meefter uyt te gaen. Dc Grieckfche

overfte Ttmokon 3 werde eertijdcs, om
dat hy de Steden van Sicjlyen foo ras

geluckelick in-nam, gefchildert met
de Fortuyn , die hem al flapende de

felve toe-bracht. Dan de Konfte van

heelen , ende genefen en komt nie-

mant al flapende t'huys : maer laet-

haer mede koopen_, doorgeftadige

vlijt
,
neerftigheyt, ende langdurige

ervarentheytr. Het welck wel aen-

semerckt is van den meer-gemelten

Hippocrates, in lijn eerfte Kort-bondi-

ge Spreucke , dewelcke wy oordee»

len , hier niet qualick , tot voorftel

,

zal konnen ontledet werden . Wy
zullen eerft fijn Woorden uyt hetr

Griecx vertalen,ende dan,daer over5

Verklaringo by-brengen

:

Het Leven ïs kort : maer de Konfle lang.

De



Voor-reden.
De Gelegentheyt is fnel 3 endebacïl*voor-

by gaende . Het Verzoucken wolgeVaers .

Bet Oordeel <-valtfvvaer. "ï en is oockjnet

genoeoh 3 dat een Geneef- ofte Heel-meesler

felver uaerdigh is 3 om al te doen, het Welck^

behoort : maerfulcx moet oockjefchiede door

denSiecken 3 endedxehembyflaen-, alsmede

int gene 3 dat uan buyten komt

.

In defe korte Spreucke , doet Hip-

pocrates een nootwendigh vermaerL,

om denTijc wel neermgh waer te

nemen , ende den felven , met geen

ydelheyt,ofte ledigheyt, onnuttelick

over te brengen

.

Voor- eerft , feyt hy , h Leven kprt te

zijn 3 het welck , behalvens de dage-

lickfche onder-vindinge, oock ge-

tuyght wert van den_,H. Job in hef

14. Capittel. DeéMenjche ?van eene

n>rouwegeboren is kort Van dagen3 hy komt

<-uoort 3



Voor-reden.
rvoort 3 ais eene Bloeme 3 ende <-uvert af-ge-

jneden: ooc^ ajlucht hy als eenfchaduWe y

ende beflaet niet . De geleerfte onden,

de Romeynen_, Varro , feydo daer-

om den_, Menfcho een Bello te

zijn . De reden wert van den H. ]a-

cobus verklaert in 't 4. Capittel. Het Ie-

ven i feythy, is een damp 3 die ^vooreen

wpeynigbgejten ewert 3 ende daer na wet-

dvvijnt . Defen damp komt uyt de

eerft-geboré Vochtigheyt, verweckt

door de natuyrlicke Wermte, die ge-

ftadigh op malkander wercken , en-

de het Leven, dat in haer beftaét,foo

lang onderhouden , tot dat , als men
gemeenlick feyt , de Kaers inde pijp

brant . Niet alleen en heefc Hippocra-

tes op de Kortheyc onfes Levens in't

gemeen fijn oogh gehadt: maer oock

op deKonfte, diehy fchrijfclang te

zijn,



Voor-reden.
De Gelegentheyt is fnel > endehaeff^voor-

by geiende . Het Verzoucken ruolgeVaers .

Bet Oordeel <~ualtfwaer. t en is oockjiiet

genoegh 3 dat een Geneef- ofte Heel-meeiler

Jélver <-uaerdigh is 3 om al te doen3 het vvelck^

behoort : maerfulex moet oock^gefchiede door

den Steeken 3 ende die hem bjjiaen-, als mede

int gene 3 dat rvan buyten kpmt

.

In defe korte Spreucke , doet Hip-

pocrates een nootwendigh vermaen.,

om denTijc wel neerltigh waer te

nemen , ende den felven , met geen

ydelheyt,ofte ledigheyt, onnuttelick

over te brengen

.

Voor-eerft , fèyt hy , 't Leven kortte

zijn 3 het welck , behalvens de dage-

lickfche onder-vindinge, oock ge-

tuyght wert van den., H. Job in hetr

14. Capittei. DeéMenfcbe ^van eene

urouwegeboren is kort Van dagen, hy komt

<-uoort 3



Voor-reden.
rvoort } ais eene Bloeme 3 ende <wert af-ge-

jneden: ooc^ ulucht hy als eenJchaduWe >

ende beftaet niet . De geleerfte onden,

de Romeyneri-, Varro , feydo daer-

om deno Menfcho een Bello te

zijn . De reden wert van den H. Ja-

cobus verklaert in 't 4. Capittel. Het le-

ven i feythy, is een damp, die ^vooreen

n>veynighgejïen rvvert, ende daer na nuer-

dvvijnt . Defen damp komt uyt de

eerft-geboré Vochtigheyt, verweckt

door de natuyrlicke Wermte, die ge-

ftadigh op malkander wercken, en-

de het Leven, dat in haer beftaet, fbo

Jang onderhouden , tot dat , als men
gemeenlick feyt , de Kaers in de pijp

brant . Niet alleen en heeft Hippocra-

tes op de Kortheyc onfes Levens in't

gemeen fijn oogh gehadt: maer oock

op deKonfte, diehy fchrijftlang te

zijn,



Voor-reden.
zijn , ten aenfien van het korte Levé;

daer mede een_, fpoor gevende , om
denTijt, die onsGodt almachtigh

vergunt", van wegen_, fijn kortheyt

koftelick zijnde, niet te verwaerloo-

fen ; maer geen oogenblick te latent

verloren gaen, ende
,
gelijck de wij-

CeSolon van fijn felvenfèyde, met het

vermeerderen der jaren , altijt voort

te leeren

.

Afiidue addijcens adfenium propero •

"Wat onfe Konfto belangt : Ai heeft

yemant noch lbo lange de felve met
verftant,ende neerftigheyt geoeffent,

foo en valt het juyft niet, dat hem al-

les voor-komt;waerom hy oock den

langen wegh van defe Konfte , nae

fijnen wenïch, niet wel, met volko-

men kenniflè,en kan door-wandelé.

Hip-



V O O R-R EDEN.
Hippocrates fèlver bekent aé Democritus

rorit uyt , dat hy noch niet aen 't eyn-

de van de Konfto gekomen en was.

Ende hy is even-wel de grootfte ge-

weeft onder al de Geneekheeren, en

van den wclckc JWacrobius wel heeft

derven fchrijven, dathy niet bedrie-

gen , noch bedrogen konde werden

.

Derhalven hebbe ick akijt nootlake-

lick geacht, dat een yegelick, het ge-

ne hy byfonders in't oeffenen van de

Konfte , aengemerckt hadde , zoude

door den druck gemeen maken ; tot

dienfte van de gene, die noch leven,

ende nae zullen komen,om de felvi-

ge , door neerftige forge, in de lange

Konfte , te helpen verlichten^ . Dit

is onder de onfe loffelick , en wijdt-

loopigh gedaen by Dr
- Tteter <vm Vo-

reji 3 edelman van Alcmaer, en lange



Voor-reden.
jaren Geneef-heer tot Delft, als me-

de neerftelick by Dr
Carel Battus, Ge-

neef-heer tot Dordrecht, en onlangs

met fonderlinge geleertheyt , ende

naeu-keurigheyt by Dr
- Nicolaes Tulp,

Raet
,
Schepen , ende Geneef-heer..

van Amfterdam . Ick zal befluyten,

met den geleerden Romeyn Thnius 3

in den 7.briefvan fijn ^.bouck , dat

wy, foo veel in ons is, oefen ydelen,

ende bouw-val ligen tijt, indien wy
niet en konnen met dadé (want defè

ftaen in de hant van een ander) altijt

door Studiën uyt-recken_, ; ende van

wegen ons het lang leven geweygert

is , wy even-wel wat na-laten_, , tot

bewijs , dat wy geleeft hebben ; en-

de (zal ick daer by vougen)oock naer

ons Doot de Levende noch dienftich

blijven.,.

Vor-



Voor-reden.
Vorder.. , dat de Konfto lang is

,

weit mede beveftight door het gene

H'tppocratej daer by vought, te weten,

dat de Tijt fnel is „ en de Gelegent -

heyt haeft voor-by gaet . Soo ïeydt

oock de Grieckfche hiftory-fchrijver

Polybius 3 dat do Gelegentheyt , om
yet te doen , haeft voor-by gaet . De
reden wert gegeven by de wel-lpre-

kenfte onder de Griecken , Demofthe-

nes (2. de falf.legat.} door dien dick-

wils gebeurt , dat do Gelegentheyt

van vele , ende groote faken in een

kleyn^ oogenblick befloten wert".

Daer op is fèer wel gefeyt van eé an-

der Griecx hiftory-fchrijver der Ro-
meynfche outheyt Dionyjius Halte, (in

fijn 1 i.bouck) dat do Tijden^ haef

niet na het Werck : maer het Werck
hem na de Tijden fchickt . Sulcx is

i in't



V O O R-R EDEN.
in 't Menfchelick Lichaemwel waer
te nemen , om de geftadige verande-

ring, die 't felve uyt fijne oorfpronck

onderworpen is T als oock die dooL
de verfcheydo tijden der Sieckten_,

voort-komt. De Gelegentheyt heeft

in alles veel te feggen , en dient wel
waer-genomen , als rasbm-keeren-

de ; waerom fy van de Poëten op een

omgaende rat geftelt wert. Aufonius,

een Latijns poëet, doet haer Epigr.12.

aldus Ipreken

:

Sum dea, qu& rara, &paucisOccasio nota.

Qmd rotuU infiftis ? Start loco nequeo

.

Qmd talaria babes ? Volucrtsfmn

.

Dit felfde is mede op vragen^ , ende

antwoorden noch volkomender ge-

ftelt by de Griecfche poëet, Pofidtppus

4> Antbol. 14. ende over-gefet in't La-

tijn door Gyraldus 5 als oock door den

grooten rechts-geleerden- tAkktus 3

in



Voor-reden.
n defe Verflen met het Sinne-beelt

:

Ljfippi boe opus eft, Sïcyon cui patria . tu quis ?

Cuntta domans capti Temporis articulus

.

Cur primisjias ? ufque rotor . talaria planth

Cur retines ? pafwi me levis aura rapit

.

In dextra ejl tennis die mdemvdcula ? acutum

Omni acie hoefignum me magis efie docet

.

Cur infronte coma ? occurrens ut prendar. At heus tti.

Vic curprs \ cdva efi , poftenor ctfith ?



Voor-reden.
He Semel alipedem

fi
quis permittat abire

,

Ne pofim apprenfo foftmodo time capi

.

Tali opifex nos arte, tui caujfa, edidit, hofpes:

Vtque omnes ntoneam
,
pergtda. aperta tenet

.

Dar, om wel uytte wercken 'tgene

men voorheeft, de Gelegenrheytr

feer veel vermagh
,
infonderheyr in

den Oirlogh,is eê yegelick genoegh

bekent, fchrijfc de gemelte Polybius

in't lo.bouck van fijn hiftorye. Maer
gelijck de Geneef-konfto veel ge-

meen heeft met de Krijghf-konfto,

onder andere, dat
fy

beyde met ee-

nen mifflagh gedaen hebben; waer-

;
#m dickwils in de Hiftoryen,infon-

flerheytder Griecken, gelijckeniflc^

van malkander genomen wert : foo

en ftaet hier niet minder, als in den^

Oirlogh, opbequameTijdt, endo
goede Gelegentheyt forghvuldelick

tc letten. Den jongen Scifio (fchrijfc



Voor-reden.
'Phaarcbus in fijn Spreucken) plagh te

léggen , dat de Tijdt hem fekerheyt

gaf, ende dat een goet Velt-overfte,

niet anders als een Heel-meeftec,

om het cjuaet te helpen, niet, als op't

Jaetfte, moft tot hetYfèr komen.,.

Soo kan yemant oock verfuymt wer-

den ,
gelijck in Pleuris , Brandende-

koortfché,als men hem nietby tijdts

en doet laterL, . Ende foo gaet het-

oock met andere Geneef-middelen_,

in andere Sieckteru

.

Het Verfouckgn ( vervolght Hippo-

cratej noch) is gevaerlic^ Want fulcx. ;

en gefchiet niet in Kat , ofte Hont-,

maer in den Menfche , die het edel-

fle Lichaem heeftr , onder alle do
fchepfelen . Maer het felfde valt in

vele feer verfcheyden_,, gelijck oock

zijn de Oirfaken van de Sieckten.,

;

4 jae



Voor-reden.
jae ftrijden in eene , ende de felvigc

regel-recht tegen malkander . Wy
zullen , om kortheyts wiüe , maen.

een exempel by-brengen. Het Colijck^

komt gemeenlick van kout Slijm,,

ende Wint , doch fomtijts oock wel
van Gal , ende Hitte . Soo getuyght

Dr
- Heurn'ms 3 dat, als hy Radijs, ofte

Peper gegeten hadde
,
dapper met-

het Colijck plagh gequek te wefen

.

Om dat defe Oirfaken lbo fwaer-

lick te onderfcheyden zijn , foo valt

oock het Oirdeel fvvaer , ende en kan

. . niet , als door groot Vernuft , endo
lange Ondervinding^ bekome wer-
den. Waer van de poëet Mamliusfeer

wel leyt in fijn i.bouck,

Ter varios ufus artem experientia fecit

,

Exemplo monfirante viam

.

Derhalven, gelijck Cicero fchrijft in'c

1 . bouck



Voor - reden.
i . bouck der Offi^yen , en konnen^

noch Geneef-meefters , noch Velt-

overften ( hier wert al wederom by

de verhaelde gelijckenis gebleven

)

al hebben fy de Leeringen der Kon-
fte wel begrepen

,
yet loffelicx aen-

rechten^, fonder geftadigo Oeffe-

ninge^>

.

Vorders
, gelijck tot meeft alle

Werckinge , drie Dingen vereyfcht

werden, een dat de felve voorname-

Jick doet , een tweede fonder welc-

ke het werck niet en kan gefchieden,

ende een derde, waer door het beter

uyt-gevoert wert : foo is in de Heel-

konfte de Meeften, de gene die hetr

werck doet , en als opperfte werck-

baes van de Genefïnge de Siecken

,

ofte Gebreckelicke is de gene,fbnder

welcke de Genefïnge nietgefchiede

* * f en



Voor-reden.
cn zoude •> die hem dienen , ende de

Wtwendige faken, door welcke het

werck beter gedaen wert . Daer op

flaet dan 't gene H'tppocrates fèydt, niet

genoegb te t?vefen3 dat een Heel-meefter hem

aenftelt 3 om alles te doen vpat njan nooden

is • maer oockjde Steck$3 ende die by hem zijn,

als ooc^de Dingen 3 die <van huyten karnen .

Wat voor eerft den Heel-meefter

belangt, daer van zullen wydebe-
fchrijvinge van den Romeynfcheru
Corn. Celfis by-brengen, uyt de Voor-

reden van fijn 7. bouck . Een Heel-

meefter t dient wel Jong tewefen 3 ofte

altijdt niet[eer oudt 3 ftercl^ 3 ende
rvaftin de

Want , int minUe niet bevende 3 foowel
flingSy als rechts 5fcherp <uangeficht3 kj.oeckc

tnoedtgh 3 onbermhertigh 3 poogende met alle

njlijt te helpen dengenen 3 die hy onder han-

den fyijgbt: maer even-Wel noch door fijn

fcbreeu-



Voor-reden.
fchreeuwen meerder haep 3 als dienftigb is

,

noch minderJhijdt , als den noot uereyfcht

:

dan alles foo uyt-njoert 3 geitje^ af het k$r-

menjan een ander } hem niet eens enbe-

rvveeghde. Daer op flaet ons Spreeck-

woort, dat Sachte meefters, Stincké-

de wonden maken . Doch het zou-

de groote dwaefheyt wefèn (gelijck

de Grieckfche hiftory-fchrijver 4p-

ftanus , in fijn bouck van de Spaen-

fche oirlogen feyt) eerder aen't Snij-

den , ende Branden te gaen , als aen

fachter Heel-middefen . Ende eeti^

ander Grieck, te weten D'ton, fchrijft

in't 5-. bouck van fijn Romeynfche

hiftorye,dat de Heel-meefters fètden

tot het Vyer, ende 't Mes komen,om
het Gebreck niet te tergen..: maen,

meeft Verfachtende middelen ge-

bruycken . Dan een Heel-meeften,

moet



Voor-reden.
moet wel Chriftelick mede-lijden_,

hebben^ met d'ellendige Siecken_,

:

maer fulcx en moet foo verre niet"

gaen,dat het hem in fijn hant-werck

beletfel geeft, infonderheyt, daen,

het op fntjden , kerven , ende leden

in te fetten, aenkomt . Om yet foo-

danighs met de Hant uyt te voeren

,

zijn (waer op de woorden van Celjus

flaen) de jonge de bequaemfte , als

fekerder Hant, ende ftercker Gelicht

hebbende : maer om den beften raet

te geven,de Oudtfte,als by de welo
ke meerder verfbcht, ende geleert is.

Het felfde en heeft niet alleen plaet-

fche in de Heel-konfte : maer oock

in alle andere faken , daer Herflènen,

ende Handen te pas komen., . Soo

fpreeckt de wijfe poëet Burifides by
Stobaus in Eclog.



Voor-reden,
Xlahatog ttivos ï^yct fitv vecSjé^cov ,

Het is een oude Spreuckj Het VVerckjn longe Macht ,

Maer tot den beilen Raet heeft d'Ouderdom de Kracht.

Daeropisoockwel gefchreven van

Tlutarchus (in fijn bouck, Ofeen oudt
man behoort te regeré) dat een Stadt

alderbeft behouden was,alwaer,den

Raet van Oude luyden,ende deWa-
penen van ïonge de overhant haddé.

Behalve 'tgene Celfm gefeyt heeft,

fbomoet den Heel-meefter, gelijck

een yegelick in't fijne, volkomen.,

verilant hebben van't gene, waer in,

en waer door hy werckt. Hy werckt
in t Menfchelicke Iichaem,wekkers
gelegentheyt hem voor alles volko-

mentlick moet bekent zijn: ende niet

minderde Heei-middelé,waer door
hy werckt, als Kruyden, Stovingen,

Plae-



Voor-reden.
Plaefters, Pappen, Sec. gelijckoock

de handeling van verfcheydéWerck-

tuygh : hetwelek , eer hy verbindt

,

moetgereetftaen.,. Daer-en-boven

dient- hy fijn handeling foo te we-
ten,dat hy fonder pijn,daer het doen-

lickis jofalcijtmetdeminfto, fijn

werek uytvoert

.

Hippocrates vereyfcht vorders , als

den Heel-meefter al wel doet- , dat

dan de Sieckeoockin't fijne niet na-

latigh en moet zijn ; te weten , alfbo

het cjuade Kannen zijn ,
gelijck men

feyt , die lang marren , dat de geno,

dieeenighGebreck heeft, hetfelve

niet en veronachtfaemtr met lang

wachten , volgens de lefle van den

poëet Lucanus in fijn z. bouck

:

Toüe moras \femper noemt dijferre pautis

.

Want alle Quaet (gelijck Cicero wel
fchrijft



Voor-reden.
fchrijfc ;.P/w%>.) wert lichtelick in

fijn geboorte gefmoort:maer krijght

door het" verouderen ,
gemeenlick

meerder kracht . Derhaiven ftaet te

volgen de leffe , die de poëet Ovidias

geeft in fijn i . bouck vando Hulp-

middelen der Liefde

:

Vrincipis obfia . fero medicinafaratur

,

Cum malaper longas invaluêre moras

.

Welcke VerflTen heer Jacob Cats aldus

over-gefet heefc,
In Sieekten is bet nut ten eerften Raette plegen

,

Soo baeft me door bet Quaet bet licbaem voelt bewege;

Wantfoo men Koorfigb wert, en al te lange tracht,

Soo vintmen menigbmaelde Kunfle[onder kracht.

Noch is het ampt vandenSiecken,

om wel te biechten, hoe hy aen't ge-

breck gekomé is, ende waer de mee-

ftePijn, ofte Weedom is, als oock

alles wel te doen , dat- hem belaft

wert; geen Plaefters afte trecken, de

Pappenwerm te houden, de gecjuet-

fte



Voor-reden.
fte Leden niet te roeré, uyt de Lucht

ende Son te blijven , &c. In't korte

geen gehoor te verleene aen Quack-

falvers, die door bedrogh,pfte Praet-

vrouwen,die door neus-wijfigheyt,

al mede raet geven

.

De Knechtj 3 ofte Diemets van een_,

Chirurgijn moeten gauw , vlijtigh

,

beleeft , ende leer-fuchtigh zijn, om
alles wel gade te flaenu , ende haer

Meefter in't Verbant te helpen. An-
dere Omftanders (gelijck fommige

daer dickwils by willé zijn) behoo-

ren haer ftil te houden.,, fonder veel

fnaps te hebben^ , ofte haer oirdeel

van het Gebreck fonder oirdeel to
uyten,om den Siecken geen fchrick,

ofte verbaeftheyt aen te jagen , ende

de Sieckte alfoo verdubbelen

.

Hetlaetfte, daer Hippocrates van_,

ver-



Voor-reden.
vermaent, zijn de Uytwendige din-

gen, die in het Wercké van de Heel-

konfto oock dienen waer-genomen

te werden . Soodanige zijn , , dat de

PJaetfe daer yemant verbonden wert

niet te kout, ofte te winderigh en is,

licht, om wel te fien, even-wel door

de Son niet flickerende ; het Linden

niet vochtigh , do Dekens niet tu
fwaer , geen Geraes

,
quade Tijdin-

ge , ende diergelijcko.

Als eê Heel-meefter fbrge draeght,

dat defè LeflTe van den grooten Hip-

pocrates wel waer-genomen werf,
fbo zal hy met eeren_, tot fijn voor-

geftelde wit geraken.,. Waer op wy
befluyten met het Rijm., , dat heen,

facob Cats uyt de Spreucko , die nu
uyt-geleyt is

,
eertijdts getrocken^

heeftr

:

* * * Ons



Voor-reden,
Ons Ti]t is kort y de Kon&e lang.

En Kans neemt vaerdigh harengang,

Oockjieeft het Prouven
fi
jngevaer ,

Al leefdenyemant honden jaer ,

Enfcboon menyet met Oordeel doet
9

JSocb vint men dickmael tegenffoet ,

Dies moet nietflechts de Chirurgijn

In alsgefet en wacker %yn

:

Maer oockje Krancken fijne vrient,

JEn Wie hem in de Sieckte dient

,

Heeftflaegh te letten of hetftuck^,

Ofhemgenaecktgroot ongeluck:

Dan noch Al wat van buyten koomtj

Js hier oockjiut te ujngefchroomt .

'iüiiokpa'ths

A v R.



A V Tt. C O R N. C E L S V S

In Frocemio de re Medici .

Ut Alimenta fanis corporibus Agricultura , fic

Sanitatem afgris Medicina promittit . • Ha?c qui-

dem nufquam non eft . Siquidem etiam imperi-

tiffima? gentes herbas , aliaque, promptain auxi-

lium vulnerum , morborumque , noverunt . Ve-
rumtamenapud Grxcos aliquanto magis, quam
in cxteris nationibus exculta eft : ac ne apud hos

quidem a prima origine > fed paucis ante nos fecu-

lis , utpote cmn vetuftiflimus auótor iïfculapius

celebretur . Qui quoniam adhuc rudem > & vul-

garem hanc fcientiam paullo fubtilius excoluit, in

deorum numerum receptus eft. Hujus deinde

duo filii, Podalirius atque Machaon, bello Troja-

noducem Agamemnonem fequuti, non medio-

crem opem commilitonibus fuis attulerunt. Quos
tarnen Homerus non in peftilentia , neque in va-

riis generibus aliquid attulifle auxilii : fed vulne-

ribus tantummodo ferro,& medicamentis mederi

folitos eife propofuit . Ex quo apparet has partes

Medicina? folas ab his eflfe tentatas, eafque elfe

vetuftiffimas

.

Idem inTroocmio Lib.vn.

Tertiam effe Medicina? partcm, qua? manu cu-

ret , & vulgo notum, & a me propolitum eft. Ea
non quidem medicamenta, atque vidus rationem

* * z omiN



omittit , fed manu tarnen plurimuni prseftat, eft-

queejuseflfe&us, interomnes Medicina? partes,

evidentiflim'us . Siquidem morbis , cum multum
fortuna conferat , eaclemque fepe falutaria , fsepe

vana fint, poteft dubitarifecunda valetudo medi-

cina, an corporis benificio contigerit. In his quo-

que, in quibus medicamentis maxime nitimur*

quamvis profeftus evidentior eft , tarnen fanita-

tem & per hare fruftra qii£ri,& fine his reddi faepe

manifeftum eft. Sicut in oculis quoque depre-

hendi poteft, qui a Medicis diu vexati, fine his iri-

terdum fanefcunt. At in ea, partes quse manu
curat , evidens eft , omncm profeótum > ut aliquid

ab aliis adjuvetur , hinc tarnen plurimuni trahere.

Tomaso Garzoni,
Nella Piazza univerfale > Difcorfo vi i.

La Chirurgia per anticbita illuïlre , & celebre , come

proua Cornelw Celfo , nel proemio del fettimo libro
, fe-

condo il detto Sahara , hebbe lafua prima origine da Api

Re de Egittn, o (come, vuol Clemente Alefiandro) da vno

piu antico di lui cbiamato MïQai
,
jigliuolo di Cain j ne-

pote delgranNoe . Ma il primo che fcrifie la medicina

deüe piaghe, fidiceefer flato EfculapioFilofofo Greco

buomo digran dottrina in quei tempt, e di poifuccefie Pt~

tagora
,
Empedocle > Parmenide \ Democrito , Chirone

,

Teone , & alm infmiü , de quali non che i fentti , ma le

memorie a pena fi referuano fra noi . Racconta Plinio ,

• ch



; cbe il primoy cbe lefiereito in Roma fu Arcagato deüa Mo~

\
r$a> & dice

y chefer lagran crudelta , cïïegli vfaua in

\

tagliarbraccia y gambe y & carne y fenz.a piëta veruna

,

! fafavu, vna minima fcmtiüa di compapone y oltrache

; s'acqniflo il nome di boia , & manigoldo y venne in tanto

odio apprejfo a tutti , cbe di commun confenfo lo lapidaro-

no , e lofirafctnarono per tutta Roma : e ïarte venne in

tanta abbominatione alT hora , cbe publicamentefu dif-

cacoiata daüa Cittay efiettero i Romani vna infinita iïan-

ni y cbe non uolfero pik tolerare i Cbirürgici dentro alle

mura loro. Qaejto vocabolo di Chirurgia e detto da Chir,

cbe vol dire in Greco mano , & Ergia , cbe vuoldire ope-

ratione , quafi operanone manuale y perebela chirurgia

non e altro, cbe una operatione medicinale col mez.0 deüa

mano in carne y neruo y o ojfo de patienti ; & e da! Medici

cbiamata il ter^ inHrumento deüa medicina y efiendo il

primo la dieta y U fecondo la potione , & il terz.o la Chi-

rurgia, come approua Galeno nelcommentario del Reggi-

mento de gli acuti y e Damafceno ne fuoi Aferifmt . Le

fpeciepoi deüa C\nrurgta y per teftimonio di Giouanniccio,

fonodue, vna
y cbe c infegnadi operar ne membri moïït

ouero mediocri y ïaltra cbe c'infegna operare ne* membri

duri\ fono i membri moüi& mediocri, carne, neruo, pan-

nicolo , &fimiit altn teneri membri. Gli duri fono y oJfoy

& cartilagme . E in tutti quefii deue operare confaggia

mano il Chirugico prudente y il quale ( come infegna Gi-

ouanni di Vico neüa Prattica deüafua Chirurgia
) fra

l altre conditioni a lui convententi y ba da efier Giouane,

o almem vicino aWeta giouamle , accio ciïegli babbia la

mano pin dejlra, & ejjicace. Deue ejfer anco di bel trat-

* * * 3 tent-



fenimcnto nelparlare
,
perche la piaceuolexjLa, & ilgau

bo del ragwnamento lo rende piugrato alpaüente , e non

folopuo confolarlo: ma darli vna viua fperanz.a didouer

prefiamente guarire , e indurlo con dolce perfuafxone a

lafaarfi porre le mani addofio , e pigliar ifuoi medica-

menti, cVimportafopra tutto alla confervatione deüa vita

di ciafcun ojfefo . Lafedelta , & difcretionefopra ogn

éltra cofa ft rechiedono m queüo, perche, fe tl Chtrugico e

difcreto, & fedele , oltra che ac quifla ottimo nome prejfo

a tutti \ e chiamato ancora volontien da ciafcuno ; perche

la vita di e c'osi cara , che neffun theforo del mondo e com-

parabile a quelU,no fi conjida fe non a perfone, Chabbiano

fede , e difcretione in loro . Non parlo che la manofia
pronta , &c.

Pero M e x i

Lib. in. de lafüva de Varia Lecion
,
cap.xv.

Plutarco en vn tratado notable que fizo de co-

mofacaran los hombres prouechos de fus enemi-

gos , cuenta vna cofa que le acaeció a vn hombre
enefte propofito aflTaz graciofa . Y es que efte

hombre tenia a otro por fu enemigo , que fe Ua-

maua Prometheo, a quien defamaua en tanta ma-
nera, que lo andaua a bufcar y procuraua de lo

matar . Y ofreciendo fe vn dia oportunidad para

poderlo hazer le dio ciertas heridas . Entre las

quales le dio vna en vn lobanillo muy grande, que

el Prometheo tenia: de que nunca podia auer fido

cura-



curado 5 antes le auia crecido tanto , que ya cada

dia efperaua la muerte . Y acaeció affi que de la

herida que efte le dio en el y penfaron que luego

muriera , fe le vazio y fano el lobanillo y el efcapo

con la vida y fano . De manera que el otro pen-

fando dar le la muerte , le dio la vida y falud . De
otro que fe llamaua Phalereo efcrive Plinio en el

feptimo libro > que padecia vna enfermedad incu-r

rable de vn Huxo de fangre continuo que tenia

porlaboca, de vna venarompida. Y eftando

defefperado, de que en ninguna medicina auia

hallado remedio, fe metió en vna batalla , que fe

ofrecio, defarmado para que lo ma taffen los ene-

niigos por falir de tanto trabajo . Y auinole aflï

que le dieron vna herida en los pechos , de la qual

le falio mucha fangre y dexo de correrle a la boca.

Y curandole defpues los medicos la herida lefol

dó la vena y quedo fano de la otra enfermedad

que tenia que nunca mas le acudió . De manera

que hallo la falud en la defefperacion , como el

otro en fu enemigo. Pues de Quinto Fabio Maxi-

mo efcriuen tambien , que auiendo tenido quar-

tanas muchos anos , vn dia que dio vna batalla a

los Alobroxes, que agora fon los Saboyanos,quan-

do en ella entró eftaua com la cjuartana , y com la

alteracion del pelear fe le quito que nunca mas le

boluio • Aunque parece que efto lleua razon na-

tural , y no fue a cafo como a los primeros , a los

qua les es femejante lo que yo como tcftigo de vi-

fta puedo afirmar por verdad? que conoci vn hom-
bre



bre nnichos dlas, al qual de vna herïda que lc die-

ron cn vn muflo 5 le quedo la pierna encogida y
coxeaua notablemente della , y aflï anduuo algu-

nos anos fin efperar fer remediado 5 y acaecio que
defpues en otra pendencia que vuo, le dieron otra

heridaen el mifmolugar, donde auia lido la pri-

mera, yfueaflï que curandole della los neruios,

que de la primera fe auian cortado y encogido > fe

tornaron a largar y reftaurar de tal manera , que

defpues que fanó de la fegunda herida> le quedo la

pierna derecha , y eafi ninguna cofa coxeaua

.

Michel, feigneur de Montaigne,
Lib.in. des Effais, chap.ix.

La ftn du Chirurgien rieft fa$ de faire mourir la mau-

Vflife chair : ce rieïl , que l'acbeminement defa curei

il regarde au dela , d'y faire renaifire la nature, &
rendre lapartie afon deu eflre.

LOF
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DER

CHIRVRGIE;
Ofte

GÊSPRECK
Over de weerdieheyt, oudthcytj

ende nootfakalickheyt

van .k

HEEL-KONSTE*
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Op

H ET GES PRE CK
van de

H E E L-K ONSTE,
^B^^^Eel-meeUers , kunïligb volck^, die met

gefonde kruyden

\Zijtals een foeten daeu ontrent gewonde

luyden 3

Die noyt fet buyten hoop een af-gebro-

ken been ,

Maer voeght , nae rechten eyfch, deftucken over-een.

Noch ijfet nietgenoegh . Ghy doet algrooterfaken ,

En kont , wanneer het dient , oockjiieuwe leden maken
j

Wantfooder eenigb menfcbfyn eerflen neus verlieït ,

Ghy maeckt hem ander werckzgeltjckjy dat verkiest.

V kunst rees hooger of , en kreegh een ander wefen >

Naer dat ons Bevervvijck haer krachten hadt geprefen:

Ghy[weeft tot in de lucht , metfyn geleerde pen

,

Soo dat kilhedenfelfs u vrientgeworden ben .

Een ander pluckt bet kruyt
, ofleeft defrïficbe rofen

,

Om dat het luïtighgroent , ofdatfegeeSligb blofen:

Maer ghy taft dieper in, en met eenfnegen geest

,

Genaeckt totaen het mergh.en aen haer diepste keelt.

Al watter neder komt uyt verr*gelegen palen ,

Al wat ons Chinafent uyt haer begaefde dalen

,

Al wat den Indiaen voor heete vruchten leett ,

Vat is dat hier het volckjoor uwe kynlt geneeïi

.

A z Het



Hetfwt en boos vergifvanjlangen , padden , draken,

v Dat kan ons dtenftigh zJjn , ghy kontet heylfaem maken 9

Ghy menghtetnae den eyfcb , en op de rechte maet,

Soo dattet niet en quetïl , maer aüe menfcben haet .

Ghy treckt een machttgbfap oocl^uyt de mwtte dieren

?

Ghy lockt een rijckefitlfoockjiyt de naechte peren -

y

V kunjigeldt over al . Wat opder aerden waïl ,

Dat wort , door u beleyt, den menfche toe-gepaïl . #

ickgroet u ,
geeHigh volch^, ick^wenfch u rijckenfegen,

ickjvenfch u gnoten danck^ en oochjengouden regen ,

Ghy toont,wanneer de Kunft haer met de Redepaert,

Dat oockhet mïnïie kruyt den Schepper openbaert .

J. C a t s.

ir^<*

LOF
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LOF
DER

H E E L-K O N S T E,

Eertijdts uyt-gegeven , ende hier nugepaft

tot

VOO R-R EDEN.
Ewij le den tijde

van ons leven kort 9

en de Konfte daer-en~

tegen laqg is, gelijck

Hippoerates feer wel

gefeyt heeft, in'tbe-

ginfel van fijn Kort-

bondige Spreucken:

foq en is niet fonder

reden van dê felven Prin^e der Genees-meefters

alder-eerft de Medicine, ofte Genees-konfte ge-

fcheyden van de Vhtlofophye , ofte het onderfouck

der Wijfheyt, daerfe voor fijnen tijt vaft aen ver-

knocht plagh te wefen. Want de Genees-konfte

is langen tijt voor een deel van de Wijf-gcrighey t

gehouden geweeft> ende oock alleen by de Philo*

A 3 f



% Lof der
(ofhen, ofte Wij feir geoeffent geworden: alfoo

die gene op defelve meeft acht namen * die de

fterckte van haer Lichamé door veel onderfouck,

en wake verfwackt haddé. Soo lefen wy van ver-

fcheyde Wijfe,die haer grondelick op de Genees-

konite verfhen hebben : onder welcke de ver-

maertfte waren Pytbagotd$
y
limpedocle$y ende Demo-

entus. I>e leerling van defenlaetften (gelijck van

fommige -gelooft wert) Hifpocrates , isdeeerfte

geweeft , als wy nu gefey t hebben , die de oeffe-

ninge der Genees-konfte van de Wijf-gerigheyt,

ende het onderfouck van de verborgentheyt der

Naturen , af-gefondert heeft . Nae fijnen tijdt

,

als de Konfte feer toe-nam , den oegft veel was

,

ende feervermenighvuldighden, is de Genees-

konfte felve noch in drie deelen gefplift , een dat

door Manier van leven, een dat door Genees-

middelen , ende een dat door de Handt geneeft.

Ende het gene , dat te voren al te famen de Medi-
*cijns* ofte Genees-meefters alleen plachten uyt

te voeren, is op die tijdt, om foo veel te beter

elck befonder waer te nemen, verdeelt gewordé.

Soo feyt de Wijfe-man : Mijn kint en fteecht u niet

in veelderley handel^ want foo ghy memgerley voor-

neemt, foo zult ghy geen vordeel doen. Ende daer

van is ons gemeen fpreeck-woordt : Twaelf am-

b tchtcn , dertbien ongeluchen . Maer gelijck de Me-

d ane , ende Phtlofophyevzn malkandercn gefchey-

clen zijnde, even-wel fufters (gelijck fc den oudt-

va-
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vader Tertuüianus noemt) moeten blijven : foo en

kan oock de M^ipw^,ofteGenees-konfte gantfch

niet beftaen fonder volkomen kenniffe cnde we-

tenfchap van de Chirurgie , ofte Heel-konfte. Jae

men fiet noch verfcheyde Genees-meefters , infon-

derheyt in Italien y de Heel-konfte beneffens de

Genees-konfte met grooten lof oeffenen : onder

dewelcke welde voornaemfte onlangs geweeft

is Uieronymus Tabritius ab Aquapendente,Vrofeffor te

Tadua y ende nae hem Fabrïtius Bartoletus Profeffor

te Bonoriten
y
die ick in fvvare ende fchrickelicke ar-

beyden het werck van de Vroe-vrouwen geluc-

kelick heb fienuyt-voeren, hooft-wonden , daer

de herffenen bloot lagen , konftigh fien heelen ,

endediergelijcke andere wercken (waer vanfy

de voornaemfte befchreve hebben) met de Han-
den loffelick uyt-voeren , volgende het exempel

van ons aller meefter Hippocrates , die de hooft-

wondenfelve niet alleen en heeft genefen > maer

oock om de nae-komelingen fulcx te leeren , de

maniere van genefen en heelen in een boeck haer

nae-gelaten . Van den felven grooten Genees-

meefter hebben wy noch veel andere fchriften de

Heel-konfte betreffende ; over de welcke nae fes

hondert jaren by den voortreffelicken Galems ge-

fchrevenis, die oock in fijn jonckheyt de Heel-

konfte , gelijck hy felve getuyght , met lijn han-

den plagh te doen, tot dathy in de Genees-konfte

te veel wercks krijgende , het Verbant aen ande-

A 4 re,
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re 5 die daer alleen haer werek van maken , over-

gaf* Maer door de banck is al van Hippocrates tij-

den afde Heel- ende Genees-konfte by befonde-

re luyden bedient . Ende Hippocrates ftelt in den

eedt van de Genees-meefters , dat fy haer het

Steen-fnijden niet en zullen onderwinden : maer
tot fulex de Operateurs > die daer in ervaren zijn

,

plaets geven

.

Gelijck dan de Mediene , ofte Genees-konfte

onder alle andere konften voor de edelfte ende

treffelickfte van alle tijden is geacht geweeft, en-

de dat oock , om dit uyt-muyten boven andere >

hare Konftenaers in onfe tale met den gemeenen
naem van Doftoren alleen beteeckent werden,daer

wy de andere met onderfchey t van hare weten-

fchap , Doctoren in de Godthey t , Rechten , en-

de foo voorts gemeenlick plegen te noemen : foo

is mede van alle oudtheyt ende geheugenis de

Chirurgie, ofte Heel -konfte, een voornamelick

deel der Mediene, onder alle konften die met de

hant uyt-gevoert werden , feer geacht ende ge-

prcfen , ende heeft daerom oock den gemeenen
naem tot eygen gemaeckt . Want Chirurgie en is

in 't Griecx niet anders gefeyt als Hant-werck

.

Ende van gelijcken als men hier te hinde encke-

lick een Meefter noemt, foo verftaet men een Cbi-

rurgijn: hetwelck tot Advocaten , ende andere

niet uyt-geftreckt en wert. Jae felfs de naem van

Medicijn is by de Romeynfchc Rcchts-geleerden

aen



HlEL-'KONSTS. f
' aen de Chirurgijns gegeven,gelijck by Paulus lib.^

Sent. ende ƒ . Titul.3

3

. Als oock by Vlfian. in L. 4,

in fin. IX ad leg, Cornel. de Sicau Item , in L. qu&

aiïione.7* $ uit. D. ad leg. Aquil. Ende by de Griec-

ken vindt men meerder den naem van**r^ J

dat is Medicijn, om een Chirurgijn te beteyckenen,

als het eygen woortX^^^y^ > dat is Chimrgijn>

Soo heeft Hippocrates in fijn bouck van d'oude Ge~
nees-konfte , de gene die ont-leden , gebroken >

ende geqüetften genafen > letras , ofte Medicijn:

genoemt . Welck woordt in de felfde beteyeke-

ning gebruyekt vvert by Bomerui in de verffen, die

hy tot lofvan de Heel-meefters gefchreven heeft»

ende wy hier nae zullen by-brengen

.

Dat nu oock de Chirurgie ofte Heel-konfte dc-

fe ende meerder eere waerdigh is,ende met groo-

te reden onder de treftelickfte ende edelfte Kon-
ften behoort geacht te werden , fulex zal ick na

gaen bewijfen

.

By de oude Wijf-gerige > ende met namen by

AriSloteles, werden de Konftenende Wetenfchap-

pen infonderheyt geacht ende geprefen om twee

redenen: ten eerften, om het Subjeiï , endede
ftoffe , in de welcke haer handelinge beftaet ; ten

anderen , om de Vaftighey t ende fekerhey t, daer

de felve op fteunen. By defe twee ken-teeckenen

en zal niet ongevoeghlick het derde , te weten de

Nootfakeligkheyt, gedaen werden •

A 5 Wat



6 Lof der.
Wat het eerfte belangt ; het Subjeft van de C/;i-

Yurgie is het Menfchelicke Lichaem , het vol-

maecktfte van alles , dat in de vverelt is . Want
gelijck de Ziele van den Menfche de edelfteforme

ofte gedaente is van alle de gene , die onder den

Hemel zijn, foo is oock haer Lichaem het vol-

maecktfte van alle lichamelicke dingen ; alfoo de

vvoon-plaets gemaeckt is nae de weerdigheyt van

de gene, diefe bewonen zoude. De Nature, feyt

Galenus,\\cdt aen de Apen,die eé malle Ziele heb-

ben, eé kluchtigh ende oubolligh Lichaem gege-

ven : maer aen dé Menfche een geheel volmaeckt

Lichaem , als 't vvelcke de redelicke Ziele moft

ontfangen,ende alle hare vverekinge bequamelick

uyt-voeren . Defe volmaecktheyt bevvijfen ver-

fcheyde dingé: maer voornamelick defe drie. Het
menfchelicke Lichaem is gefchapen recht over-

endt , met het hooft ende de oogen nae den He-
mel ; gelijck de geeftige poëet Ovidius feeraer-

digh aengevvefen heeft , in defe verffen :

De Beeïlen al-te-mael gaen duyehen nae beneden
j

De Menfch in tegendeel beeft of-gerechte leden ,

Die fiet den Hen\el aen > en wat den Hemel (tert ,

Om datfijn hooghgemoet tot in den Hemelfmert .

Daer beneffens is de Menfche verfien met het al-

dergematighfte Lichaem,foo dat het wel te recht

voor een mate ende regel van andere magh ge-

houden werden. De Lichamen van d'ander Die-

ren zijn waterachtigh, ende aerdtachtigh , ende
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dien volgende ongematight, ofte al te kout, tc

heet , te vochtigh , ende te droogh . Het is wei

vvaer , datter onder de Menfchen gevonden wer-

den , die een Struyfche maegh , ofte een hert vaa

een Leeuw hebben; ende fommige die van de ge-

matigheyt zijn van een Hont, van een Vereken

,

ofte van een Efel , waer nae hare manieren oock

'trecken : maer de gemeene ende rechte gematig-

hey t van een Menfche wert genoegh daer aen ge-

fpeurt,dathy van alle uyterlicke oirfaken,die wat

uyt-fteken, even gelijck befchadight wert, de-

wijl fijn nature gematight zijnde, vandefeive

even-veel af-wijekt , ende derhalven lichtelick

foo wel van't eene, als vant andere geraeckt en-

de ontftelt wert. Hier-en-bove ilfer foo wonder-

baerlicke , en konftige over-een-ftemminge van

alle de Leden in het menfchelicke Lichaem , dat

alle ander Konftenaers het felve tot een voor-

schrift, voor oogen neme, om hare wereken daer

nae te maken . Wie iflfer dan , die niet en moet
toeftaen,dat een Heel-meefter werekt in de edel-

fte ftoffe van de werelt ? Een Metfelaer werekt

in fteen , een Timmerman in hout , een Smit in

yfer,wat is dit doch allegader te gelijcken by het

Menfchelicke Lichaem ? Ja filver ende gout, feer

koftelicke ftoffen van de Silver eii Gout-fmeden,
wat hebben die by de Leden van ons Lichaem ?

Indien by de oude Konftenaers Apelles , Thidias,

Trdxiteles een eeuwigen endeonfterffelicken lof

nae-»
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nae-gelaten is, om datfe feer konftelick alleen de

beelden ende gelijckeniffen vant Menfchelicke

JLichaem gefchildert , ende uyt-gehouwen heb-

ben : wat prijs ende cere komt dan een Heel

meefter toe , die nae de konfte weet te wercken:

de gefontheyt aen het Menfchelicke Lichaenv

felve ?

Nu wat het tweede aengaet, daer van Ariflote-

les feyde, dat de Konften geacht waren, te weten,

de Vaftigheyt ende fekerheyt van de leere : elck

een moet bekennen , datter niet fekerder en is ,

als dat wy met ons oogen (ien,ende met ons han-

den taften. Ende niet fonder reden fchrijft de ge-

melte Ariïloteles, dat de Wetenfchap , die van de

Hemelen handelt , wijeken moet voor de gene

,

die de nature der Dieren aenwijft, om dat de fel-

ve veel vafter ende fekerder gaet. De Sterre-kijc-

kers weten ons heel net te befchrijven, hoe groot

Son , Maen , ende ander Sterren zijn , hoe verre

fy van malkander, ende van de aerde ftaen : maer

aen de fekerheyt wert by velen getwijftelt . Sy

hebben al tij t gelooft ende geleert dat den Hemel
beweeghden, enderontfom de aerde draeyde

,

ende nu wert by de wijfte ende geleertfte met
waerfchijnelicke redenen ftaende gehouden , dat

den Hemel ftil ftaet, en de aerde rontfom draeyt.

Wie zal ons de rechte waerheyt feggen? want het

is te hoogh ende te verre om te gaen befien. Maer

ebt een Heel-meefter doet, dat heeft hy voor fijn

oo-
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* >ogcn , ende by de hant . Het gene de wetten in

'\
le eene plaets gebieden, wert in de ander verbo-

3

len , ende ftratbaer geoordeelt. Maer de wetten
e

'^an de Heel-konfte zijn in alle landen de felfde *

a
; 'hl wat uytter lidt ofte gebroken is , moet allefins

11 n-gefet, al wat gequetft is, moet hier foo wel als

elders toe-geheelt werden . Selver een Geneef-

| neefter , die noch onervaren is i dewijl de Sieck-

j :en daer hy over gaet, van binnen zijn , ende in*t

' Lichaem verborgen , flaet dickwils na de felvc *

' gelijck een blinde na het ey, het welck den knod-
' digen D r

* Rabelais oock fchijnt te kennen te ge-

ven , als hy fchrijft , dat Vantagruel fieck zijnde

,

pillen in nam, waer van den eerften een man met
eenfackel ende lanteerne in hadde, om tcfien

wat hem van binnen mochte deren . Maer een

Heel-meefter kan de gebreken , daer hy over ge~

haelt wert , fien , voelen , ende taften. Daer-be-

netfens is de uyt-komft van de Heel-konfte ge-

heel klaer ende feker . Als een Siecken genelen

is : foo wert dickwils in twijfel getrocken (infon-

derheyt by de gene , die niet geerne van geit en

fcheyden) ofhet de Middelen gedaen hebben ,

ofte de kracht van een goede Nature , gelijck

Hippocrates gefeyt heeft, dat de Nature is eé Mee-
fterfche der (leekten : maer in Gebreken,daer een

Heel-meefter over gaet,en kan men fulex de Na-
ture alleen niet toe-fchrijven . Want geen diepe

wonde kan van felfs heelen j geen gebroken been
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van feifs te famen gevoeght , ende dat uytter lidt I

is van fclfs , ende fonder de konftige hant van een

goet Meefter in-gefet werden.

Het derde dat de Konfte prijflelick maeckt, is

de nootfakelijckheyt . Defe is foo groot in de

Heel-konfte, dat de Menfche foo haeft als hy ge-

boren is , de felve terftont van doen heeft. Want
al is't dat de Vroe-vrouw de ftrengh van de navel

af-fnijt , foo is fulcx even-wel een werck van defe

Konfte. Maer hoe dickwils (iet men dat in quade

ende onnatuerlicke Arbeyden , de handen ende

het werck-tuygh van eenkonftigh Heel-meefter

moeten int werck geftelt werden*, indien men de

Moeder ende het Kint niet beyde jammerlick wil

verloren laten gaen ? Nae de geboorte verneemt

men dickwils , dat de kinderen niet en konnen

fuygen ende trecken, van wegen den Tong-riem:

hier moet al weder den Heel-meefter het goede

beft doen . Den Navel en is niet wel gebonden

,

de kinderen Scheuren door te veel krijten , het

Eynde hanght uyt, door te groote vochtigheyt,

een vernuft Heel-meefter dienter by te zijn. Int

korte, de Kinderen zijn terftont van haer geboor-

te af foo veel gebreken onderworpen , datfe de

konftige hant van ee Heel-meefter niet miflchen

en konnen. Wy lefen in het vierde Boeck van den

Griecfchenhiftory-fchrijverHw^öfw;, dat feker

volck van Africa hare kinderen , alffe vier jaer out

waren , boven op den top , ofte' ter zijden van't

hooft
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hooft plachten te branden met vette fchaeps-wol*

m te beletten,datfe dacr na met geen Catarrben ,

ofte Sinckingen zouden gequelt zijn . Ende He-

rodotus getuyght de felvige het gefontfte volck te

iwefen , dat hy kende : het welck fy dit branden

alleen toe-fchreven . Diergelijcke middelen heb

ick oock in Italyen met groot voordeel fien ge-

t bruycken : ende om dat men hier te Lande te

kleyn-zeerigh is , ofte de Konft foo veel geloof

niet en geeft , als oock om dat de Meefters haer

fpiegelen aen het exempel van een Grieckfchen

mcefter Archagatus , die om het fnijden, ende af-

fetten van armen ende beenen, eertijdts Romen te

bang gemaeckt vverde ; als mede om datfe het na

praten van fommige fnappers fchouwe ende ont-

ken, endedaerom fulcke Middelen, die wel voor

die tijdt wat wreedt fchijnen te weien, macr daer

naegroote hulpe by-brengen , gantfchelick voor-

by gaen ; daerom gebeurt het,datter foo veel kin-

deren door Stuypkens ellendighlick uy t het leven

gerockt werden , ende andere aen verfcheyde

Sieckten, die uyt Sinckingen voort-komen, al de
dagen haers levens gaen cjuellen . Ende om nu
over te flaen de Gebreken>die uyt ons eygcn Lic-

haem,ende van inwendige oirfaken fpruyten, wie
ïfler in foo geluckige planeet geborë, die niet fom-
tijdts door uytwendige oirfaken, ende eenigh on-

|

geluck van buyten , gequetft ofte befchadight en
ivert? Tlinius verhaelt van Afclepades,een vermaert

Ge-
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Genecf-meefter > hoe hy foo veel op fijn konft

Vertroude,dat hy dorft feggen niet voor een goct

Meefter gehouden te willen wefen , indien men
oyt koft mereken > dat hy met eenige fieckte be~j

lade was . Ende Flinius voughter by, dat het oock;

nae fijn feggen uyt-viel : want tothoogen ouder-!

dom gekomen zijnde , viel by ongeluck doot van

de trappen . Daer en was geen falfvoor te ftrijo
j

ken . Anders die hem al fijn leven fonder fieckte !

onderhouden hadde , zoude nootfakelick , indien

de val niet te fwaer geweeft en was , in Heel-

nieefters handt gevallen hebben. Diergelijcke

ongelucken van vallen, quetfen, ende foo voorts,

en kan niemant wel verhoede, ende de felve han-

gen ons geftadigh over het hooft. Maer in tijden

van oirlogh foo vaker vry wat meer te doen van

fcheuten , houwen , fteken ende branden i ende

alfoo wy hier te lande van onfen feilen oirlogh

noch, Godt betert , geen eynde en fien, foo kon-

nen wy foo veel te minder den noodigen dienfl:

van defe Konfte ontberen . De Goden felve van

de Heydenen , dewijlfe haer mede fomtijdts be-

gaven , daer flagen vielen , en koften haer fonder

de felvige niet behelpen . Wy lefen by den poëet

Homerus y
int 5. bouck van't belegh van Troyen

,

dat Mars, den Godt van dekrijgh, die de Troya-

nen woude helpen , van den Grieekfchen vorfl

Dtomedes in fijnen onder-buyek (van hoedanige

tjuetfuyre de koning van Vranckrijck , Hennck^
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delïL geftorven is ) fwaerlick gewondt werdc

:

ende fchreeuwende van pijn, niet als een mager

vereken , maer als negen ofte thien duyfent man-*-

nen tegelijck zoude konnen roepen (als de Poëet

fchrijft) even-wel van F&on> een gewoonlick heel-

Imeefter in den Hemel , ende van den wekken de

Feonye haren naem heeft , de pijn geftilt , ende de

'wonde toe-geheelt werde

.

! Maer F&ongingh te werclynet[achte medicijnen >

En dede metter daet het bitter leet verdwijnen

:

!
Dies wen degroote Marsgetogen uytten noot-,

VVantfihoon hy wasgewontjen was niet totter doof.

Door middel vande kunftfoo wei t het quaet verwonnen.

En [oogelijckde melckje [amen komt te romen

,

VVanneer een herders kintden lep daèr onder mengt^

Soo ift dat hier de falfhet vleefch te[amen brenght*

De Nootfakelickheyt der Heel-konfte kan

oock volkomentlick bewefen werden uyt haer

Outheyt , ende langdurigheyt . By alle outheyt

is van de Chirurgijns , ofte Heel-meefters te le-

fen. De voor-fegger Mojes verhaelt op het 5 o.ca-*

pittel van het boeck der Scheppinge , dat Jofepbu

fijn Vaders Lichaem liet balfemen: het welck

eygentlick het werek is van de Meefters * Nu de

Patriach lacob is al over drie duyfent , ende drie

hondert jaren overleden geweeft . Ende in het

M.cap. van de Uyt-tocht beveelt de gemelte Fro-

pheet dat de gene , die een ander flaet ofte quetft *

fijn verfuym , en^le het Meefter-loon zal betalen.

B m

v

Waer
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Waer uyt klaerlick blijckt, datter over de drie

duyfent jaren Heel-meefters waren : want foo

lang is \ geleden , dat Mofes de kinderen Ifraëls

uyt Egypten leyde. De Griecken , wekkers ge-

denck-fchriften nauwlicx boven de Thebaenfche

ende Troyaenfche oorlogen en gaen, houden dat

Chiron Centaurus, de foon van Saturnus , de Heel-

konfte gevonden heeft , gelijck Eyginus befchrijft.

Ende daer van is by de felve gebruyckelick de

wonden, die quaet omte genefen zijn, Chironia te

noemen , als waer toe de konftige hant van Chiron

noodigh is . Sulcke wonden werden oock on-

der haer Telephia gefeyt , nae eenen Telephus , die

van een fware quetfure door hulpe van Achiües ge-

nefen was . Defen Achiües is geweeft een leerling

van den gemelten Chiron, een Leer-meefter , feyt

Tlutarcbitf, van de Mufijcke , Rechten , ende Ge-
neef-konfte,van de welcke hy onder andere oock

de laetfte geleert heeft , ende Telephum daer door

geheelt met een kruy t van hem gevonden , ende

daerom na fijnen naem Sideritis Achiüea, ofte Achil-

lion geheeten : gelijck getuyght wert van Diofco-

rides , Vlinius, ende Aputeius . Met defen Achiües ,

de fterckfte van de Griecfche prinsen , zijn in de

belegering van Troyen gekomen beyde de fonen

van JEfculapus ( die onder de Griecken voor den

cerften vinder van de Geneef-konfte gehouden

»

ende na fijn overlijden vooreenGodtisge-eert

geweeft) Podalmus ende MacbaQn, twee groote

mee-
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icjmeefters van macht ende konfte . Want fy haer

10 (Landts-lieden met fchepen ende vokk,als mach-
Ij tige Prinsen , ende met haer vadcrlicke konft als

i lervare Meefters te hulpe quamen . En al is't , dat

e de poëet Homerus haer fyihf|ij dat is Medicijns, ofte

[t Geneef-meefters noemt, foo en fey t hy even-wel
I" inergens,dat(e in de Peft(die in't leger was) ofte in

: leenige ander foorten van Sieckten raet gaven %

ejmacrdatfe alleen in Wonden haer handen ende
e

|

werck-tuygh gebruyckten. Waer uyt afte nemen
« is , feyt Celfus , datfe dit deel der Medicijne alleen

- aengenomen hebben, ende dat het felve oock het

5 ilder-oudtfte is . Ende gelijck wy elders van dc
- Geneef-meefters verhaelt hebben , hoe fy hare

;
konfte aen geen vremde over en gaven,maer haer

t eygeiie kinderen , als een treffelickc ertfenifle »

na-lieten; foo gefchieden fülcx infonderheyt irt

dit outfte deel, te weten, de Heel-konfte, gelijck

tvy aireede aengewefen hebben in de fonen van

Efculapius y
ende oock blijekt in Hippocrates, <Jaer

aangekomen zijnde, ende wederom in fijne na-

komelingen . Sulcx is oock aengemerekt by den

[taliaenfchen poëet Arioslo , in (ijn geeftigh bouck

van Orlando furiofo

:

E rivocando a la memoria ïane

,

Che in India imparogïa di Chirurgia

,

Chepar che quefloJludio in quellaparte $

Nobile è degno e digran lande fia 3

Efenz»a molto nvoitar di cane
,

B % '

Cbel
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Cbe'Ipadre afigli hereditario il dia 9

Si difpofe operar con fucco Xberbe

,

Ch'apiu matnra vita lo riferbe .

Om by de Griccken tc blijven , van de vvelcke

ons niet alleen de Geneef-konfte, maer alle ge-

leerden haer meefte geleertheyt van daen komt

;

foo zal ick tot bevefting van haer oudtheyt by-

brengé het gene dc poëet Homerus , die onder haer

gehoude wcrt, als cenfonteyne van alle wijfheyt,

ende alderhande wetenfchap , inHfijn verflen aen-

roert nopende het oeftenen van de Heel-konfte •

Defen ouden Schrijver maeckt feer weynigh ge-

wach van de ander deelen der Medipjne , ende by-

na niet boven de wetenfchap , ende 't gebruyck

van't gemeene volck : maer van de Chirurgie

fpreeckt hy dickmael , ende loffelick . Gelijck

by exempel in het 12. Boeck, desbeleghs van

Troyen met defe verffen, die de Medicijns om het

Woort iijTfog allefins, maer qualick haerfelven

toe-eygenen

:

Hy was een deftigh man , en boven algeprefen ,

Vermits by kgnïligb was in wonden tegenefen :

Hyflilde droeve pip , en fné de pijlen uyt ,

Ew leyderplaefters op vangom en edel kruyt .

Dat Homerus hier een Heel-meefter roemt van

pijlen uyt te fnijden , fchijnt daer mede willen te

kennen geven > dat fulcx niet en kan , ofte en be-

hoort gedaen te werden > als van een ervaré Mee-
fter . Want het limpel uyt-trecken van een pijl •»
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kan elck wel doen , jae de vrome Brafidas , gelijck

Plutarcbus verhaelt, trock een pijl uyt fijn eygen

lichciem, ende wonde, jae doode met de felve den
e genen , diefe op hem geworpen hadde : maer het

- uyt-fnijden cn moet niet gefchieden , als in ge-

:; vaerlicke fchotcn,ende van een Heel-meefter die

- hem fulcx wel verftaet . Alle pijlen ( fey t Eujla-

:r tbius, in fijn uytlegginge over Homerus) en behoe-

:, ven niet uyt-gefnedé te werden , maer men kanfe

meeft wel geheel uyttrecken. Ende de Poëet

ivvijft aen driederhande maniere van een pijl uyt

de wonde te krijgen : te weten van uyt-fnijden

,

gelijck hy fchrijft , dat in Ewypilo gedaen is ; van
sfimpel uyt-trecken , daer hy in gefchoten is , ge-

'lijck in Menelao; ofte aen d'ander fijde daer hy

door-gefchoten is, gelijck in Diomede. Paris , den

vervoerder van de fchoone Helcna , waer over de

\ belegeringe van Troyen viel , fchiet in' t vermei-

I de Boeck Diomedem door fijn rechtervoet, ende
i hecht den felven met den pijl aend'aerde, den

I
wekken daer na Vijffes van achteren uy t-treckt

.

i Sulcx doet Pelagon int vijfde Boeck indefcheut

|
van Sarpedon . Maer op het eynde vant 12.Boeck

\
fiiijt Patroclus een pijl uyt de dye van TLuryplus, 0111

i

dat de fchootdoor degeheele dyegegaen was:
daer na waft hy de wonde af met laeuw water .

Het welck mede na de konft is . Want al is't, dat

het warm water de pijn wel ftilt , foo verweckt

hetoockhet bloeyen: ende kout water maeckt

B 3 huy-
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huyvering , is fcherp in de wonden , ende fchade-

lick aen fenuwachtige ende vliefachtige deelen *

gelijck Hippocrateï wel aen-gemerckt heeft in fijn

ï8. en 20. Kort-bondige Spreuck van 't 5. bouck,

Daer na ftroyt hy in de wondt een bittere wortel

wat grofgeftooten. Want bittere dingen hebben

kracht om te fuyveren , op te droogen * ende te

genefen: oock is grofgeftooten bequamer, om
dat in verfche wonde het fijn poeyer met het bloet

lichtelick kan uytvloeyen. De Poëet voeght hier

nochby, dat Patroclus Eurjplum verbondt, hem
uyt-ftreckende op ofien-huyden : mede volgens

deregels van de Heel-könfte , dewelcke leert,

dat men den genen die gefchoten is , om yet uyt

de wonde becjuamelick te trecken , moet ftellen

In de eygen poftuyr, gelijck hy ftontdoenhy de

fchoot kreegh

.

Dit zy genoegh om te bewijfen , dat van alle

oude tijden de Prinsen ende Overfte van t Leger

niet alleen goet verftant van de Heel-konfte en

hadden : maer datfe oock felve met haer eygen

handë de gequetfte verbonden. Wy lefen by den

Romeynfchén hiftory-fchrijver TitusLivïus , van

Majfanijfa den koning van Numidyen y dat hy > ten

tijde van de tweede oorloge , dewelcke die van

Carthago voerden tegens de Romeynen , verbor-

gen zijnde in een fpeloncke, de wonden met fe-

kcre geneef-kruyden wift te heelen. Dionyftus, de

koning vmSiciljen, heeft de Heel-konftefelver
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gcoeffent, ende met fijn eygen handen verbon-

den , gefneden, gebrant , ende alles gedaen , dat

de konfte vereyfchten , gelijck JElianus in het elf-

de boeck ende capittel van fijn verfcheyden Hi-

ftoryen befchrijft . lofina den negenden y koning

van Schotlant, balling zijnde in Terlandt, hadt door

het veel omgaen met de Heel-nieefters de konfte

foo wel aen-genomen , dat nae fijn exempel nie-

mant onder den adel in Schotlant en was, die, noch

veel hondert jaren daer na , de wonde niet wel en

wift te genefen , gelijck Boéthïm int tweede , en-

de Buchananus int vierde boeck van haer Schot-

fche Hiftorye getuygcn

.

Vorders en is de Heel-konfte niet alleen be-

dient geweeft by voorname ende treffelicke per*

fonagyen j maer oock de gene , die te voren van

kleyne gelegentheyt waren , zijn door de felve

op-gekomen, ende tot groote eere ende ftaet ver-

heven . Democedes by den koning Darius gevan-

gen fittende , na dat hy den Koning , die ter jacht

jdende, fijn been üyt het lidt fprong , genefen

hadde, en werde niet alleen los ende vry gelaten,

ende met vele gaven vereert, maer felfs oock aen

des Konings tafel gefet,gelijck Herodotus int bree-

dc vernielt . Wat voor een eere fulex was , kan
men daer uy t af-nemen , dat de grootfte Heeren
van't Rijck niet en mochten komen int gefichte

van den Koning, ende by hem niet aen tafel en fa-

ten , als met een kleet tirifchen beyden gefpannë.

B 4 Soa
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Soo dat onder dc Tcr(umen niemant loo grootc eer 1 ;

aen-gedaen en vverde , als aen defen meefter De- | (

mocedes gefchiet is . Ende om niet meer van den ! i

ouden tijt te verhalen , Lodemjck^ de X I. koning ijl il

van Vrancrijch^ gehouden voor de gaeufte Prin^e, 1 \

feyt Bodm , van fijnen tijdt , al-hoe-wcl het hem |

1

gantfeh niet en ontbrack aen Heeré van verftant,
| j

ende achtbaerheyt , fandt fijnen meefter Olivier li

voor Ambaffadeur aen die van Gent , om haer prin- 1

1

$effe Marie van Bourgongien te bewegen, datfe haer
;

!

zoude willen begeven onder de befcherminge der !;

Kroone van Vrancrijck, ende om hem met eencn ij

meefter van de ftadt te maken. Ende als fommi-
ge hier over verwondert waren, feyde de Koning;

j;

Aifoo hy dickwils fijn eygen leven in handen van
j

M r
- Olivier vertrouwt hadde , dat hy met meerder 'i

fekerheyt de faken van het Rijck hem mochte
toe-betrouwen. Maer meefter Olivier, die dooi-

de Heel-konfte tot defe eere gerocht was , hem i

in plaetfe van danckbaerheyt , fijn hant-werek

fchamende, gafhem uytvoor de Graefvan Me-

ten, een ftedeké by Parijs, daer hy Hopman was,

ende vverde derhaiven van de Gentenaers , die hem
wel kenden , als op een dorp daer ontrent gebo-

ren zijnde, befpot ende befchimpt , foodathet

vveynigh fcheelde offy zouden hem in de rivier

.geworpen hebben . Hy en verfcheen even-wel

niet eerder by den Koning , voor dat hy de ftadt

Vo&rmckjien fijn zijde gebracht hadde : het vvelck

aiv-
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anders niet als door lange tijt , groote onkoften >

j
ende macht van volck te doen en was : foo dat de

Koning in het gene hy van defen meefter Olivier 9

als hy te voren tegen Flnlips de Commines gefeyt

hadde , verwachte , niet bedrogen is geweeft

.

I LodewijckMedïaroU , van de ftadt Padua, was, vol-

gens het fchrijve van Fulgofus , een Heel-meefter,

j

ende klam tot den ftaet van velt-overfte des Pau~

! felické legers, Patriarch van (dat nu te Venetyen

j

is) Aquileia5ende Cardinael; wekkers daden be-

|
fchrevé zijn by Scardeon. 2. Hifi. Patav.6. Ick mee-

|

nc oock gelefen te hebben in de Hiftorye van den

!
Prefident de T/mw,van feker Heel-meefter,die den

}

Salf-pot in een Colonnelfchap verfchepte . Het
zoude te lang vallen allé-exempelen uyt de Hifto-

ryen by een te rapen , van Heel-meefters , de-

welcke hare Konft tot rijekdom ende ftaet verhe-

ven heeft . Selver hier te Lande zijnfe in fbmmi-
ge plaetfen op het kuffen gebracht : gelijck wy

1 oock onlangs in onfe naefte ftadt van Rotterdam

een Schepen gefien hebben,en 'tgene noch meer-

|

der is , gekofen in dien tijdt , datter met het uyt-

I

monfterê van fommige, op de bequaemhey t (on-

derlinge behoorden gelet te werden. Ende al is't,

dat hier in de outfte Stadt van Hollant , de Magi-
; ftraet dus lange haer fonder Heel-meefters be-

|

holpen heeft: foo bevinde ick even-wel , datter

!
aiover hondert jaren eenen meefter Dtrcl^onder

:
de goede luyden van den Achte was, het welck

B 5 den
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den naeftcn trap is tot de Magiftraet

.

Dewijl dan de Chirurgie een konft is , die alle

menfehen van kindts been een noodigen dienft
i

doet; dewijlfe oock geen loflfe,raaer een vafte en-

de fekere wetenfehap is , ende die felve in ons \

Lichaem haer werek uytvoert : foo en behoortfe

niet kleyn geacht, veel minder veracht ; maer on- J

der de eerlickfte, ende noodighfte altijt gerekent

te werden. Niemant en weet watter aen een goet I

Heel-meefter gelegen is , als die onder de han-

den van een brodder mifhandelt is gewceft. Ge-
|

lijck wy dan een waegh-hals , die in fijn plaefter-

doos taftende,om een geluckigen greep wenfcht,
|

j

met recht verachten, jae de Rechten fulck een I

oock ftrafbaer oordeelen : foo behoort men in te-

gendeel een vroom , geleert , neerftigh , ende er-

varen Heel-meefter in weerde te houden . Crito-

hulus
?

fchrijft Flmm$7'S7- bequam een groote

mem, om dat hy den koning ?hifys van Macedmten
j j

een Pijl uyt fijn oogh trock , ende de wonde fon-

der eenigh leelick lit-teecken toe-heelde . Dier-

gelijcke Meefters weten een geborften Hooft

,

een geplette ende gefchetirde Pan op fijn tijt ende

plaets te boren , ende te genefen. Soodanige ma-

ken de Blinde fiende int af-nemen van de fchel- I

len, iiit neder-drticken met de naelde het gene

van binnen het oogh voor het gefichte gefchoten

was . Soodanige verloffen de menfehen van den

jammerlické Steen , ende fomtijts met eenen van

het 1
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|

het pijnlick leven, Soodanige nemen de mam het

fchrickelicke Scheurfel af, ende met eencn wat
van de weelde: het welck maer tweemael gedaen

!
kan werden in de gene , die niet van Bergamo ge- *

;

fproten en zijn. Soodanige weten de jonge doch-

I ters , die nae de Joodtfche wet niet voltrocken en

I
zijn, als oock de befloten Sufters van Sinte Ag-

j
niet , ( wekkers kloofter hier tot een Weef-huys

j

gemaeckt is) die van de Pater tiietwél geabfolveert

I

cn konden werden , met haer konftige hant, cn-

i de bequame gereetfehap te helpê ; alfoo met ee-

nen belettende dat fommige Bruy ts den tweeden

dagh van de bruyloft haer moeder niet wederom
t'huys gefonden en werden. Hier van en zijn niet

alleen vele exempelen in de Schriften van de Me~

difijns ende Chirurgijns , maer oock onder anderen

in de verfcheyden Leffen die de Raetfheer Lomijs

Guyon , heere van Nauche , in de Fran^oifche talc

befchrevé heeft: alwaer hy ,mede gewach maeckt
van cenen fekere meefter Tier , die met het paffen

offijn hant-werek wel gedaé was , de Maeghdom
wat te na quam , ende een groote fwellinge ver-

oorfaeckte , die nae negen maenden door-brack

.

Het welcke niet te verwonderen is , aengefien de
felfde de fchorfte flacht, en feer haeft geraeckt is.

ïïy gaetgelijckde wint: hykanoochjicht ontvallen,

Enfluypen door de bant . >

Soo dat oock de gene, die , wat de Maeghdom is*

al te forghvuldigh onderfoecken > den felfden al
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onderfoeckende verliefen , gelijck den outvader

Auguïtinus van de Vroe-vrouwë feyt, in het eerfte

boeck van de Stadt Godts öp het 28. capittel . In

• Italyen wert de Maeghdom van een jong meyf-

ken aen verfcheyden ten dierften verkoft : al wat-

ter van Sint Anne tuiTchen valt , wert op de proef

wederom goet gemaeckt , dan alller wat van Sint

Job komt,dan heeft de koopmanfchap meeft uy t.

MaeronfeHeel-meefters en ftaen hier niet ver-

legen : al is 't oock datfe haer niet en onderwer-

pen dc wet, die by VlfUnus op de verhaelde plaets

aen-geteyckent is : Medico, qui virilia exciderit,

capitale erit . Want fy fetten liever een Been

,

Arm , ofte een ander Lidt af, als dat het geheele

Lichaem anders zoude komen te bederven • Jae

fy weten oock een lidt , dat aireede afis , weder-

om tc maken . Gelijck den Italiaenfchen Taglia-

tQUU) een Neus , die afwas , uy t het vleefch van

den arm wift te fnijdeq , ende aen 't aenficht vaft

te hechten : waer van hy een geheel boeck met
verfcheyde beeltenHfen na-gelaten heeft. Tot
befluyt , De Heel-meefters genefen alle Wonde,
Breucken , ende Gebreken , daer de palen van de

Konfte toe ftrecken, ende maken dat deMen-
fchen met een gefonde huyt gaen flapen : het

welckhet gemackelickfte is, dat wy hier inde

werelt konnen hebben

,

Maer
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MAeralfoo het nietaltijtinde macht en is

van den Heel-meefter alle Wonde te hee~

len , noch alle Gebreken te genefen, foo voldoet

hy fijn ampt , wanneer hy alles by-brengt/t gene

de Konfte vereyfcht. Sulcx doet de gene , die ras*

fondcr yet te wagen , fonder , ofte met de minfte

pijn Heel-middelen in "t werck ftelt . Dit werck
en wert van den Heel-meefter niet alleen gedaen,

als zijnde een dienaer van de Nature * gelijck hy

veeltijtsis: maer oock fomtijts als een huiper,

fomtijts als eygen werck-baes . De Konfte over-

treft in vele dingen de Nature , als de welcke dc

felfde niet alleen , als fy wel werckt , en volght

,

ende als fy te flap haer werck uytvoert , te hulpe

komt : maer gaet oock de felvige te bové , te we-
ten in't verbeteren van 't gene , fy qualick doet ,

gelijck Hafe-monden> ende andere Wanfchapen-

heyt, als mede in't volbrengen van't gene , waer

toe de Nature van felfs niet en zoude konnen ge-

raken. Want in groote Wonden en zoude de Na-
ture de Kanten , die foo verre van malkander ge-

wéken zijn , by een konnen brengen ; de Deelen»

die uytter Lidt zijn, en zoude de nature nimmer-
meer in konnen fetten , noch de Wennen , die fy

allencxkens heeft laten uyt-wafTen , konnen ver-

drijven . Soo dat hier in de Nature nootfakelick

de heylfame handt moet geboden werden by de
Heel-konfte . Ende al is't , dat de Chirurgie , ge-

lijck hier voor verhaelt is, eygentlick in de Griec-

fchc
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fche tale , een hant-werck beteyckent , ende dat

een Chirurgijn niet anders en is , als een Medicijn,

die de Heel-konfte met handen uytvoert, gelijck

als hy de Leden in-fet , ofte af-fet , de Gebreken
Yerbint , Ader-laet, Kopt, Snijt, Brant : foo heeft

hy daer-benevens oock noodigh, behalve eenigh

Werck-tuygh, byfonderè Heel-middelen , be-

ftaendein Kruyden , Olyen , Plaefters > Pappen *

Salven , ende diergelijcke

.

Een oudt Griecx geneef-meefter Herophilus,

plagh te feggen , dat de Geneef-middelen , ofte

de Hant Godts waren , ofte niet met allen . Tc
weten de Hant Godts voor een , diefe wel , ende

na de Konfte gebruyekte , ende niet met allen

,

voor een , die geen kenniffe en hadde , om de

felvewel int werek te ftellen. Derhalven om de

Middelen tot de gefonthey t , als de Hant Godts

,

te gebruyeken : foo is van nooden dat een Heel-

meefter, benevens de kenniffe van 'tGebreck*

oock volkomen wetenfehap heeft , van de kracht

der Middelen, waermede hy'tfelve pooght te

genefen , als mede op wat wijfe , ende tij t de fel-

vige dienen gebruyekt

.

Tot de Kenniffe van 't Gebrcck leydt ons de

Ont-Iedinge , en Kenniffe vant Gefonde. Recht

is de mate van Krom. Want niemant en kan we-
ten,ofte yet door Gebreck te Krom geworden is,

ofte hy moet eerft wete, hoe het natuyrlick recht

geftaen heeft . Ende gelijck niemant de Hifto-

ryen
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ryen wel en kan verftac, in de welcke van eeriige

tochten , belegeringen , velt-flagen, ofte dierge-

lijcke gefchiedeniffen gefchreven wert,fonder de

plaetfchen , daer fulcx gefchiet is, wel te kennen*

('t en minden altij t uyt de Kaerten) ende op haer

gelegentheyt wel gelet te hebben : foo en kan

mede geen Heel-meefter eenigh Gebreck in't

Menfchelicke Lichaem genefen , die geen goede

kenniflè en heeft van alle des felfs Dcclen, ende

Leden . Derhalven zullen wy , volgens ons be~

raemde ordre in de Genees-konfte , oock alhier

voor het Bericht der Gebreken, altijt ftellen een

Ont-ledinge der Deelë, latende voor beyde gaen

de befchrijvinge der Heel-middelen * Want ge-

lijckyemant, die een bouvallighhuys wil over-

ende houden , ofte eenige Gebreken daer in ver-

fïen , nootfakclick voor eerft moet hcut , kalck?

ende fteen gereec hebben : foo is oock voor al

noodigh, dat een Heel-mcefter,die de Gebreken

van het bouvaliigh gebouw des Menfchelicken

lichaems wel zal genefen, voor eerft verfië zy van

Heel-middelen, ende hem volkomentlick verftae

op de Krachten , waerdoor defelvige geholpen

werden; ende op wat wijfe de Gefwellen ver-

dwijnen , ofte rijpen ; de Wonden heelen , de

Sweringen fuyveren ; de Gebroke beenderen te

famengevought, en de Ontledene in-gefet wer-

den . Wt defe Verfcheydenheyt kan genoegh-

faem blijcken , dat foodanige Heel-middelen van

ver-
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verfcheyden aert moeten wefen • Ende foo val-

len fommige Heet , Kout , Vochtigh , Droogh

,

Verdunnende , Verdickende , Openende > t'Sa-

men-treckende , Stoppende, Pappende, Nae-

treckende, Verfachtende , Pijn-ftillende , ende

Verdoovende . Andere doen Verdwijnen , Rij-

pen,ofte Etter maken; Vleyfch5 en Vel groeyen.

Eenige doen Bladerkens in de Huyt op-geven

,

cnde in de felvige een Openinge maken. Van de

{elfde zullen wy nu vervolgens int byfonder han-

delen.

jgi *fx *r> sp% sjft jjri ^%
^èy*^ ^ *$i

^jt jpt qpi
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Het Eerftc Capittel

.

j
t. Inckele Verkoelende Eeel-nnddelen .

2. Sacht-verhoelende -

y
als Muer, Muyfen-oit, Gras?

Lattotiwe 3
Violen, Suyring, Endïvye.

3. Andere wat kfacbtiger Verkoelende -

y
als Etide-krooïi,

Plompen, Vloey-kruyts-faet, Quee-kernen, Canfer.

4. Sommige daer by te Samen-treckende , ah Rofen, Ci-

chorey , Cancker-bloemen , Havicks-kruyt , FTgiJh

gaeri, Cruys-wortel ,
Glas-kruyt) Tejkens-kruyt ,

VVeegh-bre ,
Porceleyne , Verekens-gras , Mont-hout

»

Az.ijn >
Verjuys , Sap van Citroenen , Limoenen,

Granaet-appelen .

ƒ. Andere daer benevens de Pijn verdoovende; als Heul,

Btlfen-kïuyt , Nacht-fchade > Mandragora.

6. HengeUmiddelen , d/<? Toe-gemaeckt zJjn .

7. Aenmerckinge op haer voorfichtigb Gebruyckj

1.

Lfoo de Verkoelende Heel-middelen *

volgens haren aert ende gematighey t >

op verfcheydene trappen gaen , foo

zijnfe daer door oock van verfcheyde-

ne krachten . Want fommige verkoelen , ende

verfachten maer een enckele Onftekinge 5 eenige

de Rofe , andere Springent-vyer , heete Puyften*

Bloet-fweren , ende diergelijcke onftekene Ge-
C 2 fwel-
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fvvellen . Eenige zijn daer by Samen-trëckende

.

Andere Pijn-verdoovende . De felfde zullen wy,

nae malkander befchrijven, beginnende van de

üapftc.

2. J]Buet verkoelt , vervochtight , ende ver-

fa'cht het Speen , ende alle heete Gefvvellen. Suy-

vert daer-en-bovens het bijtende Schorft, ende

voorts-etende Sweringen. Verdrijft de Rofe,

ende alderhande Onftekingen . De vorderc

krachten * ende andere gclegentheden van dit

Kruy t y ende van alle andere * ons Landt eygene ,

ende alhier van felfs op-flaende , zullen breeder

aen-gewefen werdé in de Hollantfche Geneef-kgnfte,

Waer toe de Inleydinge voor defen al gedruckt is

.

Van de felfde kracht is JflBupfctMli? / te we-
ten het gene oock BajiaeYt-muery ofte Hoender-bete

genoemt vvert.

(©raaf is mede verkoelende, ende tufTchen

vochtigheyt, endedrooghte gematight; derhal-

ven bequaem om op de verhaelde Gebreken te

befigen

.

%attOl\XQt verkoelt, ende vervochtight alle

heete Gefvvellen , kleyne Puyften , ende Wilt-

vyer . Met wat Zouts vermengt , geneeft de ver-

fche , ende eerft begonnen Verbranthey t

.

JDtokn &ïaÖercn hebben hier in de felfde

kracht

.

^ëmprinrt verkoelt , ende verfacht de onfte-

kene Gefvvellen , geneeft het Wilt-vyer , fuyvert

de
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de vervuylde Sweringen , verbetert de verbrande

Huyt, ende verdrijft alle Placken ofteVlecken

des Lichaems .

CttÖibpe geneeft vyerige Oogen , helpt het

Wilt-vyer , ende verfacht alderhande heete Ge-
fvvellen ,

3. De felfde kracht, doch wat krachtiger , is

in de volgende 2

4EuDf!l~fir00(ï verlicht, door hare verkoe-

lende, ende vochtigh-niakende gematigheyt, alle

Onftekingen, ende heete Gefwellen, doet de

Rofe verdwijnen , ende verfacht te Gichte

.

3&lQttip?!1 zijn , van wegen haren verkoelen-

den aert , bequaem tot alle heete Gefwellen , en-

de Sweringen

.

©ÏOep-ftmpt heeft fijn meefte kracht int

Saet , waer uy t Slijm getrocken weit , als het een

weynigh op eenigh verkoelend Water , ofte Sap

geftaen heeft. Dit Slijm ftilt Pijn , verfacht alle

Onftekingen : ende verkoelt foo dapper, dat, ge-

lijck deGrieckfche Kruyt-befchrijver Diofcondes

4.6f. aenmerekt, geworpé zijnde in héét-zieden^

de water, het felve terftont van de zode brengt.

Op de felfde wijfe geven de dSiiCC-fternCil

haer Slijm aen eenigh Nat over, feer bequaem tot

Verbrantheyt, eii alderley brandige Gefwellen.

<ffanfÉt (van wekkers aert in de Geneef-kon-?

fte breeder verhandelt is ) heeft ongelijck meer-

der koude als de verhaelde ïvliddeleii, en en dient

C $ der-?
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derhalven niet , als met de felve vermengt , ende

in klcyn gevvichte gebruyckt te werden . Ende
alsdan helpt fy de Verbrantheyt , deonfteken,

ende vyerige Oogen

.

4. De verhaelde Heel-middelen genefen enc-

kele Onftekingen , die uy t verhit , ende galligh

Bloet yeroirfaeckt werden : maer de gene, die nu

volgen zullen , konnen , door hare wrangighey t >

ende tTamen-treckendc aert, noch de heete Toe-
vloeyingen wat tegen houden, als oock *t gene ai-

reede gevloey t is , ten deele te rugge drijven

.

föüfni verkoelen, trecken te famen,ende ver-

ftercken, infonderheyt deRoode, endevoorna-

melick gedrooght ; gelijck fy in de winckels be-

waert werden . Verfcbgeïtanqt opgeley t , verdrij-

ven alderhande Onftekingen, ende met name de

gene , die haren naem voert. Met het Sapgegor-

geit zijnde, werden Sweringen in den Mont,
Brant in de Keel , ende Sinckingen op-gehouden*

ende wederftaen . Drooge Rofen , ofte een Rofen-

hoec^ die van over-gehaelt Rofen-water, inde

pan over blijft, met een weynigh Wijn, ofte Ro-
ïen-water befproeyt , ende wcrm op-geley t, ver^

koelt , verdrooght , ende ftilt de Pijn

,

ClCÖ0?rp/foo wel de tamme, die in de hoven

wafcht , als de wilde , die van felfs in de velden

voort-komt , en gemeenlick genoemt wert J^A*
prn-fcrupt/ ofte ftanc&er-blocmrn/ hebben

,

gelijck oock f^atotCft$~&n!|H/ een koele, droo^
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l ge, t'famen-treckende , ende fuyverende kracht»

3 : daerom bequaem voor het Wilt-vyer, alderhande

Onftekingen, ende brandige Gefwellen, en niet

I

minder , om vervuylde Sweringen té fuyveren.

De Bladeren , Ransxkens, ende Klaumerkens, van

I den foo tammen , als wilden £t^r)nga?rÖ / zijn

verkoelende van aert , ende fterckelick t'famen-

treckende. Werden met groot vordeel gebruyckt

i tot gorgel-water , om de heete Gefwellen des

Monts , der Amandelen , ende der Kele te gene-

fen. De wortel in Wijn gefoden , vermorwt, fuy-

vert , ende heelt de heete Sweringen

,

€rupjS?-&rupt/ ofte Crupsf too?rd m feer

goet tegens de Bloet-fweren, Speen * Rofe , ende

alderhande heete Gefwellen , als zijnde wat ver-

koelende van aert , doch wat verdeylende , ende

rijp-makende . De witte Vloeken, oftegrijfe Hay~

van de Bloemen, met Saffraen, ende wat kout

Water gewreven, zijn goet > geftreken op roode,

ende leepe Oogen

,

4BIa$-ferupt is verkoelende, af-vcgende, en-

de wat vervochtende , met eenige t'famen-trec-

kinge , ende derhalven bequaem teg
f
en het Wilt-

vyer, Rofe, Bloet-fweren, brandende Puyiten,

Gefwellen, Sweringen, ende quaet Zeer»

<^efft?!l£~ftritpt verkoelt, (niet tegenftaende

D'-ZoMfulcx tegen wil fpreken) verdrooght, en-

de treckt dapper te {amen ; waer door het krach-

tigh is,om het Bloede te ftelpen/t begin van On-
C 4 fte-
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ftekenls in de Gefwellen , ende Svveringê te ftuy*

ten , met hareoirfaeck te rugge te drijven.

ZBctQfytyt kan, door haren verkoelenden

,

wrangen, ende droogen aert, in't begin alle heetc

Gefvvellen verdrijven , verfche Wonden genefen,

oude, ende vuyle Sweringen fuyveren, ende hec~

len. Derhalven fèer nut tot quaet Schorft, Canc-

ker , Fiftulen , ende alle Loopende gaten. Sy ver-

facht oock alle Onftekingen, ende Verbrantheyt.

§Dö?ceïepn£ / door den aert die fy met de

Weeghbre gemeen heeft , kan de Toe-vloeyinge

der heete Vochtigheden ftelpen, ende alle begin-

nende Onftekingen in-houden •

®acbrité-öva$/ ofte ©uptoefé-ïinoop/
heeft de felfde kracht , die de Por^eleyne toe-ge-

fchrevenis. Bequaem
(
gtlïjck Diofcorides , ende

Galenus. oock getuygen ) om de vergadering van

ïtëete Vochtigheden 3 als Rofe , ende andere te

wederftaen.

Mant-fymt/Metl-htup/ofte jfcfiijn-toil*

jjt"/ maer noch beter met'den Latijnfchen naem
van Ligusirum hy ons bekent , wederftaet door de

verkoelende, ende feer tTamen-treckende kracht

alderley Onftekingen , ende Bloer-fweren , ge-

neeft de Verbrantheyt , fuyvert en heelt de Swe-
ringen, die haer in de Kele , Gehemelt, ende

Mont' op-werpen

.

©onber-baert is kout in den derden graed,

^en weynighfken verdroogendej geneeftRofe,

Root-
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Root-hont , vyerige Oogen , Pwyften , ende Ge~
fwellen; als oock alleSweren, endeOnftekin-

gen , die uyt Sinckingen beftaen

.

2il3Ön/©crjupj9i/^apvan(<r!troenen/2!:i^

maenen/ 43ranaer-appdg/ verkoelen alle»

gader, trecken te famen,ftooten de Toe-vloeyin-

geterugge, ende verdrijven dien-volgende de

beginnende Onftekingc, Rofe, Wüt-vyer, Root-

hont , ende diergelijcke

.

5. Wy gaen verder tot de gene, die niet alleen

verkoelen, ende verfachtcn, macr oock, dooreen

verdoovende kracht 5 doen ftillen

.

Ï^Cll!/ 't zy dat men fijne Bladeren in Azijn laet

zieden, oitzWater daer uyt over-haelt , ofte de

onrijpe Saet-bollekens (Mane-boüen, ofte Man-cop-

fen genoemt ) niet Meel van Gertten-mout ver-

mengt, ende Paps-gewijs op-geleyt , helpt, door

fijn verkouwende kracht ( Galenus Reh die in den

vierden , dat is , den uyterftcn graed ) het Wilt-

vyer, ende alderley heete Gefwelleo, en Swerin-

gen.Verfacht dé Brant iivt Hooft, vermengt zijn -

de met Olye van Rofen ^ met Wit vm Ej , ende wat

Saffraen, de vyerige ende roode Oogen, gelijck

Diofcorides, en hem volgende Fenielius, betuygen.

25Hfen-6riIpt is van den felfdenaert, ende

gematigheyt . Sijn Sap , uyt het onrijp Saet ende
Bladeren geperft , wert bequamelick gemengt by
Pijn-ftillende Ooge-wateren, als oock gebruyckt

tegens heete , ende fcherpe Sinckingen, Is mede
C 5 nuu
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nut, by G erHen-mout , ohzTewen-meelgedzen\
voor onfteken Oogen, ende alderhande Gefwel-

len, die met Pijn, ende Brant vergefelfchapt zijn.

^atfjt-feljaöe / volgens de getuygenilfe van

dengemelten Diofcorides, verfacht, endegeneeft

alle heete Gefwellen , ende Puyften op de Huyt

komende, als Rofe, Wilt-vyer, Springent-vyer,

ende diergelijcke . De groene Bladen geftooten,

ende met Meel van Gerïlen-mout vermengt , ge-

nefen dc voorts-etende Sweringen : ende alleen

gewreven , ofte met kruym van Terwen-broot ge-

mengt , den Hooft-fweer , vyerige Oogen , Oo-
ren , ende andere Deelen ; met Olye van Rofen de
Verbrantheyt

.

J]lSa nö? ago?n heeft mede diergelijcke krach-

ten , infonderheyt in fijn Wortels, wekkers Saf by

de Ooge-waters gedaen , verfacht haer Pijne, en-

de verkoelt den Brant, Het felve (waer toe oock

diené de verfche Bladeren , ende Wortels geftampt)

met Meel van Gerüen-mout vermengt, genefen*

alle heete Gefwellen, ende Sweren, ende verdrij-

ven alderhande Onftekingen

6. Hoe defe Heel-middelê niet alleen by haer

felven , maer oock onder andere vermengt , haer

kracht uyt-wercken, is nu ten deele aengewefen.

Itft gebruyck van de felfde zijn het over-gehael-

de Water , het Af-fietfel , het Sap . De Bladeren

inorw gefoden, ende dan geftampt, en met Meel

van GersleihmoHt , gemengt zijnde , maken een

Pap,
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Pap $ die na het Stoven met het Af-fietfel , over

de Onftekinge geflagen wert. Onder de Toe-
gemaeckte werden in de Winckels gereetgehou-

den de Wateren van Rofen , Weeghbre , Por^e-

leyn, Suyring, Plompen, Cichorey, Endivye,

ende Nacht-fchade , die niet een weynigh Azijn

van Rofen, lauw gemaeckt, op de Onftekinge

met een dubbelden douck geley t werden : ende

als de felvige groot is,dan werter wat Canfer nut-

telick by gedaen . De Olyen , ende Salven , die

van de verhaelde Droogen inde Winckels ge-

maeckt ftaen , komen alhier weynigh te pas , al-

foo fy , door haer vettighey t , noch meerder on-

fteken, ende felfs Peuckelen , ende andere Vye~
righey t op-werpen . Dan de Nutrïtum , infbnder-

heyt gewaffchen met Sap van eenigh der verhael-

de Kruyden , dun geftreken , is dienftigh om dc

Rofe, ende andere Onftekingen , die eerft beginr

nen , te verkoelen

.

7. Staet oock op alle de aëngewefen Kruyden
wel te lette, dat fy niet onvoorfichtigh gebruyckt

en werden. Want de Verkoelende Heel-midde-
len , voornamentlick die mede te famen trecken,

en dienen gantfch niet gebruyckt, wanneer de

Onftekinge haer aireede vaft geftelt heeft , mafcr

alleen int beginfel , ende als de felve niet groot

,

ende de Toe-vloeying niet veel en is . Het ge-

beurt dickwils, dat de Nature haer felven na buy~

ten ontlaft van eenige quade, ende fcherpe Voch-
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tigheyt , die van binnen meerder fchade zoude

doen : dewelckc dan door defe te Rugge-drijven-

de Middelen, onvoorfichtigh gebruyckt zijnde 4

van buyten wederom na de Edele deelen , ende

het Ingewant zouden gedreven werden . Want
als de Opdrachtigheyt,ofte Onftekinge maer van

felfs in en flaet,dat noemt onfen opper-leer-meer
fter Hipfocrates in Coac. ende Aph. voor een quaet

teycken ; ende in tegendeel voor goet , wanneer

de felvige haer van binnen begeeft

.

Even-wel valter noch meerder gevaers in foo^

danige Kruyden , die , als befchreven is , by haer

verkoelende kracht een Verdoovinge hebben

,

Want fyen dienen nergens op geleyt, als daer

over-groote Pijn , ende Stekingc is ; ende dan

noch even-wel niet te veel, ofte te lang; alfoo

fulcx lichtelick de natuyrlicke , ende in-gcboren

Wermte, die alle in ons Lichaem , jae het Leven
felve beftiert, kan uyt-blu(fen, waer op dan haeft

het Kout-vyer volght

.

Dient oock gelet van wegen de Pappen , van

de welcke terftont vermaent is , datfe niet al-

leen , gelijck van al de Verkoelende Heel-mid^

delen in't gemeen gefeyt is , maer in 't beginfel

van de Onftekinge moeten op-geleyt werden

:

maer dat men moet forgen , datfé niet en ver-

droogen , om datfe als dan meerder Brant , als

Verkoelinge zouden by-brengen , ende derhal-

ven dickmaels , dat is , ontrent drie of vier mael

daegh$
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daeghs ververfcht , nae dat den Brant veel ofte

weynigh verdrooght

.

—— —— j

Het II. Capittel.

|iv Té Rugge- drijvende He el-middelen . .

ïzk Enckele, ofte Ongemengde; als Bramen , Hinne-be*

I fyen y
Myrtus, Cypes-boom, Eyckelen, Gal-noten

,

Bloemen 9 ende Schellen van Granaten , Acacia , Hy-

pcyïlis y Smack^, Saufe-boom , Mifyelen , Queen,

\gé Toe-gemaeckte , ofte Gemengde Middelen *

4. Maniere om te Gebmychen •

DEwijl in't voorgaendeCapittel eenige Heel-

middelen befchreven zijn, devvelcke boven

haer verkoelen de Toe-vloeyinge wat konnen te-

gen houden : foo zullen vvy dat nu vervolgen niet

de gene , die fulcx veel ftercker te wege brengen,

als felver oock de Vochtighey t, die aireede in ee-

nigh Deel even gefbncken is, wederom te Rugge
drijvende* Beyde gefchiét door kracht van Kou-
de : wiens aert is tegen te houden , t'famen te

trecken , ende te rugge te ftooten. Infonderheyt

foodanigen Koude, dewelckein een grove , ende
aerdtachtige Stoffe haer woon-plaets heeft , ge-

lijck die beyde uy t den Wrangen fmaeck konnen
werden bekent é Soodanige Heel-middelen

,

druckende, ende benauwende, door haer t'famen-

treckende Koude hetVleyfch, ende de Aderen

der
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derDeelen, daer fyopgeleyt werden, fteuten

niet alleen het invloeyen , maer doen oock de in-!
j

vloeyende, endeeven in-gevloeyde Vochtigheyt!

te rugge fchieten

.

95^ailicn hebben in haer onrijpe Beften , ende

Bloemen, een (eer verdroogende, t'famen-trecken-l

de , ende verkoelende kracht , vvaer door fy
(
ge-;

lijck oock de volgende)niet alleen inwendigh alle

Loop, ende Vloet floppen : niaeroock uytwen-

digh alle heete , ende in-etende Sweringen , Ro-
j

fe, Wilt-vyer, ende diergelijcke beletten voort
!

te gaen , ende de uy t-fchietende Oogen vaft ftel-

Icn. Het felve doen oock de jonge Scheutjens,ende

verfche Bladereny doch wat flapper ; even-wel feer
j

bequaem , om van buyten op-geleyt, het Speen ,
j

geknauwt , ofte gegorgelt de Sprouw , ende alle I

Vyerigheyt van Mont, ende Keel te verdrijven,

als mede om het loffe Tant-vleyfch te verfterc-

ken,gelijck de meer-gemelteDiojfoftd^ getuyght. ;

Dieoockde fyintlt-btfpen/(oo in Bladeren, jon-

ge Seheutjens 3 ende Vruchten
(
te weten eer fy rijp

;

zijn) de felvige kracht toe-fchrijft . Dan defe en
j

zijn even-wel foo verdroogende, noch tefamen

treckende niet , als de Bramen

.

ÜEp?IU£ heeft in fijn jonge Spruytfels \ Beften ,

ende Saet , een byfondere kracht , om te verkoe-

len, famente trecken, het Bloeden teftelpen,

deonftekingeder Oogen, Rofe, Wilt-vyer , en-
j

ie diergelijcke te helpen , de Sinckingcn te ftuy-

ten,
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1

'ten> ende hêt uyt-vallen van h Hayr te beletten •

Den aen-wafch van de Myrtus , by de Kruyt-be-
[

fchrijvers Uyrtidanum genoemt , is tot al het ver-

haelde noch krachtiger.

<£pp?C0-&OOlt1 verkoelt (hoe-wel den Arabi-

fchen Avicenna van ander gevoelen is ) matelick y

hebbende maer foo veel wermte, als tot invoeren

van fijn wrange ferpighey t van nooden was y ge-

lijck Gdenus getüyght : maer verdrooght feer 9

ende is dapper tTamen-treckende . Sijn Bladeren

heelen het Schéurfel , verdrijven het Springent-

vyer, voort-fettendeSweringen, Bloet-fweren

*

Roodeoogen , ende diergelijcke: Defelfde Bla-

deren , als oock de Noten , zijn bequaeni om alle
,

Wonden te héeleti , ende het Bloet* daer uyt Ioo-

pende > op te doen houden

«

tëpthen heeft in fijn Bladeren , Schorjfen, ende

lyckelenfelve*, een inatelick verkoelende, doch

fterck verckèogendë.^v -ende. yfamen-treckende

kracht; die nftch krachtiger is ^gelijck Diofcorides

betivyg^t\ff ihi^-ylusjm.^ het welck tuflehen de

SchefpJ^nde^tHout van den Eycken-ftriiyck

ftaet, ende 'tgene onder de Schelp y deEyckel-

keerne bekleedt. Werden bequamelick ge-
bruyekt op heete Gefvvellen , alwaer Galach-
tige , ende fcherpe Vochtigheden beginnen nae
toe te fchieten. De leeghfte Eycken dragen

4$aï-H0ten/ als oock eenige voofe, ende ap-

pels-wijfe^-^^w, doch die tot het verhaelde

niet



44 HEEL-KONS TE.
niet en komen by de Jcracht van de Noten

.

<ö5tanafCU groeyen in heete Landen , doch

meeft in't Spaenfche Koninckrijck , 't welck den

naem, en 't wapen daer van voert. Sommige van

defe Boomê zijn Tam,die Granaet-appele voort-

brengen,andereWilt,die géén Vruchten,maer al-

leen Bloeme en dragen. Ick hebber vele fien waf-

fen in't koninckrijck van Napels in Italyen , en in

Vrancrijck ontrent Marfeille, gelijck hier af-ge-

beelt
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beek is. Defe Bloemen zijn bekent met den

;
Grieckfchen naem Balaufiion . Sy trecken feer te

Tarnen , verkoelen, ende verdroogen, fteuten het

Toe-vloeyen , en het Scheurfel . De Mont met
het Af-fietfel gefpöelt zijnde, doet alle Vochtige

gebreken van het Tant-vleyfch , ende Kele gene-

Ten , vvaer door oock de loffe Tanden vaft geftelt

werden. Tot al 't felve dienen de Granaet-fchellen ,

doch met meerder kracht

.

! 3Ü££ICia is een Sap, geperft uy t de Bladeren ,

|ende onrijpe Hauwen, maer infonderheyt uyt de

onrijpe Vruchten van een boomachtigh Heefter

,

'• vvaiTende niet alleen in Egypten , ende Arabyen,

jgelijckd'Oudebefchrijven: ,maeroock, fchrijft

\Lobel y in Weft-Indyen , ende Peru. Wert van

I Galenus geftelt, droogh in den derden, ende kout

in den eerften graed . Doch gewaflchen zijnde ,

; verheft noch van haer weynige vvermte , ende

\
kleyne fcherpigheyt , ende wert dan kout in den

jtweede graed. Dit Sap is feer wrang van fmaeck,

ende t'famen-treckende , daerom oock te rugge

drijvende. Wert derhalven bequamelick geftre-

ken op het Wilt-vyer , voorts-loopende Swerin-

gen, Rofe, Hayr-worm, heete Puyften > ende

Swellingen; ende gewaflchen zijnde, op roode »

gefwollen,ende verre uyt-puylende Oogen,ende
gekloofde Lippen . By ons , als oock in Duyts-

:
landt gebruyckt men door de banck in plaetfche

van het oprechte Acacia , het Sap van onrijpe

D Pruynv*
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Pruymkens, Slehen genaemt, die hier te Lande
by de heggen van felfs waflen, voornamelick in't

ftift van Utrecht , ontrent Amers-foort , ende

Mont-foort . Dit Sap tot kocxkens gebracht,en-

deindeSonne gedrooght zijnde , heeft de felve

krach,t,die de Oude de rechte ^d^toe-fchrijvé,

gelijck ick dickwils bevonden hebbe

.

ïpppociftté volght in alles de kracht van Aca-

cia y
dan valt, gelijck Diofcorides fchrijft , noch wat

meerder verdroogende , en te famen-treckende •

Het is een aen-was T ofte uyt-was , die fomtijdts

groeyt aen de wortelen van een kleyn heefter

,

Ciïlus genaemt, wekkers Bladeren , ende jonge

Botten van den felfdenaert zijn . Waft, onder

andere heete Landen , veel in Spaengjen y ende

Italyen. Ick hebbe bet oock gefien ontrent Mom-
pelier iivLanguedock

.

«êmacft is eé heefter, het welcke,gelijck Diof-

corides fchrijft, veel groeyt op Steenachtige plaet-

fchen, gelijck ick oock bevonden hebbe inde

Steenachtige bergen , Atyes genaemt, die Italyen,

aen de zijde van Vranckrijck , ende Duytflandt

,

bepalen. Waft even-wel weeldiger, ende hooger

buyten de gemelte ftadt van Mompelier . De
Arabiers hebben het Sumach genoemt , ende wy i

dat woordt wat in treckende , Smack^. Heeft al

,

ende de felve kracht, die van Hypocisüs, ende Aca-

cia verhaelt is . Want de Bladeren , Vruchten , ende

Saden
7 zijn feer tTamen-treckende > verdroogen

tot
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tot in den derden > ende verkoelen tot in den

tweeden graed

.

Defe te famen-treckende, ende te rug drijven-

|de kracht vvert mede uyt-gevoert, door de Blade-

ren van £aüfie-Ö00m/ofte Berberis, «JifêifpcIetl/

lende <&tttttl/ paps-gewijs op-geley t

.

3. Hier toe werdé in de Winckels gereet ge-

houden Olye van Mjrtus , ende Oneen . De Salven

van Silver-fchujm.tnde Diacbalcitbeos: De Flaefters

Ivoor
t Scheurfel , Defenfijf, Comitis.

4. Staetnumaeraentewijfen, op wat wij f@

ende ordre de Heel-middelen, in het tegenwoor-

dige 5 ende voorgaende capittel befchreven , be-

j

hooren in't werck geftelt të werden

.

Men zal dan in een heete Toe-vloeyinge , die

\ niet te groot en is,ende alleen begint Onftekinge

te maken, het verhitte Deel wefm ftoven met de

Wateren, ofte het Af-fietfel van de Kruyden in t

voorgaende cap. aengewefen. Nae de Stovinge*

die een halfuyre met Spongyen , ofte wolle Lap-

: pen op,ende af,gedaen magh werden, zal men op-

!
leggen een Pap , van de felvige gemaeckt ; endé

\ fulcx noch niet volkomentlick helpende , komen
tot de gene,die nu in dit capittel tot het felfde ge-

bruyck zijn befchreven

.

Op defe wijfe zal men maer int beginfel

('twelck wy niet te vergeefs wederom en verma-

nen) de te Rugge-drijvende middelen mogen ge-

bruycké ; maer niet als de Toe-vloeyinge aireede

D % te
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re vaft gehecht is . Even-wel en hebben noch de

fclvige oock int beginfel geen plaetfch, wanneer

de Stofte, die de Onftekinge verweckt, quaet-

aerdigh , vergiftigh , ofte Peftigh is , ende dat de

Vochtigheyt,door kracht der Nature,van binnen

nae eenige Hechte plaetfchen, infbnderheyt de

Klieren , gedreven wert, ofte hevige , ende over-

groote Pijn by haer heeft . Want in foodanigen

gevalle is't dienftiger Treckende , ende Pijn (lil-

lende middelen aen te wenden

.

Hpt III. Capittel.

1. Vlackende , ofte Toe-klevende Héél-middelen

.

2. Enckcle-
y
als Terwe (Meel, Bloem, Stijffel) ende

Boonen .

3. Andere, die met eenen verdroogen , ende het Bloedt

. fieljren^ alsMurnia , Maïiick^, Corael, Bloet-fieen,

Gefegelde Aerde , Bolus, Draken-bloet , Vlaeïtey

,

Azji\n .

4» Vlackende , ende Op-droogende Metaüen ^ als Loodt,

Loodt-aerde , Loodt-fchupn , Silver-fcbuym, Loodt-

ivït, Tompbolyx, Grauip-nicln , Cadmia , Antimo-

nye , Aluyn .

ƒ . Mengel-middelen .

PLackende, ofte Toe-klevende Heel-middelé

zijn de gene, die op wat deel des Lichaems fy

geleydt werden , de onfienlicke gaetjens van de

Hüy t verftoppen, ende toe-placken . Sy zijn van

mid-
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[middel-matige , doch wat meerder nae de aerdt-

achtigheyttreckende, ftoflfe, met cenige taeyc

vochtigheyt vermengt ; fonder uyt-muytende

hoedanigheyt,in koude ende hitte gematight; ge-

meenlick foétachtigh , ofte fonder fmaeck , niet

op de tonge bijtende , noch fcherp, nochfuyr,

noch zout , noch bitter . Hier door verftoppen fy

1*1 wat haer ontmoeten verdicken,onder de feive

vermengt zijnde , de dunne Vochtigheyt • Daer
zijn noch andere , die met eenen verdroogen, en-

de de Vochtigheyt, die in de Sweringen valt,ver-

teren. Sommige hebben daer-en-boven een te

famen-treckende, ende verfterekende krachten-

de beletten het vervloeyen der Vochtigheden

.

2. Van de eerfte foorte zijn de eerft-volgende.

is Werm in den cerften graed, inde

andere Hoedanigheden gematight . Heeft een

taeye,- klevende, ende derhalven een verftoppen-

de kracht , gelijck Galenus leert 8. Simp. Het
Termen-meel , onder Wit van Ejt geflagen, hout de

Sinckingen tegen, eii , onder Sap van Bilfen-kruyt,

de Toe-vloeyingë op de Zenuwen, volgens Dwf-
coride$z.j$. ofte Water, ende Olye, alwaer hy oock

fchrijftdat de Teriven-bloem , 'mMede gekoockt,

alle Onftekingë bedwingt. Sulcx kan de enckele

Bloem fteixker uyt-voeren , als gemeen Meel

»

dewijl de felve , gefuyvert zijnde van de fchrale

>

ende af-vegende Semelen , in de welcke de voor-

naemfte wermte van de Terwe fteeckt,veel vet-

D 3 ter,
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ter, taeyer, ende klevender is; derhalven oock dc

onfienlicke Gaetjens van de Huyt beter kan fluy-

ten , ende den loop der Vochtigheden bequame-

licker fteuten , Men kan daer van mede een Pap

maken , de felve kokende in eenigh verkoelende

Water , Soete-melck , ofte Sap tan de Kruyden

in t i.capittel befchreven. Wt defe fijnfte Bloeme

wert het Stijffel gemaeckt, het welck Cgelijck Ga-

\enus op de aengewefen plaetfch fchrijft) veel kou-

der, ende drooger is, als de Terwe . Kan dapper

toe-placken , eiiftopt derhalven alderley Vloet,

ftelpt de Sinckingen, verfacht deOnftekingen

der Oogen , ende geneeft de Puyften , die daer

op voort-komen-

23oot1£h/ noch groen zijnde, werden gehou-

den voor kout ende vochtigh : even-wel is het

Meel van de gedrooghde , t'fimen-treckende

,

ende feer verdroogende , waer van een Pap ge-

niaeckt,doet de Slappe,ende waterige Gefwellen

llincken,geneeft de vochtige Sweringen der Bor-

ften,ende doet voorts al 'tgene wy van de Terwe
gefeyt hebben.

3. Wy komen nu tot de Toe-plackende mid-

delen,, die met eenen op-droogen, ende al de

Vochtigheden , die fy in de Wonde, ofte Swerin-

ge vinden , in fwelgen , ende verteren, derhalve^

pock bequaem zijn om het Bloet te ftelpen.

Van alle oude tijden hebben de Egyptenaers

de doode Lichamen van haer vrienden gefocht

voor-
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Ivoor de verrottinge te bewaren, de felvige tot

idien eynde balfemende met foodanige Droogen,

die de bedervinge ende verrottinge vyeder-ftaen

,

ende beletten . Hier toe werde meeft gebruyckt

Aloë, Myrrba , ende Saffraen , als mede het Sap van

1 den Ceder-boom, gelijck uyt Diofcorides, ende GaU-
: nus bewefen is by Guïlandinus in fijn bouck van't

Papier m. Z4- ende oock beveftight vvert van P/i-

mus int 16. bouck van fijn Natuyrlkke hiftorye

op't n.capittel , ende het 24. op't 5. Waer door

oock de boucken , die de tweede koning der Ro~
meynen Numa nae-liet, op Papier gefchreven

zijnde, als fy met dit Sap geftreken waren , vijf

hondert ende vijf-en-dertigh jaren geduyrt heb-

ben, gelijck de gemelte Vlinius getuyght in fijn

"\ 13. bouck , ende capittel . Ende hier van hebben

.

de Poëten genomen , dat , als fy yet de onfterffe-

lickhey t weerdigh achten , feggen fulcx den Ce-
der-boom weerdigh te zijn ; gelijck de poëet

Houtlus in Arte:

$eramus carminafingi

FoJSe linenda Cedro. en Perfius in fijn Schimp-dichts
•

» & Cedro digna loquutus .

Het Hout van defen boom is mede van dien aert,

dat het by-nae nimmer en vermeluwet , ofte be-

derft : waerom Salomon daer van den Tempel de-

de bouwen, ende de Heydenen eertijdts haer Af-

goden beelden daer van plegen te maken • Door
foodanige Middelen zijn de Lichamen na eenige

D 4 hon-
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honderde,jaduyfende van jaren noch foo verfch,

ende fris bevonden geweeft, al of fy maer even

een dagh twee drie geftorvc waren. Dit by fom-

mige aengemerekt zijnde , hebben gemeent, dat

de Vochtigheyt,die uy t defe gebalfaemde Licha-

men vloeyt,ende gedrooght zijnde dick wert,een

recht heel-middel zoude wefen, om foo van bin-

nen,als van buyten het Bloeden te ftempen;waer

tpe fulex oock door de banck ingegeven wert de

gene, die door vallen, flaen, ftooten, ofte anders,

van binnen verzeert zijn . Defen Balfaem heeft

den naem van JlDlUIlhl gekregen, ende gekeurt

by den hoogh-geleerdë Fernelius 6Meth.$. (alwaer

hy in plaetfchvan Saffraen, VVierooek^fteh , waer

op de Poëet mede gefien heeft in dit verfken

:

Nee fcombros metuemia carmina, nee thus)

heet, ende droogh in den derden graed, ende wat
te famen-treckende. Dan wert by ons dien rech-

ten Balfaem feer felden uy t Egypten gebracht

:

maer meeft vleyfch, ende been van arme luy-

den , wiens Lichamen (gelijck onder andere Mat-

thïolus betuyght op Diofe.) om de minfte koften

,

alleen gebalfaemt zijn met Ajphalws 9 ofte Joden-

lijm y zijnde feker fchuym , dat de Zee aen ftrant,

ende tegens de klippen op-werpt, alwaer het,

gelijck Diofeorides fchrijft, foo hart wert, als Peck^

Ende de Arabifche geneef-meefters Av'uenna en-

de Serapio, en kennen geen ander Mumia, als dit

Joden-lijm . Maer behalven dat defe Mumia de

kracht
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! kracht niet en heeft , die haer vvert toe-gefchre-

j

ven j foo is't grouwelick , foodanigen Middel y

infonderheyt van binnen , te gebruycken , dc

graven te fchenden , de ruftende te ftoren , en-

de ons , met fommige wilde Indianen , tot

wreede Menfch-eters te maken. Derhalven

I is't ongelijck beter, dat men in plaetfch van Mu~
mia befight (gelijck oock tiy t Gaknus by Paré is

aen-genierckt) het Oxjcratum, dat is Azijn met
Water geloutert , hetwelck, door fijn koude*

het vloeyende Bloet tegen-hout, ende door fijn

fijnigheyt , 't geronnen on-doet , ende verdrijft.

Dan die gerigh is 0111 meerder van de Mumia te

weten, kan fien de gemelte ?aré int 9.bouck

van de groote Heel-konfte op't 7-capittel, als

oock Beüonius int 2. bouck van fijn Aen-merc-
kingen op't 47. cap. Guyon int 2. deel van fijn

Verfcheyde Leifen, het 1. bouck , ende 5. cap.

alle by de Schrijvers in de Fran^oifche tale uyt-

gegeven.

Co?ae! (waer van breeder in de Geneef-
konfte verhandelt is ) verkoelt een weynigh ,

treckt te famen , hout het Bloeden tegen , be-
dwingt de Wt-walfen , fuyvert de holle Swe-
ringen , ende neemt de Vlecken van de Oogen
wech.

25Ï0üt-fïf Cll/is alfoo genaemt, na het Griecx

H<zmatites,om dat hyBloet-root is,volgens het ge-

voelé van Gaknus
}
dzex in dé oudé Theophraftus vol-

P 5 gen-
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gende 5 ofte , om dat hy den vloet, ofte loop van't

Bloet kan ftelpen,ofte oock, om dat hy gemorfeit

ende gewreven zijnde , het water Bloedighlaet •

Voor de befte wert gekeurt , die geronnen Bloet

gelijckt , die morfeligh , gelijck , ende fuyver is

.

Defe Steen groeyt van felfs , ende uy t de nature

in vele Bergen van Arabyen, Egyptfcn, Moren-
!ant, Spaengjen , Bohemen , ende Saxen , meeft

in Yfere mijnen,als felver de ftoffe van Yfer zijn-

de , volgens de bevindinge van Agricola , ende an-

dere. Die het Yfer willen vergulden, en konnen
fulcx niet doen, fonder Bloet-fteen. Want dege-<

flagene Goude-bladeren , die fy om het Yfer ge-

dagen hebben , maken fy daer mede vaft , ende

gladt, even als de Schilders met eë Wblven-tant.

Hy heeft foo veel verkoelinge (hoc-xvelDiofcoride$

hem eenige wermte toe-lchrijft ) als tTamen-

treckinge, gelijck Galenus wel oordeelt;ende der-

halven bequaem voor de Gebreken der Oogen •

Soo fijn, als ftof, op een marmer-fteen gewreven,

ende onder Wit van Ey geflagë, helpt de Rouwig-
heytder Oogen,beftaende uyt Onftekinge,ende

/onder de felvige , met klaer Water . Het Poyer

alleen hout liet al te weligh groeyende vleyfch

tegen , verdrooght de Sweren der Oogen, ftelpt

het Bloet, het zy dat het uyt-gefpogen wert, ofte

ergens uyt-vloey t. Waer van breeder te lefen is,

by den Grieckfchen geneef-meefter Alex.Trattia-

nusin fijn y.bouck , op't i.capittel

,

Alle



HEEL-KONSTE. S9
Alle 3Ilcr&CI dewijlfe van naturen droogh is

,

rheeft kracht, om voorHeel-middel gebruyckt

jlzijnde, te verdroogen . Degene, diedaer-en-

boven te famen~treckt,is deelachtigh van koude,

I en hoe fy meerder te famen-treckt , hoefe meer-

der verkoelt. Sommige treckt foofterck, datfe

op de tonge geleyt,het vel daer van rugkt,andere

weynigh, ende eenige niet nuet allen . De gene,

die op de tonge fcherp-bijtende is , heeft een (eer

!

verhittende kracht , de gene die weynigh doet

,

heeft weynigK hitte , ende noch weyniger, die

maer even op de tonge gevoelt en wert , behou-

dende nochtans een Af-vegende kracht . Maer
die haer , als met een vettigheyt op de tonge ver-

toont, ende niet fcherp en is, noch tTamen-trec-
! kende , verkoelt , fluyt alle Openingen, en ftelpt

het Bloet . Van defen aert zijn de volgende

:

ÏÏOODC 3UerÖ? is driederley,eene die de Tim-
mer-luyden gebruyeken, een ander, daer de Vol-
ders haer laken mede fchoon maken , ende een

derde die wy Bolus noemen , ende , nae de plaet-

fche , van AYtnenyen y die alleen in de Heel-konfte

gebefight wert. Galenus fchrijft den felvigé g.Simp.

groote kracht toe *, te weten , dat hy , door fijnen

fterek-droogenden aert , alle Sinckingen , Loop,
ende Bloet-fpouwen tegen-hout , de Sweringen
der Longen in de Teringe,ende de vuyle Sweren
des Monts,ende Tant-vleyfch geneeft. Hyprijft

hemoock foo feer indePeft, dat hy oordeelt,
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foodanige Kranckcn ongeneeflick te wefên, in de

wekken defen Bolus de Peft niet en verdrijft:

vvelcke kracht hem oock toe-gefchrevé wert van

Agricola y Faüopius
,
Jmperato y ende andere . Jae

loubert getuyght fulcx met verwondering (daer hy

droogh, ende tTamen-treckende is) door erva-

rcnthey t bevonden te hebben

.

<0efe0c!öe 3H«De/komt uyt het Grieckfche

cylandt Lemnos, alwaerfy uyt een /eer wel-riec-

kenden put , op een bergh ftaende , eens in't jaer

op fekeren dagh (op ftraffe van de doot,die buytë

dien dagh grave) met feer groote ftatye,ende om-
Handigheden gedolven wert, gelijck Ferrante lm-

ferato,'m de Italiaenfche Hiftorye van fijnNatuyr-

licke Geneef-middelen (die hy te Napels aen my
vertoont heeft) fulcx uyt Stef. Albucario breeder

verhaelt 5.32. Soo getuyght oock Galenus f.Simpl.

al op*fijnen tijdt de manier geweeft te zijn, die

om fulcx te fien, felver (gelijck oock Albucario, eii

Bellonius) int eylandt gereyft is. Het fuyverfte van

defe aerde wert fchoon gevvaffchen (het welck in

voor-tijde niemant en mocht doe, als de priefter)

ende , om het water daer uyt te laten lecken, in

fackens op-gehangë. Wt-genomen,en gedrooght
maeckt men daer kleyne koexken van, die fy met
eenige Arabifche letters befegelen , als Bellonius

befchrijft,in fijn Aen-merckingen, ofte het Segel

Ctwelck de oirfaeck van den naem is,daer het an-

ders Aerde van Lemnos hm) tegenwoordighop-

druc-
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drucken van den Turckfchen Keyfer , als heere

van dat eylandt, gelijckfe eertij ts plagh te dragen

Ivan eenGeyte , als Diofcorides , ofte, als Galenm

betuyght , van Diana . Het vvelck , al fchijnt het

; by fonimige verfcheyde > het felfde is : dewijl die

Godinne door een Geyte plagh uyt-gebeelt te

werden

.

I De Florentijnfche geneef-meefters ftelle twee-

derhande foorten van ©jafien-ÖïöCt/ te weten?

het eene, fekere Baom-gomme (groeyendein

Forto Sanfto y een eylandt in Afrijeken) waer van

AL Cadamuïlo gewagh Snaeckt in't 1. bouck van

I fijnReyfen, op't 4.capittel> het ander , 'tgefuy-

vert, ende geronné fap van het kruyt Acbillea, ofte

i
Gêruwe y het welck nochtans (hoe-wel fulex Con~

I

fiantinus , ende Serapio feggen) niet root en is. An-

;
dere fchrijven 't felve te wefen het Bloet van een

- Draeck, die van een Olifant overwonnen is. Soo

|
onfeker zijn wy in de kenniffe van het rechte

|
Draken-bloet . Een Spaenfch fchrij ver Nic. M0-
nardus meent het rechte te befchrijvé SimpLhifl.38.

Alwaer hy fey t het felve Sap te zijn van eé vrem-

den Boom, waffende in Peru, ende Weft-Indyen,

die Vruchten zoude dragen, (hier benevens den
Boom , boven geheel , ende onder op-gefneden

,

uyt-gebeelt) inde welcke een draeexken heflo-

ten is , foo konftigh van de nature gemaeckt,
dat het fchijnt van een Teer konftigh meefter

uyt marmer gehouden tc wefen , waer nae

hy
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hy den naem zoude dragen van Draken-boom

,

ende het Sap van Draken-bloet, het welck hy oock

alle kracht van het oprechte toe-fchrijft . Waer
uyt feydt hy te blijcken de onwetenheyt van de

Oude, ende vele Nieuwe, by wekke gantfch on-

bekent is geweeft, wat Draken-bloet was , en-

de waerom het dien naem hadde. Maer ick en fie

niet hoe ' Monardus , dit kan vaft maken; dewijl

Weft-Indyen, ofte de nieuwe Werelt , voorde
ont-
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ontdeckinge van Gbr. Colombo , is aen dé Werelt

\ onbekent geweeft * In dit gefchil mogen wy dit

i alleen voor vaft en feker houden, dat het Draken-

bloet, hetvvelck indeWinckels daer voor ver-

kocht , ende in de Heel-konfte gebruyckt wert,

!
niet anders en is, als Bocken-bloet, met den gemel-

;ten Bolus
y
ende Sap van Sorben-boom , ofte ander

TTamen-treckende , vermengt • Dit felve doet

al 't gene , ende noch krachtiger , als wy van den

|

Bolus terftont hebben aengewefen

.

^Dïaelier/ oock<É5p|j£ nae hetGriecxge-

noemt , groeyt in byfondere Aderen, die loopen-

de zijn door de Kalck-bergen van Syryen, Griec-

kenlandt, Jtalyen, Spaengjen, Duytflandt, ende

i eenige andere. Het moet nat, gelijck Plmüis feyt*

gebefight werden;dewijl het terftont verdrooght,

ende in fteen verhart, bequaem om in alderhande

vormen te gieten . Maer een Menfchen wefen

,

I gelijck de meerder-gemelte Tlinius getuyght*

met over het aengeficht de Plaefter te gieten, en-

de dan in die vorme gefmolten Waich , uyt te

ij

beelden , is eerft aengevangen by LyfiBratus y de

\

broeder van den vermaerden Lyfias. Een brave

vondt , ende die noch op huyden gevolght wert

.

In de Heel-konfte heeft de Plaefter een feer plac-

kende, ende verdroogende kracht; derhalven be-

quaem om het Bloeden te ftelpen,ende de onfte-

ken Oogen te genefen,onder Wit van Ey geflagen

zijnde. Gebrantj alfoo het door't Vyer verdunt,

is
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is wel meerder verdroogende , maer minder!

plackende

.

Alle de verhaelde Middelen diene onder Aiqn

vermengt , die felfs byfondere kracht heeft , om

;

met ftoven het Bloet terftont te ftelpen •

4. Wy zullen hier by-vougen eenige Metallen,
\

ofte gegravcne Droogen,de welcke placken,fon-

der fcherpigheyt op droogen , ende niet weynigh

te famen-trecken

.

\Vt de twee foorten van %00t I wit, ende

bruyn, is het laetfte alleen gebruyckelick in de

Heel-konfte , ende wert van Galenus y.Simpl. ge-

ftelt kout te wefen . Derhalven al wat met een

looden ftock
(
gelijck eenige verkoelende Kruy-

den ) in een looden vijfel geftampt wert, krijght

daer door noch meerder verkoelende kracht.Die

oock vermeerdert wert , als het Loot in AtJ^n ge-

wajfcben is . Daer van wij ft de Grieckfche Diofco-

rides de maniere aen in fijn 5. bouck , op't 5 5-cap.

In een Looden vijfel Water gietende , fchrijft hy,

zal men met een Looden vijfel-ftock foo lange

wrijven , tot dat het Water bruyn, en dick wert:

dan zal men darer noch ander Water by doen, en-

de door een douck foo dickwils gieten , ende met
Water ververflchen , tot dat het alle fijne bruy-

nigheyt af-leyt. Het verkoelt,verdrooght,trcckt

te famen , maeckt vel over de Wonden , belet

beginnende Onftckingen , verbetert alle quaet-

aerdige Sweren , infonderhey t die op vochtige

plaet-
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plaetfchen , als aen 't eynde van de Dermen i en-

Je Lijf-moeder ftaen,gelijck mede dé open Canc-

ker ; waer toe wel een Loode plaet dienftighis

,

maer het Foeyer veel bequamer , gelijck ick , vol-

gende Fernelius , dickwils ondervonden hebbe

.

Ick zal fijn befchrijvinge , om het felve te maké,

i hier by-vougen . Het Loot weit geheel dun ge-

t klopt,ende dan in gantfch kleyne fnipperkens ge-

fneden , in ftercken Azijn drie dagen geweyckt >

den Azijn alledaegh, foohetnoodighfchijnt, af-

gietende ; daer na uyt-genomen , ende by 't vyer

fonder branden gedrooght zijnde, wert in een vij-

felmet moeyten geftooten, ende alfoo tot fijn

poeyer gebracht , feer (onderling om de quaet-

aerdige, ende in-gekanckerde Sweringen te ge-

il nefen , ende te fluyten . GebfantLoot doet al het

felfde y maer met meerder fcherpigheyt , als het

niet gewaffchen is. GewaflTchen verdrooght ende

verkoelt: dan Ongewaflchen verdrooght wel,

maer en verkoelt niet. De meerder gemelte Diof~

corides verhaelt verfcheyde manieren van waffchc,

waer van de eerfte de befte , ende daerom oock

! alleen in
1

1 gebruyck gebleven is . Het Loot dun

geklopt zijnde, doet men in een nieuwen aerden

pot, tuflchen beyde Swavel ftroyende , die men
aen fteeckt, ondertuffchen met een fpatel omroe-

rende , tot dat het Loot allegader wel verbrant

Is verder van den aert, ende gelegentheyt van*t

Loot te lefen by Fallofms de Metall.22.

E Vlum-
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?lumbagoymt Griccx Molybdma, na fijn bruyne

verwe genoemt, ende na fijn glinfterigheyt by de

Duytfchen GUntz* , oock Bley-ertz, , na het Loot 1

dat fy Bley heeten, ende Bley-foeyfch , het wekk
foo veel is als Loot-fiveet . Wy noemen het Jloof-

ÖCtÖf* Het is een overfchot , dat op den gront

van den oven blijft leggen, als inden felvigen,

door het Loot, Gout ofte Silver gefuyvert is.

Heeft meerder verkoelende, ende tTamen-treo

kende kracht , als het volgende Silver-fchuym

,

waer mede het anders gelijck is , als Galenus

fchrijft . Hier van is breeder te fien Agricola 10.

de Nat. fofil.io. Matthwlus op j.Diofc.60. Fallop.de

Metaligs, ende 26.

Wanneer de Loot-ader , dat is, de Steen, daer

het Loot in is , in dê oven geftelt vvert , dan fmelt

het Loot , ende vloeyter ïuyver uyt : rnaer geeft

even-wel daer na eenige vuyligheyt op,dewelcke

Loot-fcbuym genoemt vvert. Dit is van den felfden

aert , als de Loot-aerde , ende wert mede bequa-

melick gebruyckt foo byfijn felven, als onder

Plaefters , om Vel over de Wonden te trecken

.

<$tlto*r-feftup tn heeft wel den naem na 't Sil-

ver , volgens de Griecfche benaminge van Lithar-
%

gyros, ofte Lithargyrion
9
dat is Silver-fteen (foo ge-

noemt van wegen fijn fteenachtige hardigheyt ,

ende filvere verwe: ) dan komt mede van Loot

,

ende verfchilt weynigh van het gemelte Loot-

fchuym . Want als het Loot de tweede reyfe ver-

koockt
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köockt vvert , foo verandert het ten deele in Sil^

;
ver-fchuym , ten deele in Loot-aerde . Is twee*

derley, heteene van goudeverwe, Lithargyriunt

mreum, en by de Duytfchen Gold-glede genoemd
het ander van Silvere , dat den naem draeght van

I

Litbargyrum argenteum , ofte Silver-glede , ende by

ons Gout-fcbuyrn > ende Silver-fchuym . Doch defe

en verfchillen niet anders, als dat het Goude, ofte

j

gele, meerder kracht uyt het vyer getrocké heeft*

1 ende dien-volgende oock een weynigh fcherpig-

heyt deelachtigh is , het vvelck met waffchenkan

uyt~getrocken werden * Ende dan verdroogen fy

beyde in den eerften graed , fonder merckelicke

wermte, ofte koude, trecken tefamen, fluyten,

ende vervullen 't gene te hol uyt-gegeten is

.

Gelijck van bedorven Koper, Kofer-root komt*

en van Yfer Roe

H

, foo geeft het Loot met Azijn

vervochtight,e.nde bedorven zijnde, van hem een

witte ftolfe, die wy na het Latijnfche woort Cc*
rufc noemen , ende nae de ftoffe , ende verwe >

3loüt-tDlt/ gelijck de Italianen niet alleen Cm*-

fa y maer oock Biacca , en Sbiacca (van Bunco) ende

de Spaengjaerts Blanquete . 'T is al geheel oudt

,

dat de Vrouwen met de Cerufe, die van Wit loot

gemaeckt weit, haer aengeficht geblancket heb-

ben , waerom fy oock Cerufau , (Martial. 7. 24*

Cerufiata timet Sabella Solem
.

)

ende de Cerufe in Latijn Fucüs, ende in't Frajngois

Fard genoemtwert.

E i De
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De Grieckfche Diofcorides befchrijft de manie-

re om de Cerufe toe te maken : die wy hier wat

nader zullen befchrijven . In een aerde pot leg-

genfe eenige tacken , daer nae gieten fy daer foo

veel van den ftercken Az,ijn op , dat de tacken een

hant hoogh boven-drij ve,dan leggen fy daer over

dun geflagen Loot- De pot met een aerde deck-

fel , op dat den Azijn niet en zoude vervliegen

>

geftopt zijnde, wert des Somers in de Son gefet,

des Winterm op een oven , kachel , ofte forneus

.

Die het Loot vijlen,openë de pot over den thien-

den dagh, ende dat foo lange tot dat het Loot al-

legader vergaen is ; die het niet en vijlen , maer
alle maent . Ende als fy fien , dat al de geklopte

platen, ofte bladeren, door de kracht van den
Azijn niet op-gegeten en zijn, dan fluyten fy we-
derom de pot, ter tijdt toe , tot dat fy al te urnen
verteren , en tot Cerufe vergaen Dan wert het

fuyvere nat , 't welck boven drijft , geklenft ; het

klevende , dat onder op de gront finckt , in eenen

anderen pot gegoté zijnde , in de Son gedrooght.

Hier na wert het geftooten , ofte gemalen , ende

dan gefift

.

Op de felfde wijfe wert de Cerufe van bruyn

Loot gemaeckt; dewelcke alleen in de Heel-kon-

fte aen-genomen is , ende verkoelt , verdrooght,

treckt te famen , fluyt , plackt, ende ftoot te rug-

ge , recht ftrijdende, feyt Galenus, tegens het Ko-
per-root , hoe-wel het felve oock met Azijn be-

rcyt
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reyt wert . Hy doet daer by, dat gebrande Cerufe

in Sandjx, dat is, Bergh-root, verandert ; waer door

het wel fijnder , doch niet meerder verwennende
konde wefen. De Latijnfche poëet Virgilius

niaeckt Eclog.4, daer gewagh van , ende wert by

Servius , ende Virgilius Marcellus volgende Tlinium

op de gele verwe van een ander mengfel > geduy-

det , die beantwoort konnen werden uy t Fallopius,

de Metaü.28. De verlfen van Virgilius , (kende op

den gulden tijt , zijn de vólgende

:

Ipfefed in pratis aries jam fuave rubentï

Murke ,jam croceo mutabit veüera Utto :

Sfoutefua Sandyx pafcentes veïliet agnos .

^OttipÖOÏpï/ dat de Winckels verkoopen,

is het rechte Tutia van de Arabiers , ende dat fy

voor Tutia geven , is het Cadmia van de oude ge-

neef-meefters . Het beftaet uyt de fijnfte vonc-

ken ,<&die in de Koper-ovens , als een belle (waer

van de naem van Pompbolyx int Griecx komt) op-r

vlieght, ende boven blijft aen-hangen, Waer van

breeder te fien is by Diofcorides int 5«bouck , ende

4^.capittel, Mattbiolus in fijn Uytleggingen , Tal-

lopmsdeMetalLif. ende Agricola$. de Nat. foflil.n.

ende 10, 14. Het is wit , ende geheel licht, waer-

om 't gemeenlick Nil album , ende in Duytflandt

^ïcfK €0 genoemt wert. Hadr. lunius meent dat

daer van daen komt het Spreeck-woort , Nichtes

ïll in die augengut, als ofmen feyde, dat Tutia goet

was voor de Oogen , als voor de roode ende loo-

E 3
pende
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pende niet beter zijnde. Want het verkoelt , ver-

drooght,treckt te famen, fonder (gewaffché zijn-

de) eenigefcherpigheyt, heelt alle vochtige, ende

vuyle Sweringen , ende fluy t de Wonden

.

^poDUUll en fcheeltniet vanPompholyx y als

alleen in fijnighey t. Want het komt uyt de grove

voncken, die op de vloer van de Koper-ovens ne-

dervallen; waerom het oock foo fuyver niet en is,

maer grover, ende bruynder, derhalvcn genoemt

indeWinckels Nilgrifeum, ende in Duytflandt

45?aut»-nicfjt, Het heeft de felfde krachten van

Tomphohx,behalve dat het wat meerder te famen-

treckt

.

CftDttlid is tweederley, door de Nature van

felfs gegroeyt, ofte door de konfte gemaeckt. De
Natuyrlicke is eé fteë, Lapis Calaminaris genaemt,

in Duy tflant Kobelt,tnde in onfe winckels WU t C

ïilimp* Komt veel in Bohème voort, en nfaeckt

het root Koper (het welck fonder den felven niet

te fmelten en is) geel , ende vermeerdert het fel-

ve een goet deel,gelijck,onder andere dcnCalmis-

bergh, ontrent Aken, genoegh uyt-wijft . De ge-

niaeckte Cadmia groeyt mede bovc aen de Koper-

ovens , ende is grover , meerder verdroogende

,

endet'famen-treckende, als het Spodium. Dan de

Natuyrlicke is minder verdroogende : maer Ge-

brant, ende dickwils met AzJjn uyt-gebluft , ende

gewaflchen,ende dan op een marmcr-fteen kleyn

gewreven > verdrijft den Brant van de Onftekene
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Oogen,ende verteert de vochtige gefwellen.Die

hier meerder bericht van begeert,inagh de meer-

der gemelte Geneef-meefters nae fien

.

%ntinïaiv$i> wert, om haer gelijckenifife, die

fy met het Loot heeft , onder de Loot-middelen

befchreve van Diofcorides j. met den naem van

Stimmi,ende Stibi, gelijck oock van andere Griec-*

ken. Flinius, Marcellus, ende andere Latijnen noe-

men het daer nae Stibuim. Maer de Arabiers Acht-

man, vvaer van deChymiften gemaeckt hebben

eerft Achmadium, ende ten laetfté Antimonium, niet

vvelcke benaminge, als oock by de Arabifche ge-

neef-meefters Serapo , ende Avuenna gebmyekt ,

dit Metal in de Wmckels alleen bekent is . Het
is van verwe den Loot-fteen feer gelijck? maer
valt witter , ende meerder blinckende . Is twee-

derley, Manneken , ende Wijfken . Het Manne-
ken , feyt Vlimus is wat rouwer , lichter, fandach-

iiger, ende minder ftickerende . Het Wijfken in

tegendeel, blinckt , flickert , is inorfeligh , ende

gereten . Wert gegraven uyt de Silver-mijnen 9

onder andere Landen, in Duytflant , ende Bohe-
men, Eertijts placht men het gegravë te verkoo-

pen, maer tegenwoordigh het gekoockte. De
wijfe daer van is by Agncola aen-gewefen in't

9-bouck de Re metallica. Het verkoelt, treckt dap-

per te famen, verftopt. Wert derhalven bequa-

melick vermengt onder de Oogh-falven , om de

Sinckingen, ende Loopen van de felvige tegen te

E 4 hou-
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houden, te weten het Gekoockte,dat geen fcher-

pigheyt en heeft,ende gelijcke kracht met het ge-

brant Loot. Gemengt zijnde onder verfchê Reu-

jt/,maeckt dat het Gebrande geen Puyftcn op en
i

werpt, ftilt de quade Sweringen, ende belet haer

voort-kruypé. Sommige Vrouwen befigen 'tfel-

ve, om haer Wijn-brauwen bruyn te maken

.

SUflipnis , gelijck vele andere Metallen , ofte

door deKonfèe gemaeckt, ofte Natuyrlick, waer

van verfcheydeMijne zijn inSpaengjé,Duytflant,

eii Italyen. Bembus-irit 4-bouck van fijn Hiftoryc

van Venetyen, fchrijft, dat het aldaer, met bnge-
lóöflicke winft van de eygenaers gegravé wert by

Cafteüo, ende Leandro Alberti, gelijck ick oock felfs

géfienhebbe,tuf!chen Napels, en Yozjuiolo. Hy be-

fchrijft mede in fijnltaliaenfche befchrijvinge van

Italyen , defe inaniere om het felve te koken. Sy

branden dc Aluyn-fteenenin een Oven , en dan

gietë fy daer over Put-water, daer ontrent zijnde.

Als de Steen foo eenige dagen geweyekt is , dan

vergaet hy tot affche . Waer uy t fy daer nae een

Loogh trecken,het welck fy gieten in houté bac-

ken, in de welcke wat geftaé hebbende, waft den

Aluyn allencxkens aen de kanten, niet anders als

Ys-kegels , ofte Criftal . Te Luyck doen fy daer

Pilfe by , ende fonder de felvige zouden fy naeu-

licx Aluyn konnen maken . Het felfde is mede
van Italiaenfch Aluyn aengeteyekent by Femante

ïmpcrato 13. deW Hifi. Naturale 12.

Den
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Den Aluyn doet dienft aen Gout-fmedé, Vcr-

ivvers , Druckers , ende Heel-meefters

.

De Gout-frneden befigé Aluyn,om haer Gout
te fuyveren , ende met de bladeren het Koper te

vergulden

.

! De Vervvers fieden haer Wol , ende Lakenen

in Water , daer Aluyn in gefmolten is, waer door

fy de Verwe eerder vatten , en langer behouden.

De Druckers doopen haer dun, lofch, ende

;
door-vloeyent Papier in Aluyn-water, het welck

daer door foo vaft wert, dat het den inót kan ver-

dragen , ende voor fchrijf-papier verftrecken , het

I

welck fy Planeren noemen

.

De Heel-meefters gebruycken den Aluyn,om
door fijn verdroogende , ende t'famen-treckende

kracht , het gefwollen, en pappigh Tant-vleyfch

te doen flincken , ende op te droogen , de lolfe

,

ende leuterende Tanden vaft te ftellen , het loo-

pen van't Bloet ,.uyt-breken van Puyfkens , ende

het dragen van de Ooren op te houden

.

Buyten de verhaelde Gebruycké heeft hy noch

een fonderlinge kracht , omhetVyer fijn kracht

te benemen, ende te beletten , dat het geen brant

en maeckt . Welcke wetenfchap fommige Velt-

overfte wel te pas gekomen is. Waer van wy een

exempel lefen by AgeUius ij. Nott. Attic.i. uyt een

out, ende achtbaer fchrijver : Doen L. Sytta het

Landt van Athenen beftormde , ende Arcbelaus ,

den overften van den koning Mithridates de plaet-

E 5 fche
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fche befchennde , foo en kondc een houte block-

huys , dat aldaer , tot verwering op-gericht was

,

rontfom met vyer omhelft zijnde, nietinbrant

geraken ; om dat het van Archelaus met Aluyn be-

itreken was . Welcke gefchiedeniffe wel te ge-

looven is , dewijl bevonden wert dat Aluyn niet

alleen het branden en belet, maer oock den brant

uyt-blufcht . By Babylonyen groeyt fekerlijm,

Naphtha genoemt, in
J

t welcke dit wonder ge-

fpeurt wert, dat de gene, die daer mede gefmaert

is , het vyer nae hem treckt , ende dat den brant

met geen water uyt-geblufcht , maer noch meer-

der ontfteken wert : dan om den felfden uyt tc

bluffen , is noodigh Slicl^, ofte AxJjn , dan het be-

cjuaemfte is Aluyn. Om fulcx te verfoucken, heeft

Alexanderde Greote, feker joncxken met het Lijm

doen beftrijcken , het welck terftont in brandt

rocht, met het grootfte gevaer des levens, dat

haeftelick voor-komen is door den Aluyn , daer

mede den brant gantfch geüift werde

.

5. Uyt de verhaelde Enckele werden Mengel-

middelen inde Winckels gereet gehouden, te

weten Plaefters , ende Salven , als Empl. Defenfi-

vum , Diapompholjfgos
, Vng. Album , eCerufa,Nu-

tritum ; Diachalciteos , ende Exiccans rubrum . Ge-
lijck elck Heel-meefter , na byfondere gelegent-

heyt der Gebreke, een byfonder Mengel-middel,

kan bereyden , uyt de verhaelde Enckele

.

Het
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Het IV. Capittel.

r . Ttjn-ftiüende Middelen , door Verachtende kracht .

2. Enckele; als Maluwe, Huetniï, Witte Lelye 7 Ca-

willen , Melilote , Ltjn-faet, Fenigrieckj, Melck^, Bo-

ter ; Olje ,
Amandel-olye ; VVoüe-vet , Smeer , Verc-

kem-reufel, Calfs-vet , Hoender-vet, Ganfen-vet,

Menfehen-vet ; Mergh, Herts-mergh, Calfs-mergb,

ïj. Toe-gemaeckte > ofteMengel-mtddelen, #

4» Maniere om te Gebmycken ,

1.

K Lle Pijn befhet int ontdoen van 't gene te

XJLfamen gevought is,ende dat is de naefte oir-

faeck ; gelijck het Middel, 'twelck die wech-
neemt door tegen-ftrijdende kracht,de Pijn recht

pilt 5 maer even-wel niet Pijn-verfachtende ge~

noemt wert , dan alleen \ gene , de oirfaeck blij-

vende, de Pijn alleen verfoet, ende verfacht. Soo-

danigh Middel is ofte gematight , ende ons Lk>
iiaem gelijck ; ofte werm in den eerften graed*

ende fijn van ftoffe.

2. JlUdllltDC (foo genaemt na dé Latijnfchen

naem Malva, die wederom komt van'tGriecx

Malacha , als ofmen feyde verfachtende , waerom
fy oock by de felve Griecken Akopos, dat is , Pijn-

ftillende geheeten wert) is vochtigh, ende flijme-

righ , met een lauwe , ofte matige werm te ; der-

halven verdeelende , ende morw-makende. Het
Af-
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Af-fietfel is bequaem tot de hardighey t van d<

Lijf-moeder, Knmpinge van de Dennen , fmertt.

endc rouwighey t van de Blaes , 't zy van binner

dooreen Clyfterye in-gefpeut, ofte van buytei

geftooft; in welcke maniere het alle harde Ge
fwellen kan verfachten . De Bladeren van Malu
we gefoden , ende geftooten , genefen het Wilt

vyer , ende alle heete Opdrachtigheden , als ooc\

de Verbrantheyt . Noch heeft dit Kruy t byfon-

ders , dat het op fteken van eenige Angelen , die

door Spinne-koppen , Wefpen , ofte Byen gedaer

zijn , geleyt, de Pijn verfacht , gelijck Diofcoride

getuyght 2. 1 1 1. alvvaer hy noch by vought, dat de

geftampte Bladeren met Olye vermengt, ende o[

de huyt geftreken , defelve voor het fteken vars

foodanigh ongedierte bevrijden

.

Witte JiBaïlttDf/ofte ^Uemft (in de winc-

kels met den Grieckfchen naem Althéa bekent) is

werm in dé eerfté graed, en eé weynigh vochtigh,

te weten in haer Bladerë. Want,volgens de getuy-

geniffe van GalenusSoo zijn haer Saet, en Wortelc

wat drooger,als oock fijnder van ftofte.Sy ondoet,

fcheyt,verteert, ende vermorwt alle Hardigheyt,

verfacht,en verdrijft alle Smerte,en Onftekingé.

Witte %tipe heeft irifyn Bladeren,efr Wpr-
tels, gelijck Diofcorides , en Gdenus getuygen, een

droogh-makende , af-vegende , tamelick verdou-

wende, rijpende, cn verterende kracht. De Wor-
tel gebraden, ofte met Olye van Rofcn gemengt ge-
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fieeft de Verbrantheyt. Haer Af-fietfel,Pap,ende

\
Slijmerigheyt doen alle Gefwellen tot Etter ko-

J nen, en verfachten met eenë de Pijn,die door het

i Rijpen der Vochtigheyt veroirfaeckt wert. By
ons is de Wortel alleen in't gebruyck ; dan de Bla-

deren werdé tot het verhaelde oock dienftigh ge-

houden ; ende tot alles krachtiger , van Femelms
,

jhet Sap uy t de Bloemen gepcrft

.

Canufïfn zijn matelick verwennende, ende

,een weynigh verdroogende > fijn van deelen , en-

de derhalven krachtigh omartgene in een ge-

trocken is te ontdoen , ende te ontfluyten , alle

,harde Gefwellen te verfachten , morw te maken

,

te doen verdwijnen , ofte tot etter te komen,
de^rauwe Vochtigheden te doen rijpen , ofte te

fcheyden.

1 3©d-ricthenöe Sïabmti/ofte JlBdiïoftl
ende na dien Grieckfchen naem by fommigc MaU
loote genoemt , is werm , ende droogh in den eer-

ftengraed , met eenige t'famen-treckinge. Even-
; wel heeft fy noch een fcheydende > ende verteren-

,
de ; als oock een rijp-makende kracht . Sy ver-

facht alle Onftekingen , ende heete Gefwellen ,

infonderheyt, gelijck Diofcorides £chri)ft) dieaen

de Oogen > Lijf-moeder , Schamelheyt , ende

Eynd komen , alleen in Soete-wqn gefoden , ende

op~geleyt5 ofte met Doyeren van gebradé Eyercn,

Meel van Femgrtick^, Ltjn-faet , ofte Tewen-bloem

gemengt.
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%$n*fatt is ('gelijck Galems{clmj(c7^mpl)

vverm in den eerften graed , doet fcheyden ende i

vcrmorwt alle heete, foo wel inwendige* als uyt-

wendige Gcfvvellen , het meel met Honicb ,
Olye ,

cnde een weynigh Water tot een Pap gekoockt

zijnde , als .Diöjcörafo getuyght 2. 96. Defelfde

voughter by > dat Lijn-faet met Looge vermengt ,

rijp maeckt, ende doet uyt-breken, ofte verdwij-

nen alderhande Sweringen,ende harde Gefwellen

achter de Ooren (Parodites genoemt) aen dë Hals,

ende andere Leden des Lichaems . In Wijn ge-

koockt, fuyvert het de Sweringen van't Hooft,

ftilt het Wilt-vyer , ende verdrijft alderhande

Vleckeiv*

fenigriech wert allee gebruyckt in fijn Saet,

het welck , volgens de getuygenilfe van Gatenusk

S.Simpl. is werm in den tweeden , ende droogh inJ'

den eerften graed . Het Meel , fchrijft Diofcoridei

z.ff. heeft een facht-makende, ende verdeylendej

kracht. In Mede gefoden tot een Pap, doet fchey-

den alle inwendige,ende uytwendige Gefwellen.

jBdch van alle vremde hoedanighey t,fchrijft

Galenus lo.Simpl. ontbloot zijnde , is een verfach-i

tent heel-middel, bequaem voordefcherpe,ende

bijtende Sinckingen ., infonderhey t der Oogen ,

de felvige niet alleen door haer Wey fuyverende,

maeroock door haer Vettigheyt verfachtende ;

vvaer toe het Sogb van eé gefonde Vrouwe, verfch

Eijnde,alderbeft>ende het Menfchen lichaem-aen-
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l genaemft is . Doch alle Melck rijpt , ende ver-

dacht, voornamelick Koeye-melckj> onder Wit van

f
JEy geflagen verdrijft de Roodigheyt van de Oo-
gen , ende verfacht alderhande Sweringen

.

1 23öt et I een derde deel van de Melck zijnde *

heeft veel van de felfde krachten . Want, gelijck

Galenus wel fchrijft in't gemelte bouck,is van aert

verfachtende , rijpende , ende wat verdouwende*

Sy en geneeft maer kleyne, ende in teere Licha-

men voort-komende Gefwellen . Op het Tant-

vleyfch van de kinderen geftadigh geftrekë, doet

,de Tanden rafler uyt-komen

.

#ïpp/ is het vet Sap der Olijven , daeroni ge-

meenlick Otyevan Olijven, ofte van O/^fgenoemt*

een vrucht van Olijf-boom,waer nae fy oock den

Inaèm treckt van Bocm-olye . Defe uyt rijpe Olij-

iven geperft , ongezouten , ende niet te oudt , is

imatelicken werm , verfachtende, ende vochtigh-

makende , een recht middel voor de Vermoeyt-
heyt , ende om het Lichaem rap , ende fterck te

maken . Waerom fy oock in voor-tijden by de

:Griecken, ende I^omeynêgebruycktis geweeft,

om de Lichamen van de gene , die een ftercke

Oeffeninge aen-namen, ofte in'tBadt gingen,

daer mede te beftrijcken , gelijck breeder te fien

is by dé Italiaenfchen gerieef-meefter Mercurialis

i. de Artegymnaftica S.

<©!pe van jèoett SCnianbcïcn is tot alle het

felfde bequaem , ende noch krachtiger

.
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t£et van WupU/en ongetoaffcïint itëoïle/

ofte IDolïr met der fjSecfcftl / heeft een verwer-

mende , verfachtende , ende on-doende kracht •

Verfoet alderhande Pijn, infonderheyt van gefla-

gen, ofte gepletterde Leden, 'tzy alleen, ofte

met Olj&van Rofen , ende een weynigh AzJjn op-

geleyt

.

Alderhande ©et/ofte J*lt1CfC/het welckfijn

van ftoffe is , verfacht de Pijn , ende verfoet de

fcherpigheyt van de Vochtigheden.Dat van Wil-

de dieren genomen wert , is mede verdouwendc ,

ende verdrijvende , maer van Tamme valt grover*

chde vochtiger

.

Bet van JbiBijnrn/ofte ©ercfeMig-reufeï/
heeft de felfde kracht van den 01ye,behalven dat

het noch wat meerder verfacht, ende rijpt, even-

wel fonder eenige hitte , als onfe natuyrlickc

wermte feer gelijck zijnde

.

ïiüffjBf-toef is wat wermer , ende drooger , als

de Verckens-reufel, die het anders in krachté na-

volght

.

l^oenönvto* t heeft noch meerder vermor-

wende, ende verfachtende kracht , endeftiltdc

bijtende fcherpigheyt der Vochtigheden

.

4&ÖttfÊn-ï)et is wermer, ende fijnder van dee-

len , als dat van Swijnen , ofte Hoenderen , ende

kan dien volgende beter verfachten het gene die-

per fteeckt .

J|E}infc£e!l-bét I gelijck het tuffchen al de

Sme-
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fineren middel-matigh is , foo heeft het oock tot

Jles een middel-matige kracht

.

I cJBcrgf) verfacht alle Hardigheyt . De befte

s ^rrrsHmrgï)/ daernae M&lf0*met0.
:

3. Hier van werden gemaeckt Olyevan Ca-
buillen, van Leiyen, van foete Amandelen : Sto-

ringen van de Wortels van Leiyen , e& Huemft ,

de Bladeren van Maluwe, de Bloeme van Camil-

en , ende Meliloten. Van de felve geftooten wert

;*en Pap berey t met het Meel van Lijn-faet, ende

IFenigrieck in Soete-melck gekoockt , ende daer

dan onder vermengt verfchen Olye , ongezoute

Boter,Mergh, ofte Reufel. Men kan oock eé Pap

pereyde van een Kruym Witte-broots, in werme
Melck geweyekt , ende dan vermengt met het

peye Slijm, dat met lauw Water .getröcken is

jjiyt Huemft-wortel , Fenigrieck , ofte Lijn-faet

,

daer by doende twee Doyeren , ende een vieren-

peel loot Saffraen

.

4. In't gebruyek van defe Middelé* die de Pijn

IVerfachten, fbnder de oirlaeckwech te nemen,

dient wel gelet , dat fy niet alleen , ende onver-

jmengt gehefight en werdé op Lichamen, die ge-

heel Bloet-rijck,ofte vol quade Vochtighedë zijn.

; Want door haer verfachtende kracht verflappen

[fy het Deel , daer fy op geley t werden, het welck

Idan daer na meerder Vochtigheden ontfangt, en-

de behout, waer door het oock de Spanning,ende

Pijn vermeerdert. Derhalven is't goet,dat in foo-

F da-
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danige gelegentheyt onder dc felve watT'famen-i

treckende gemengt werdé, doch weynigh*Wan

gelijck de Verfachtende middelé de pijnige Dee
len doen verflappen, foo wert door het te famen-

trecken de Pijn verdubbelt. Derhalven zal dit d<

mate zijn , dat de Sinckinge fachtelick tegen ge

houden, de fwackeDeelenverfterckt, ende d'

Pijnelickheyt verfacht wert

.

Het V. Capittel.

K Vijn-(lillende Middelen , door Verdoovende kracht.

2. Enckele; als Bilfen-kruyt ,
Scheerlinck^, Mandragora

Beul, Opium , Nacbt-fchade , Stomp-vifcb .

Mengel-widdelen

.

4. Maniere om te Gebruychen .

i.

NAe dat Wy aen-gevvefen hebben de Midde-

len , door de welcke de Pijn verfacht wert

foo zullen wy nu komen tot de gene > vvaer toe

men gedreven , ende als gedwongen wert, wan-

neer de andere niet en helpen, te weten , de Ver-

doovende . Defe ftillen de Pijn , niet om dat fj

de Oirfaeck (waer in de rechte Genefinge beftaet.

wech-neme,ofte verfachten : maer om dat fy doo;

haer Verdoovende Kracht 'tgevoelen van't Pijne-

lick Deel foo verdooven, dat het felve de pricke^

lende Oirfaeck van Pijn niet gewaer en vvert. Dii

Verdooven en gefchiet niet door Koude, maei

door een byfondere Kracht. Derhalven hebben dt

Griec-!
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ipricefche Geneef-meefters ongelijck,alsfy fchrij-

|en, dat alle Verdoovende middelen Kout zijn,en

Baerom oock de Arabifche,'t welck van de Nieu-

|ve gevolght wert, met dé alder-heetfte droogen*

Lis om haer over-groote Koude te matigen,de fel-

ige vermengen ; felfs met het brandende Euphor-

iium, in't Mengcl-middel , Vhïlonïum Romanum ge-

ïaemt . Daer nochtans Opium met fijnen feer bit-

eren fmaeck , en flercken reuck (vvaer van bree-

Icr in't 14. capittel van het 1. Deel) fijn hitte ge-

loegh uyt-wijft, en even-wel de Pijn, gelijck ter-

tont zal werden aen-gewefen, bóven alle andere

rerdooft . De hoogh-geleerde, en meer-gemelte

lemeUus, geneef-meefter van HenrickAe 2. koning

;'an*Vranckrijck , flaet toe dat alle Verdoovende
niddelen dapper kout zijn , maer dat fy everi-wel

;loor die ongematigheyt de Pijn niet en verdoové,

lan door eenen byfonderen aert . Want , fchrijft

ly, ó.Metbj. grooten Donderbaert, al is hy Kouwer
ian Bilfen-kruyt, foo kan hy op eenigh Deel geleyt

ijnde * het felve niet verdooven . Ènde daerom
[ought hy f.Metb.27. in de Gichte, als de over-

^roote Pijn niet en verfacht , by den felven * ende
dandragora, wat 0^i«m,infondérheytin Heete ge-^

treken, als vaft ftellende,dat het Opium Kout zou^

ie wefen , waer van het tegendeel waer is *

I i* 23iïfcn-{irupt/ te weten dat witte bloem 1

:nidefaet heeft, verfacht alle Ontftekingen, en de
^ijiij die daer door verweckt wert, gelijck in't

F 2 x.ca-
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i* capittel is aen-gewefen . Duretus , geneef-mee-

fter van den Koning van Vranckrijck , doet fijne

verkouwende kracht matige met foete Melck^, met

vvelcke Stovinge hy verklaert de Gicht-pijne ver-|

dreven te hebben

.

«jêcïlCÉrïincli is van den eygen aert, cn noch'

kouder. De Bladeren, alsoockhet Sap uytde

felvige 5 ende de Bloemen geperft , zijn feer ver-

doovende, waer van breeder te fien is in*t 24. cap.

,

van't 1. Deel

.

J^ianb?agora / gelijck Galenus feyt 7-Simpl.

verkout in den derde graed. Het Sap uyt de Wor-
tels, Bladeren, ofte Appels geperft, ftilt de Pijne,!

ende verkoelt alderhande Vyerighey t

.

1$tUÏ verfacht in fijn Af-fietfel van Bladeren,;

ende Bollen,alderley Brant,ende de Pijn daeruyt

ontftaende:maer noch meerder wert de felfde ver-

dooft, door <0pilltn/ gelijck breeder verhaelt isji

in't 14. capittel van't i.Deel •

l^afïjt-fcftaöe is mede van den felfden aert ,|;

gelijck wy hier voor in't i.capittel hebben aenge-

wefen

.

dêfOttlp-bifC^ wert onder andere plaetfchen

gevangen by Marfeille in Vranckrijck, ende by

Venetyen^endeGenua in Italyen,heeft eenige ge-j

lijckenilfe met onfen Rogh . Tbecpbrattus y AnïïoA

tcles , Galenus
,
Tlutarchus, Vilnius, Averro'és, Albertus,

Belltmenfis , ende verfcheyde andere>getuygen,defe

Vifch foo dapper te verdooven , dat hy felfs door

het!;
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iet Net , ofte yet anders dacrhy mede gevangen

kvert,fijn kracht uyt-geeft, ende de Vifichers han-

den doofmaeckt , ende haer gevoelen beneemt,

ofte een fchudden ende beven daer in verweckt

;

waerom hy by de Venetianeh Tremolo,cndz by die

van Genua Trawri^genoemt wert, gelijck oock

Van de Spaengjaerts Trenuelga , van de Duytfchen

Zitterling , Zitterfifcb , Schleffer, ofte Krampjfifch

,

als Kramp verweckende . Soo konnen wy hem in

onfe tale Kramp , ofte Stomp-vifch noemen 5 die int

Latijn den naem heeft van Torpedo. Den Olye

daer defe Vifch levendigh ( want doot zijnde,

en heeft hy die kracht niet) in geftickt is, ver-

dooft het gevoelen, ende neemt alfoo dcPijn

wech

.

3. Wt de verhaelde Enckele werden toe ge-

maeckt Vhilonium Romanum, de Pillen van Honts-

tonge , Populyoen-falf, Olye van Bollen, Bilfèn-

krtiy t, ende 't gene de meefte kracht hedt^Opium,

ofte 't gene daer uy t getrocken wert

.

4. De verhaelde Middele, als fy niet te fterek

ofte te veel op-geleyt en werden, kennen by noot

(want buy tê den felven dienê fy beter na-gelaten)

bequamelick den Brant , en Onftekinge van Ge-
fvvellen , Sweringen , ende anders wech nemen

,

als oock de Pijn , die uyt de felvige veroirfaeckt.

Maer onmatelick gebruyekt zouden fy het pijne-

lick Deel verderven, ende gantfeh van gevoelen,

ende leven berooven •

F 3 Het
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Het V L Capittel

.

|. Verfacbtatde, Ont-doende, Lucbt-gevende, ende Ver-

terende Heel-middelen .

2. Enckele als Lijn-faet, Fenigïieck^, witte VVijngaert,

wilde Concommers
5 Lifcb , Hadicb , Schaeps-woüe ,

Reufel, Vet
, Mergh, Ladanum, Harjl, Sagapenum,

Galbanum, Anmioniacum , Bdellium, Stjrax, Taca-

mahaca , Carama ,
Opopanax .

3. Toe-gemaecktc y ofte Mengel-middelen ,

^. Recht Gebmyckj

1.

X TT TY hebbé dus verre befclirevê de Heefr

i V V middelen, die meefl ftrijdigh zijn te^

gens de heete Gebreken . Derhalven zullen wy
nu aenvvijfen de gene , die de Koude verfachten

,

ont-doen, ende lucht-geven, te weten Harde ge-

fwellen , uyt Koude , ende geronnen Vochtighe-

den vergadert , ende op-geworpen zijnde. Soo

dat wy voor een Verfachtende Heel-middel ey-

gentlick rekenen,niet dat het gene, door menigh-

te gefpanncn is , ontlaft , ofte 't gene te feer ver-

drooght is,voehtigh maeckt : maer het welck dat

geronnen is, verwermt, ont-doet, ende lucht ge-

vende doet flincken . Soodanigh is matelick van

Stofte, niet Werm boven den tweeden graed, (op

dat het door fijn Hitte , het dunfte van de Voch-

righcyt uyt-treckende, hej overige nieten zoude

>v ver-i]
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verharden) vermengt met een Luchtige vochtig-
' heyt , gelijck rijpe Olye , en Vet van een gematight

?iDier , uyt de vvelcke geen fcherpigheyt , ofte ee-

nige uyt-ftekende hoedanigheyt,maer alleen een

Soetachtige vettigheyt geprouft en wert . Dan
defe zijnmaer enckel Verfachtende. Andere heb-

bé daer-en~bové kracht om deonfienlicke Gaet-?

jens van de Huyt fachtjens te ont-doë, ende daer

\ door de beflotene Vochtigheden lucht te geven

,

\
ende foo te doen uyt-waelfemen. Sulcke zijn dun

van Stoffe, om te beter in te konnen dringen,van

Gematigheyt matelick werm,om daer onmatige

hitte , ende drooghte de Openingen niet te fluy-

ten ; gelijck doen die grof, ende kout zijn . Der^

halven die enckel vervochtigen , gelijck Violen,

Maluwe* Olye, hebben een fachtelick vermorwen-

de kracht . Die wat wernier , ende fijnder zijn

,

verfachtcn, vermorvven, ont-doen, ende openen,

als Catniüen, Leiyen drooge Vijgen 1

,
ongenoute Boter,

ende verfche Verckens-reufel . Maer die noch fijnder

van Stoffen , ende heeter van Gematigheyt zijn

,

te weten tot den tweede, ofte den derden graed

,

vermorvven , verdouwen , ende verteren alle har-

de Gefwellen ; van wekken aert , ende krachten

de volgende deelachtigh zijn

,

2. éljn-faet/ende fentQtmh in Water ge-

föden, ende daer mede geilooft, ofte het Meel in

Water ende Camil-olye gekoockt , en Paps-gewijs

op-geleyt>verfacht en vermorwt alleHardighedé.

F 4 mU
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JBittC WilUQiïttt/ ofte Bryonia is werm,en-%

j

de droogh in den tweeden graed . Sijnen Wortel

is meeft in t gebrtiyck , die verfacht en verdouwt ;

de hardeGefweilcn,doet de felve rijpen efi door- i

breken. Reynight de Huy t van Rimpelen,Fronf- \

fen, Sproeten, Puyften, geltooten, endemet
Tenigr'ucl^meel, ende Olye gefoden . Suyvert , in

Wijn gekoockt, het vuyl Vleefch , ende de quade

Sweringen , ont-doet , ende fcheyt het geronnen !

Bloet, verdrijft de Blauwighcyt van geftooté, ge-
j

vallen , ofte geflagen Leden . Geilooten op de I

gemorfelde Beenderen geftroey t , treckt uy t de \

Wonden , Splinters van de gemorfelde Beende-
I

ren. De Vruchté (die \vy guartel-bezyen noemen) ;i

hebben kracht om quaet Schorft te heelen

.

HDÜDe ConcomnietSf zijn werm en droogh

in den tweeden graed , fijn van Stofte , ende der-

halven fuyverende , fchcydende , ende verteren-

de . Waer toe gebruyekt werden de Wortel, en-

de het Sap van de Vrucht . Sy verfachten , ende •

verdrijvéalle Koude, ende oude Hardigheyt,met

meel van Gerslen-mout in Water en Olye gekoockt,
j

onder Termenthijn gemengt rijpen , ende opené de i

Gefwellen. Het Af-fietfel van de Wortel uyt

A-Lijn , verdrijft de Gichte , ende andere Pijn van
|

de Gewrichten. Droogh geftooten (\vaer toe het

Sap van de Vrucht noch krachtiger is) ende met
j

Horiicb vermengt , fuyvert , ende neemt wech !

Krouwagyc , Sproeten, ende alderley Vlacken

.



HEEL.KONSTE. 8$
3tlfcï) in fijn wortel, zijnde heet ende droogh

in den derden graed, verfacht, opent, en verdrijft

alle Hardigheyt,het zy dat mé met fijn Af-fietfel

ftooft, ofte hem onder Sacht-makende Pappen

vermengt

.

i^aöuï] is by-nae van den felfden aert. In fijn

jonge Bladeren noch verfch , ende malfch zijnde,

onder meel van Gerjten-moHt gemengt , verfacht,

fcheyt , ende verdrijft alle koude Gefwellen ; als-

oock de Verbrantheyt,Honde-beten, ende Gich-

te . Het felfde doet oock de Wortel met Stieren-

vet gemengt . Sijn Af-fietfel vermorwt de harde

Lijf-moedér, opent de verftopte \ ende verfacht

alle Gefwellen, daer ontrent komende , met den

felven geftooft , ofte gebaedt zijnde

.

IDoHe met der |3ccfeni (vvaer van in't voor-

gaende Capittel gefproken is) verfacht ende ver-

douwt meerder, als eenige andere Vettigheyt.

©ercftenjÖ-rcilfel/als hy oudt ende ongezou-

ten is,verfacht ftercker, als verfche: want hy ver-

krijght door den ouderdom eenige wermte , ende

Icherpighey t , die hy verfch zijnde noch niet en

heeft . Maer de andere wermer Smeren , als het

Vet van Hoende'ren , Ganfen , Enden > Calveren, Ofien,

hebbé meerder kracht van verfachtc, als fy verfch

zijn, alfoo de felvige door den ouderdom te heet,

endetefcherp werden, waer door fy dan oock

ftereker verdroogen , ende verteren . Het gene

van noch drooger Dieren genomen weit , als' van

F 5 Hou-
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Honden , Stieren, Boeken , ende Harten , is noch foo

veel meerder verdroogende,fonder verfachtinge.

fflïtlQl) I gelijck het Pijn ftilt , als in't voor-

gaende Capittel gefeydt is , foo heeft het oock
kracht om te verwennen , te verfachten , ende te

ont-doen. Wert in't laetfte van de Somer verga-

dert , het drooghfte uyt den Rug-graet , 't voch-

tighfte uy t de ander Beenderen . Tot de hardig-

heyt van het Ingewant , en de Zenuachtige dee-

leri heeft Harten-mergh den meeften prijs: waer op

volght , doch met flapper kracht , Kalfs-mergh

.

Cifius Ledom ( vvaer van Clufius thien geflachten

heeft , by de vvelcke Lobel noch drie andere doet)

is ee leegh heefter, de Qiflus niet ongelijck. Heeft

lange, fwarte , klamme, ende in't aen-taften wat

klevende Bladeren.Want fy zijn deelachtigh een

taeye.ende Termenthijnachtige vettigheyt, die

haer van buyten op fommige tijden uyt-geeft, te

weten int Voor-jaer, gelijck den oudé Diofcoridei

fchrijft i.iio. ofte liever,gelijck5fj/öw^die fulex

felvergefien heeft, getuyght inliet i,bouck van

fijn Fran^oifche Aen-merckingen op het 7. cap,

in de Somerfche maenden, ende hoedeSonne
meerder hitte geeft,hoe fy defeVettigheyt meer-

der uyt-treckt. Dit heefter waft op woefte, ende

ongebouwde plaetfchen van Spaengjen , ende by

Mans in Vranckrijck , dan het befte in't Grieck-

fche eylandt Cypers , ende Creta , nu Candyen

genoemt,alwacr de gemelte Bellomus de Termen-
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thijnachtige vettigheyt heeft fien af-nemen. De
Griecken, fchrijfthy,hebbe een byfonder werck-

tuygh , gelijck een rof-kam fonder tanden, waer

jnede fy defe Vettigheyt van de tackelende bla-

deren af-fchrappen, met onlijdelickën. arbeyt, als

zijnde iivt heetfte van de honts-dagen , ende op't

geberghte. By een vergadert, vvert door gedaen,

ende in klonfers 5 gelijck men in de winckels fieü,

bewaert • Defe vochtigheyt , in t Griecx , ende
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daer nae in t Latijn SEaDanUttl geheeten, in't

Arabifch Laden , ofte Loden , in't Italiaenfch Lm-
dano, ende Odano, in t Spaenfch Xara, weit in

Griecken-landt , daer het rechte in overvloedt

voort-komt, veel gebruyckt , om de bedompte,

ende quade lucht met haer vvel-rieckende werm-
te te fuyveré,gelijck wy hier doen metWieroock,

Genever-befyen,Nagelé,ofte diergelijcke. Wert
oock veel gedaen in Reuck-ballen , ende alder-

hande Reuck-werck . Dan behalven den aenge-

namenreuck, heeft dit Ladanum noch verfchey-

<lene kracht in de Heel-konfte

.

Het is verwennende, feyt Diofcorides, en fulcx

fchrijft Galenus 7. Simpl. in den tweeden graed,met

een weynigh t'famen-treckende , fijn van ftoffe

,

ende daerom verfachtende , morw-makende, ver-

terende , en rijpende . Derhalven bequaem, om
tot een Pejfus , ofte Set-pil gebruyckt , de hardig-

heyt van de Lijf-moeder door fijn verfachtende

kracht, wech te nemen, eii de felve door fijn droo-

ge t'famen-treckinge te verftercken , haer over-

tollige Vochtighey t op te droogen. Door welcke

kracht het oock belet het uyt-vallen van 't Hair

.

Streckt , in
7

t korte , om alle Pijn , die uyt Koude
veroirfaeckt, te ftillen, ende alle harde Gefwel-

len te doen flincken. De meer-gemelte Diofcorides

keurt voor het befte , 't welck boven fijnen lieffe-

licken reuck,geelachtigh van verwe is, wat na den

groenen trcckende , van ftotfe vet ende taey,doch
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I
niet fandigh, maer klevende gelijck Harf}

.

plJIl-bDDlH heeft in fijn Schorffen eené droo-

gen , ende t'famen-treckenden aert , die doen het

i Vel over de Wonden groeyen , ende genefen de

, Verbranthey t . De Vettigheyt , die uyt defen

I

boom vloeyt , ende ï^ar fï genoemt wert , noch

i
verfch zijnde , ftilt de Pijn van de Gewrichten, in«

fonderheyt in de Heupen,verfacht ende verdouwt
9

de hartfte Gefwellen : maer die ouder is , heeft

meerder kracht om te verwennen , ende te verte-

ren. Dit felfde grijpt oock plaets in Harft , ofte

Gomme van andere Boomen .

Het kruyt , dat in 't Griecx Narthex , in Latijn

Feïula, en daer na in Fran^ois en Italiaenfch FeroU

genoemt wert, ende in Spaenfch Cannaheia y (om
haer rietachtigheyt) is van gedaente onfe Fenckel

niet ongelijck ; ende waft veel in Afyen, en Afrij-

ken : doch mede in Europa , gelijck ick het felfde

gefien hebbe in Italyen ontrent Floren^en , Ro-
men, Napels, ende in Vranckrijck ontrent Mom-
bellier , ende Marfeille . Het is van verfcheyde

foorten, felver oock na de verfcheydenhey t van de

plaetfchen , daer het groeyt, ende daerom brengt

het oock verfcheyden Sap, ofte Gomme voort,

Sagapenum, Galbanum , ende Ammomacum , alle drie

in de Heel-konfte gebruyckelick

.

^OgÖpPnitm is heet in dê derden, en droogli

in den tweeden graed, feer vermorwende, en ver-

terende . Wert derhalven fecr bequamelick ge-

bruyekt
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bruyckt tege alle Kramp , Lammigheyt,Trèckin~

ge, en Weedom der Zenuwen. In AzJjn geweeckt,

verteert,veixlrijft, ende doet fcheyde alle Hardig-

heyt in verouderde koude Geftvellen , ende Klie-

ren . Verklaert het Gefichte , ende verdrijft-de

Schemeringe , ende Vlecken van de Oogen , met
Sap van VVtjn-ruyte gemengt . Belet oock het uyt-

(
vallen des Hayrs .

Voor de befte vvert gekeurt van dé Arabifchen

genee^meefter Mefue, die Klaer is, vanbuyten

geel , van binnen wit , nae Loock ruyekt , fcherp

op de tonge , ende lichtelick fmelt *

<0tlIbaiUUn verwermt tot by-nae in den der-

den graed , ende verdrooght tot in den tweeden

,

verfacht, koockt, verdunt, doet fcheyden,treek t

doornen , en fplinters , doet de koude Gefwellen

rijpen , ende door-breken * Met Azijn , ende Sal-

peter vermengt verdrijft de Sproeten, endeden
Tant-fweer in de holligheyt gefteken

.

Wert meeft geprefen van Diofcorides het gene

uyt veel kleyne ftuexkens beftaet,ende Wieroock*

gelijckt , dat fuyver , vet, ende niet houtigh en is,

in hebbende wat Saet van fijn kruy t , fterek ruye-

kende , ende niet te voclitigh , noch te droogh

zijnde. SietVVecker. i.Anttd. fpec.17.

SBmmoniacimi leecktuytdeF^/4, die by

Cyrenen, ende den tempel van Iupiter Ammon}int

uyterfte van Afrijeken (daerhem Alexander de

Groote, uyt verwaende grootfheytdede erkennen

voor
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voor Jupiters foon) overvloedigh voortkomt .

Het is werm,ende droogh in den tweeden graed,

verfacht, ondoet, ende treckt uyt, vermorwt alle

Hardigheyt, ende verfoetde Pijne daertiyton^

ftaende, in^^w^opfachtvyer, gefmolten. Met
Olye, ende Salpeter gemengt, vermorvvt,ende ver-

drijft alle harde Gefwellen ; ende ftilt de Pijnc

van de Gewrichte ; gelijck het oock de Knobbels

aldaer doetvergaen, ende door-breken, alsby

het felve Honicb , ende P^gefmolten werden. Is

mede dienftigh om het Gefichte te verklaren ,

mits de Duyfterhey t verdrijvende,ende de Schel-

len die over den Appel beginnen te groeyen , af-

nemende .

Wert voor goet gehouden , volgens de gettiy-

geniffe van den meer-gemelte Diofcorides, dat wel

geverwet is, de Wieroock gelijckt , metl^eyne

nucxkens , fuyver , fonder eenigh mengfel van

hout , ofte fteenkens , van reuck als Beverfwijn >

ende bitter van fmaeck .

* 25öclfilim is een gomme, ofte traen , die uyt

eenen Arabifchen boom leeckt, foo genocmt in t

Griecx, als ftinckende , om fijnen fwaren reuck

,

Het verwermt in den tweeden graed , verfacht ,

fcheyt, ende verteert. Met Wijn, ofte werm
Water gefmolten ondoet de Krop-fwellen,alder-

hande Hardigheyt , ende Knobbels van de Ge-
wrichten .

Het befte Bdeü'mm is bitter, fonder fuyrighey c,

fuy-



92 HEEL-KONSTE.
fuyver, vet, broos, ende wel-ruyckende. Siet

verder Wecken i . Ant.
fp.17.

^tprQX is eé Boom by-na gelijck den Quee-
boom , die in Languedock wel waft , maer en

geeft daer geen vette Vochtigheyt,gelijck in hee-

ter Landen, ende defe is tweederhande , beyde

wel-rieckende,fommige gomachtigh,in greynen,

ende klotten geftijft , die uy t Pamphylyen , Cy-
pers , ende Candia over plachte gebracht te wer-

den in riet-pijpen, daerom in de Winckels ge-

naemt Storax Calamita , in Griecx nae den boom

,

uyt den welckë hy traent als een keeckel, Styrax,

in Italiaenfch Storace, in Spaenfch Eïloraque, den-

der is vocht ende weeck, gelijck de Termenthijn

Storax liquida , en by d'Italianen Storace liquida ge-

heeten; is wat heeter, als de drooge. De gomme
die t^genvvoordigh gemeenlick gebruyckt wert

,

is bruyn , vol gruy s , breuckigh , ende by-na ver-

meluwet , de welcke ten tijde van Diofcorides ver-

worpen werde : die 1. 68. voor de befte keurt de

gene, die vet is , rofchachtigh, harftachtigh, daer

eenige witte ftucxkens by zijn,fijne goeden reuck

lang behoudende, ende die, als men hem weyckt,

een Honichachtige vochtigheyt van hem geeft

.

Defe fcheelt foo veel van de gemeene , als den

TalcrnumSzyt Galcnus, dat is den beften Wijn,van

den flechften, die in de Krougen gedroncké wert;

dan komt feer felden over , ende wert van Joden

aldaer vermengt ende vervalft. Ick heb even-wel

van
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van Jen oprechten te Napels gefien by den naeu-

keurigen Ferrante Imperato, die de felfde te Vene-

,

tyen van eé Koopman van Aleppo gekoft hadde

.

Stjrax verwermt,macckt morw,ende verteert,

bequaem om alle Hardighey t te verfachten , de

Gefwellen , ende harde Klonters , infondcrheyt

i van de Zenuwen , texmdoen , ende wert bequa-

melick vermengt onder Salven die verfachten en-

Ide

verdrijven . "t

<Cacasnal)arü / wekken Indiaenfchennaem

by de Spaengjaerts gehoudeis,wert by haer over-

gebracht uyt Weft-Indyen, alwaer hy waft in

nieuw Spaengjen,aen een boom foo groot als een

Popelier,feer goet van reuck, de welcke gequetft

zijnde, defe Gommc, ofte Harft uyt geeft, van

I verwe het Galbanum gelijck ( ende daerom feg-

gen fommige , datfe het oprechte Galbanum is

)

met witte placken , als Ammoniacum, fwaer van
. reuck, ende fmaeck

.

:
Defe Gomme is werm in't beginfel van den

: eerften graed,droogh in den tweeden, mede deel-

;
achtigh van een groote t'lamen-treckinge : waer

j

door fy niet alleen en kan ondoen, ende fcheyden

,
de taeye Vochtigheden,maer de Leden noch ver-

i
ftercken . Sy wert gebruyckt tegen allerley Ge-

i
fwel , ende om alderhande Pijn, uyt Koude, ende

j

Windachtige vochtighedé komende, te doen ver-

i
gaen . Sy verdrijft den Tant-fweer , in de quaJe

] ende holle Tanden geileken : ende als eenigé bc-

i G dor-
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dorven Tant , daer mede gebfant vvert , dan gaet

de bedervinge niet vorder. Sy verfoet alle Smer-
\

ten der Lidt-maten , felfs oock de Gichte , belet

den Kramp, geneeft de Wonden der Zenuwe,en-

de verteert de over blijvende Vochtighey t

.

Komt mede van een Weft-Indifchen boom
(ontrent Carthagena, ende Nombrede Dios) ge-

cjuetft zijnde , een foorte van harft, van verwe de

Tacamahaca gelijckende, maer meerder blinc-

kende , vochtiger , ende grover ^ in Indiaenfch

,

ende daer nae oock in Spaenfch , <ffatamia/ ofte

Carafia geheeten, van reuck de felve Tacamahaca
gelijck, maer noch fwaerder , vet, endeolyach-

tigh , derhalven oock taey , fonder groote kleef-

achtigheyt

.

Het is eenen nieuwelicx bekende Harft, werm
van aert, veel meer dan in den tweeden graed: die

de Indianen veel gebruyeké tegen de Gefwellen

,

ende alderley Smerten. Ja is bequaem tot alle de

Gebreke, die vvy de Tacamahaca toe-gefchreven i

hebben, ende noch krachtiger, foo datfe dickvvils I

in korter tijdt volbrengt , vvaer toe men met de
|

Tacamahaca in langer tijdt niet en heeft konnen i

geraken , gelijck de Spaenfche fchrijver Monardus

getuyght , felfs bevonden te hebben , het welck
|

ick , ende andere oock uy t eygene ervarentheyt

konnen beveftigen

.

<©popoil8£/ is foo veel in't Griecx te feggen,

als Sap van Panax 3 befchreyen by D r Dodoens int

10. bouck

!
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io.bouck,van't2*Deel,op't 14.cap.Wt ditKruyt

ivloeyt een Sap, 't welck tot een Gomme verhart*

tende is heet in den derde, droogh in den tweeden

graed, fterck verfachtende, en verterende. Heelt

de Gefcheurtheyt, verfoet de Gichte,ende Tant-

'fweer,verfacht de harde Lijf-moeder,doet Bloet-

fweren , Klap-ooren, ende andere Gefwellen rij-

ipen, ende door-breken, fcherpt het Geficht,ende

met Honicb ende Feck^ vermengt , tot een plaefter»

igeneeft de Beten van Dulle honden . Wcrt oock
' bequamelick gedaen in alle Plaefters , ende Sal-

1 ven , ftreckende om te vermorwen, ende de kou-

de Gefwellen tot rijpinge te brengen .

i

Voor het befte wert gehouden, dat bitterfte

van fmaeck, fterckfte van reuck, dan binnen wit,

'ofte geelachtigh is, van buyten faffraen-verwigh,

Wat , vet , breukigh , terftont in't water fmelten-

'de. En'in dit fmelten wert defe, en andere Gom-
' men gefuyvert:want de vuylighey t daer door bo~
' ven drijvende, valt als dan lichtelick afte nemen.
1

3. Ammoniacum > Bdeïlium , Styrax, ende andere
' van die flagh , als fy door ouderdom verdrooght
1 zijn , dan hebben fy meerder kracht , om te ver-

teren, als om te verfachten : maer in gebreck van
; verfche, magh men defelvige in vette Olye lateü

|
fmelten

.

Wt de verhaelde Enckele Heel-middelen wer-
» den gemengt, ende in de Winckels toe-gemaeckt
! Olje van Leiyen , van Camillen , van Lijn-faet >

G & van:
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van Lifch, van Pier-wormen ; als oock van Lada-

num , die aldus berey t vvert : Op een pont Lada-

num wel kleyn geftooten zijnde , giet men fes

on^en Rofen-water , ende vier on^en Olyevan
foete Amandelen , dit te famen anderhalfuyre op

langfaem vyer gekoockt , ende dan foo dickwils

door gedaen,tot dat het een klaren Olyeis. Staen

noch gereet Salve Refumpivum , ende van Alth&a,

ófte Huemft. Vlaeïler van Mucilaginibus, Diachylum

magnum , van Mchlote , de Kanis fonder ende met

4. Als dit tot Gebruyck zal gebracht werden,

'dan zal men , foo om de Pijn te ftillen , als om de

Hardigheyt, ende de grove Vochtigheden te ver-

fachten , beginnen van een vochtige Stovinge, be-

ftaendeuyt de Wortels, ende Kruyden, hiervoor I

verhaelt, gelijck tot voor-fchrift, uytde Wortels

van Leiyen , ende Huemft, de Bladeren van Ma-

1

luwe , ende Vyolen , Lijn-faet , Fenigrieck , Ca-

millen , Dil , ende Melilote, te famen in Water,
met wat Olye gefoden. Terftont na het Stoven

,

als het gebreckelicke Deel noch heet is , ende de

Tocht-gaetjens ppen, zal menhetfelveftrijcken

met een van de gemelte Olyen ofte Salven, ende

daer een Plaefter over flaen,beyde wel werm ge-

maeckt zijnde . Want daer door konnen fy tegen

haer kracht van binnen door-dringen , ende alfoo

dapper verfachten , ende helpen . Dan een Plae-

fter alleen, dewijl fy door haer dicke ftoffe foo

niet
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niet in de Huy t kan fchieten , heeft flapper kracht

;
om te verfachten . Wt het overige , dat het Af-

I fietfel van de Stovinge nae laet , geftampt, ende

gemengt , met Olye , ofteSalve, kan mede een

Pap gemaeckt werden , om naer het Stoven op te

i leggen , ofte de volgende : Neemt de Wortels

van Leiyen , Huemft , Hatigh eii Lifch, van elcx

. tweeon^en *, Bladeren van Maluwe, en Camille-

! bloemen, van elcx twee handenvol, Vijgen in

1 riemkens gefneden N. ix. Alles morw gekoockt

in Water , dan in een fteenen vijfel geftampt, en-

,de door een feef getrocken zijnde , doet daer by

[Lijn-faet meel, ende van Fenigrieck, van elcx een

on$e , Hoender-vet , Ganfen-vet , ofte Ende-vet

drie on$en, ende roert het in een pot,ofte becken*

lover weynigh vyer , tot een Pap .

Het VIL Capittel.

1. Verdunnende Heel-middelen

.

2. Enckele; als Dille, Foleye , Keule , Orego , Thijm ,

\

Quendel , Marioleyne, Rofmarijn , S. Ianskruyt

,

Alpn , Santorye y Alant , VVijn-ruyt , Cumijn, Lm-
rier , Vet, Mergh

,
Olye

.

U* Gemaeckte, ende Gemengde .

4. Maniere om te Gebruycken .

1.

DEwijl de Verdunnende middele,de Onfien-

licke Tocht-gaetjens van de Huyt openen-

de , diep binnen fchieten , en doen niet alleen de

G 3 kou«
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koude, grove,ende geftremde Vochtigheyt door

haer Wermte fmelten , maer fnijden oock door

haer Fijnighey t van deelcn de felve, ende maken-

fe foo dun,dat fy daer na van felfs tot dampen ver-

vlieght,ofte ten minftendoor Treckejide midde-

len verdwijnt

.

2. «&i!lc is werm in*t hooghfte , ende droogh

in't beginfel van den tweeden graed , gelijck Ga-

lenus fchrijft ó.Simpl. In Olye gefoden , verteert

,

ondoet , verdrijft , verfoet de Smerte , rijpt, ende

verdouwt alle rauwe Vochtigheden. De groene

Bladeren,ende verfche Bloemë zijn meerder ver-

wennende, ende verdroogende , alsdedrooge,

ende derhalven oock minder verdouwende . De
AflTche van't gebrande Saet wert geprefen , feydt

Galenus, op alle Vochte, efi waterachtige Seeren,

infonderheyt die by hetEynde, ende daer ontrent

ftaen ; drooght oock den Huygh op , gelijck P/i-

nius fchrijft

.

3f)üïpp? is feer verdroogende,ende heet in den

derden graed, alsblijckt, gelijck Galenus feytymct

dat fy van buyten op geley t, de huy t root maeckt,

ende als fy daer wat lange op bleef, zoude quetfc.

Dat fy daer-en-boven fijn maeckt , is genoegh af

te nemen, uyt de dicke ende taeye fluymen,die fy

uy t de Borft doet op komen , ende oock de Ston-

den verweckt . Met het Af-fietfel geftooft , ver-

drijft het Jeuckfel , ende Krauwagye, verfacht de

harde Gcfwcllen \ ende daer in gebaeyt , geneert
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de hardigheyt , ende omdraeyinge van de Lijf-

moeder.

$SCUÏ£ / ofte Saturcy , is heet , ende droogh in

den derde graed, verdunt ende verteert alle taeye

ende dicke Vochtighedé,die in eenige Leden ver-

gadert zijn,endegemengt met Gerften-meel (ge~

lijck oock de Poley) verfacht de Gichte •

Sfaenfche <©?CflO/ ende grove Mariolcyne, die wy
wilde Oyego noemen , hebben een door-fnijdende *

verdroogende, ende verwennende kracht, ende

dat tot in den derden graed,waer door alle koude,

winderige , ende loffche Gefvvellen vergaen , met
haer Af-fietfel geftooft zijnde, gelijck het oock

geneeft de Schorftheyt , Jeuckfel, ende voort-

loopende Vyerigheyt • HetS^p verdrijft de Ge-
fwellen in den Mont, ende doet den Huygh op-

krimpen; ende met Melck^m de Ooren werm ge-

druypt flilt het Tuyten,en de Pijn van de felvige*

<3Tf)ijni wert in onfe hoven onderhouden , dan

groeyt in Spaengjen van felfs,als oock in Vranck-
rijck, doch meeft in Proven^e,ende Languedock
(waerom den Honich aldaer foo lieffelick,en wel-

rieckende valt) infonderheyt by Mompellier,daer

ick hem föo dicht , ende overvloedigh hebbe fien

vvaffen , gelijckerwijs hier de Heyde

.

Hy is , volgens de leere van Galenus 6. SimpL

heet , ende droogh in den derden graed , dapper

door-fnijdende,ende verterende. Qpalleverfche

koude Gefvvellen> Oedemata genoemt , vermengt

G 4 iw%
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met Azijn

, geley t , doet de felve morw werden

>

rijpen , en verdwijnen, als oock alle harde Knob-

belen . Ondoet het geronnen Bloet , verdrijft de

Wratten , ende bloedige Klieren ; met Wtjn ende

Gerfien-weelgemengt , verfacht de Gichte-pijn

.

<ÜHtenöeI/ ofte Wilden Thijm, in de winckels

met den naem van Serpiüum beft bekent , volght

in aert , ende krachten den rechten Thijm nu be~

fchreven

.

«IjBariöïepne is werm, ende drooghinden

tweeden graed, fijn van ftoffe, dun makende, en-

de verterende. Daerom wert fy bequamelick ge-

leytop de waterachtige, koude, endedickeGe-

fwellen , die fy doet flincken , ende vergaen, ver-

fterekt de ontledene Lidt-maten in roode Wijn ge-

koockt. De dorre Bladerê met Honicb vermengt,

verdrijven de Blauwigheyt van geblutfte leden.

Ende om de gebroken , verftuyekte , ende uyt de

leden gefchoven Deelen te genefen , wert fy be-

quamelick gedaen by eenige verwennende Plae-

fters , ofte oock alleen onder VVafcb gemengt

.

ÜSöfmarÖn wert hier te Lande in de Hoven
forghvuldigh onderhouden, eii neerftelick voort-

gefet: dan waft van felfs in Spaengjen, en Vranck-

rijck,niet fulcken menighte,dat ick gefien hebbe

in Langnedock den felvé als Mutfaert gebruyeke.

Hy is werm, en droogh in den tweeden graed,
' fuyvercnde,ende door-fnijdende. In kleyne Wijn

gekoockt , ende daer mede dc koude Gefwellen
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geftooft, doet de felve flincken ende verdwijnen,

ende ftilt de Pijn der Zenuwen

.

JpppcriCDIl / ofte SJans kruyt is wcrm , ende

droogh tot in den derden graed,en fijn van ftoffe.

Derhalven nut om de Dickighey t te verteré. Het

felve verfterckt de Zenuwe,ende helpt haer Ver-

plettinge

.

SCïjTni is verwennende,verdroogende>fuyver-

makende, ende wat tefamen-treckende . Met
Honich > ende Salpeter gemengt , verdrijft de Squi-

nantye: ende met Waterde Puyften,ofte Gefwel-

Jen des nachts komende, ende dacrom, byde
Grieckfche gencef-meefters,Ep^#/d« genoemt.

Kleyne ^atttOJpC is by-nae van de felvige ge-

matigheyt,verdrooght, ende dat krachtigh,even-

wel met {ukken fcherpighey t niet af-vegende

,

ofte het kan de verholen Holligheden,ende Fiftu-

len genefen. Gelijck het oock verfacht,ende dun-

makende doet verdwijnen de oude Hardigheden.

^Uldllt verwermt , verdrooght , ende verdunt

alletaeye, ende dicke Slijmerigheden . De Bla-

der$ y ende Wortelen in Wijn gefoden , verwennen,
ende genefen de oude koude Gebreken , gelijck

oock de Heup-pijn , ende helpt de weynige uyt-

wijekinge der Lidt-maten , die uyt overvloet van

Vochtighey t onftaet

.

De Wortel van ï©iï/ maer infonderheyt het

Saet verwermt , doet verdwijnen , ende de koude

Gefwellen flincken . De Bladeren ende Bloemige

G 5 top-
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toppen doen al

5

t felve , doch wat flapper

.

i©ÖIt-rUpt verhittende verdrooght tot in den
derden graed , is feer fijn van deelen , door-fnijt

,

ende verteert derhalven de dicke,en taeye Voch-
tigheden . Het Poeyer van de Wortel met Horiich

gemengt, verteert het Bloet, dat tuffchen vegen-

de vleyfch gefchoten is, verdrijft de blauwe Plac-

ken, ende alderhande Vlecken. In FF*/h gefoden,

doet den Tant-fweer overgaen : ende \ Sap in de

Ooren gedropen het ruyffen , ende de pijn • Tot
alle het welcke de Wilde ruyte noch krachtiger is

.

Cumfjn heeft fijn meefte kracht in't Saet , het

welck heet ende droogh is in den derden graed

,

dun-makende , ende verterende . Het Poeyer by

verwennende Pappen ofte Plaefters gedaen,doen

alle Waterige , ende windachtige Gefwellen ver-

dwijnen .

fLCilltitt is in fijn Bladeren werm, ende droogh

tot in den tweeden graed , verfachtende , ende

door-fnijdende. Haer Af-fietfel tot badt, ofte Sto-

vinge gebruyckt , is feer nut tegens de Gebreken

van de Blaes , ende Lijf-moeder . Met Gerften*

niii/ gemengt 9 doenfy de op-geblafe Gefwellen

flincken . De Bezyen , die wy Bakelaers noemen,

fctjn noch krachtiger, wekkers poeyer onder ver*

fche Boter gedaen, fuyvert de Huyt, ende verdrijft

alle Placken , ende Sproeten

.

UDct/ ende SföetQt) van heete, en wilde Die-

ren, om dat fv heeter, ende fijnder zijn, ende het

Deel,
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Deel , daer fy op geleyt werden , liclitelick door-

:

dringen, hebben groote kracht om te verdunnen,

infonderheyt als fy door de ouderdom noch fcher-

per geworden zijn: gelijck die van een Vofck, Hont,

Beer $ ofte Leeuw . Het felfde heeft oock plaetfch

in #ïpc/ die door de jaren gefuyvert , ende ver-

dunt is

.

3. Hier uyt ftaé in de Winckels Olye van Dille,

vanBakelaer, van Wijn-ruyt, van Hypericum ,

van VoflTen : Sdlve van A grippa , ende Arogon

.

Water van Poleye, Alflen, Marioleyne,ende Rof-

marijn

.

4. Op dat dan de koude , grove , ende (lijme-

rige Vochtigheden , die in eenigh Deel , ofte tot

een Hardighey t , ofte ontrent de Zenuwen , ende

Gewrichten vergadert , ende by een gerunt zijn,

uyt de felve lichtelick getrocken, ende verdreven

mochten werden , foo dienen fy voor eerft ver-

facht , ende daer na verdunt, ende dat liever door

Stovingen, om dat fy door haer dunnighey t beter

konnen door-fchieten, als Plaefters . Om te ver-

fachten , zijn de verfche Kruyden bequaem, maer
om te doen verdwijnen de drooge . Men kan een

Stovinge maken , als volght : N. Alants-wortels

,

ende Lifch-wortels van elcx 2 on$en , Bladeren

van Orego, Poley, Thijm, Santorye, Rofmarijn,

Laurier, van elcx 1 hant vol , Saet van Wijn-ruyt,

ende Cumijn van elcx iloot. Te famen in drie

kannen Water tot op de helft gekoockt , in t laet-
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fte daer by gedaé een kanne Wijn,ende dan door-

gekleynft. Als hier van met eé Spongye,ofte Wol-
len lap geheel werm geftooft is , foo zal men ter-

ftont , dewijl de Huy t noch ópen is , het Deel te-

gen 't vyer ftrijcken,ende wrijven met een van de

gemelte Olyen ofte Salven , daer onder gemengt
hebbende foo veel voor-loop van Brande-wijn .

Om de beftreké plaetfch niet naeckt te laten, kan

men de felve bedecken met een Plaefter , die ge-

maeckt is uytgelijcke deelen van Vng. Arogon,cndt

Empl. de Mucilagimbus : doch dun geftreken , ende

dicht door-fneden, om het uyt-waeffemen niet te

beletten.

Het VIII. Capittel.

i . Verterende Heel-middelen .

«?. Enckele; alsA^ijn, Zout, Pekel, Zet-water, Sal-

peter, Ajfcbe, Loogh, Kalck^, Aluyn.

3. Toe-gemaeckte , ofte Gemengde.

4* Maniere om te Gebmycken.
1.

NAe dat de Vochtigheyt , die eenigh Deel

heeft doen op-fwellen , verfacht, verdunt

,

ende door de gemelte Middelen bereyt is , dan

moet eerft de felve ofte Verteert, ofte na buyten,

door de geopende gaetjens van de Huyt getrocke

werden , tpt dat al het Gefwel gaet fincken , en-

de flincken , ende de Toe-vallen van t Gebreck

verfoeten •
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Verterende Heel-middelen,moeten foogroo-

te kracht hebben , om te verdunnen, ende te ver-

droogen , datfe al de qtiade Vochtigheden , die

haer voor-komen, fonder uyt-dampen , konnen

verteren. Defe dienen voor (lijmerige, waterige,

ende windachtige Gefwellen, fomtijts oock voor

harde, maer niet dan als fy op't afgaen zijn, ende

nae datter door verfachten ende verdunne een be-

quame bereydinge voor-gegaen is

,

2. 2C3O11 heeft, door fijn groote fijnighey t van

ftoffe , een feer verterende kracht , ende kan dap-

per verdroogen. Werm geftooft verdrijft de kou-

de Gefwellen, ontdoet het Bloet,dat tuffché Vel,

ende Vleyfch geronnen is , ftilt de Gichte, ende

bedwingt de voorts-kruypende Sweringen. Den
VVaefdom van heeté Azijn verteert de Waterfuch-

tigheyt, ende verdrijft het Tuytender Ooren,
gelijckDi(?/?on^fchrijft 5.17.

%WXt verdunt , ende verteert alle overtollige

Vochtigheyt , die het int Lichaem vindt , ver-

drooght , treckt by-een de vordere vafte ftofFe

,

(wekker kracht wy oock in't zouten van vleyfch

,

ende vifch, dagelijcx bevinden) de felve voor ver-

rottinge bewarende, geneeft gefwollen, ende be-

dorven Tant-vleyfch

.

$tht\l ende 2See-töater volgen de krachten

van het Zout , waer mede nuttelick geftooft wer-

den gefwollen , ende gichtige Leden , als oock
Rappigheyt,Juckte* en Yoort-kruypende Zeeren.
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J&alpcter befit de felfde krachten van t Zout,

dan dat het minder toe-treckt

.

Alle Kruy t , tot ^HfJcïjC verbrant zijnde , ver-

krijght eenigen brant , ende meerder hitte, ende

dien volgende oock fcherpighey t. Galenus fchrijft

8.Simpl. dat de Ajfcbe vanVyge-tacken dapper ver-

dunt, ende verteert, als zijnde fcherp, ende bran-

dende. Wy konnen hier te lande altijdt hebben

de Ajfche van VVijngaert-rancken , Kools-ftroncken

,

ende dagelicx aen onfen haert van Eycken-hout. De
meer-gemelte Dtofcorides getuyght 5.93. datfoo-

danigen Ajfche met Reufel, ofte Olye vermengt,feer

goet is om de knutfingen, ende knobbelen van de

Zenuwen te verdrijve: gelijck fy oock van andere

bequaem geacht wert,om de koude Gefwellen te

doen flincken, en de pijn der Gewrichten te ver-

foeten. Maerick rekene, beter te wefen, dat men
in plaetfche van Affche het Loogb gebruyekt, ofte

noch liever het Zout daer uyt getrocké met Voor-

loop van Brande-wijn gemengt , het welck beyde

krachtigh verteert,daer de vuyligheyt,die het uy t-

getrocké Zout in de Alfche overlaet, verftoppen-

de , ende toe-klevende is

.

MüUh/ feyt Galenus 8. Simfl. is eenfoortevan

Affche, doch van fijnder ftoffe, als die van hout

komt. Heeft door de banck een feer verhittende

kracht , waer door fy oock op de Huy t een Korft

brant . Onder Vet, ofte Olye gemengt, neemt aen

de kracht van te doen verlachten, en verdwijnen.

Waer



HEEL-KONSTE. 107
Wacr toe de verfche,en ongeblufte voor de befte

geoordeelt wert . GewafTchen zijnde, fchrijft de

felve Gal. 8. en y.Simpl. is feer verdroogende fon-

:
der fcherpigheyt, dan heeft meerder kracht om te

verdrijven, ende te verteren, als fy met Fekel,o£te

Zee-water gewaflehen is ; vvaer mede tot fulcken

eynde een Loogh gemaeckt kan werden •

3fifuptl heeft een feer tTamen-treckende, ver-

droogende , ende verterende kracht . Bedwingt»

;
ende drooght op het Vleyfch , dat in de Wonden
te weelderigh uyt-waft,vuyle Sweringen,gefwol-

len Tant-vleyfch , feerigheyt in den Mont, Juck-

fel ; ende Rappigheyt over 't geheele Lichaem

.

3. Ten felfden eynde ftaen in de Winckels be-

:
reyt Olye van Beverfwijn , van Euphorbium , van
iTichel-fteenen , ende Petrolye

.

4. In'tgebruyck van de geilielte Middelë zal

men gaen op de volgende maniere. Wanneer dat-

ter een lofch ende facht Gefwel, fonder pijn ofte

roodigheyt , in eenigh deel, gelijck de Knye, ofte

Sacxken, vergadert, ofte wijdt verfpreyt, als de

Beenen van de gene,die Water-fuchtigh zijn,ofte

nae de Gicht-pijn : in fulcken geval, moet de ilij-

merige,ende waterige Vochtigheyt, ofte oock de

beflotene Winderigheyt voor eerft verteert wer-

den met een Stovinge van Loogh, getrocken uyt

de Aflche van Wijngaert-rancken, Eycken-hout,

ofte Kool-ftroncken, in een nieuwe Spongyc, ofte

Wolle-lap vaft op gebonden > Nae gelegentheyt

van
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van faken mogen in dit Loogh gekoockt werden,

Orego,Thijm, ende andere door-fnijdende Mid-
delen. Indiender meer op-drooginge vereyfcht

wert , dan magh men gebruycken het Loogh van

geblufte , ende gewaffche Kalck . De Spongye ,

ofte Lap, na een uyre af-genomen zijnde,zal men
de plaetfche voor 't vyer fmaren met de gemelte

Olyen. Maer als het Gefvvel, gantfch verhart ge-

weeft zijnde,nu ten deele verfacht is, dan zal men
alle de Vochtigheyt , die nu al be^vt, ende lofch

is , niet alleen op droogen , ende verteren met de

gemelte Stovinge,maer oock met den damp van

uerekenifc^n, ende voor-loop vanBrande-wijn.

Hier toe wert een gleoyende Tichel-fteen, waer

mede onfe ftraten geley t zijn, in een hooge, ende

boven nauwe pot gedaen , ende daer dan wat van

den Azijn, ende Brande-wijn op gegoten, ende

over den ftoom,ofte waeffem,die daer met groot

e

hitte van op vlieght , het gefvvollen deel gehou-

den. Een deel van de Vochtigheyt aldus verteert

zijnde , moet het overigeeerft met Verfachtende

Middelen bereyt, eii dan wederom op gedrooght

werden, ende dit beyde door malkandere foodan-

ge op geley t, tot dat,alle de Vochtigheyt verteert

zijnde, het Gefwel heel komt te flincken. Doch
op alle de vier Gefwellen,te weté, de Slijmerige,

Waterige, Winderige, ende Verharde, dient, ter-

ftont nae het ftrijeken, geleyfeen verdouwende,

treckende , ende verterende Plaefter , gemaeckt

van't
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;van H gene tTijner plaetfche verhaelt zal werden*

ofteoock het volgende , dat de Vochtigheyt van

de Gefvvellë door de Sweet-gaetjens merckelic-

ken uyt-fuyght . Neemf ouden Olye 7 on^en , wit

Wafel) 5 on^en. Te famen gefmolten zijnde, doet

daer by Termenthtjn q on^en. Aen'tkouvven zijn-

de, Aroy t daer 'm Salpeter , ende Zout van Ejrckcn-

bout,;
vanelex 10115e-

Het IX. Capittel.

ï < Treckende Heel-middelen .

\2. Enchele ; als Guychel-heyl ,
Katte-kruyt, Seep-kruyi*

Water-peper , Mojiaert-faet i Kefjfli , Broe-netelen,

Bertram yVVolfs-melck^, Peck^, Teer, Euphorbium,

Swavel, Süyr-deegb 3 MifchvanDupen, Ganfen

,

Hoenderen ,
Koeyen , Paerden , Geyten .

j. Mengel-middelen .

Maniere om tegebruyeken .

1.

TReckende Heel-middelen zijn de gene , die

op geleytfoo waterige,als dickachtigeVoch-
tigheyt van binnen nae buyten treckë* De Tree-

kende kracht beftaet meeft in wermte,ende wert

vermeerdert, als daer by komt een drooghtc, en-

de fijne ftoflfe Het gene fijn , ende in den twee-

den graed vverm is, treckt wel: dan dat in dé der-

den graed komt , en treckt niet alleen, maer doet

iOock verteren,ende verdwijnen 'tgene getrocken

is. Dat noch heeter, ende fijnder is, treckt foo

H fd,
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fel , dat het Bladeren op de huyt maeckt. Van de

tweeeerften zullen vvy alhier, ende van't laetfte

in't naeft volgende capittel handelen. Vorder zijn

onder defe Middelen fommige van aert Trecken-

de, als DtclamnuSy Propolh , Sagapenum , Tbapfia:

fommige door verdervinge, gel\]ck DMjve-mift

,

Ganft-mift, ende alle andere, die heete Dieren af-

gaet : andere door eygenfchap van haer Wefen

,

gelijck de Scorfionen ,
op de wonde , die hy gefte-

ken heeft, geleyt, fijn eygen Vergif uyttreckt,

als mede het Hajr van een dullen Hont

.

2. <©iipc^l-D^Pi rt^trootachtige, ofte.pur-

pere bloemen, is werm ende droogh, ende heeft,

gelijck Diofcorides , ende Galenus fchrijven, foo

ïlerck-treckende kracht , dat hy de Splinters,

Doornen , ofte diergelijcke , kan uyt trecken

.

$$ ortC-Uritpt/ is werm , ende droogh by-nae

tot in den derden graed , ende derhalven fijn van

ftoffe, door-fnijdende , verdunnende ^ deVoch-
tigheyt nae buyten treckende , ende verterende

.

jèeep-htvipt waft in Duytflandt in't wilt, en

aert oock feer weeldigh in onfe hove. Het is ver-

wermende, verdroogënde , ende als Seep (waer

van de naem komt) fuyverende . Heeft daer-en-

bové een treckende kracht, ende met Gerfle-?neel,

in Wijn gekoockt , verdrijft de harde Gefwellen

.

per ^riipt / dat hier in menighte aen de

flootcn, (daeromgemeenlick 3£)at?r-pepcr ge-

noemt) als oock in eenige leeghten van t Haegh-
fche
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fche bofch , op-flaet , is heet , ende droogh tot in

den vierden graed . Het verteert de koude Ge-
fwellen, ende verouderde Hardigheyt, geneeft de

vervuylde Svveren > fcheyt het geronnen Bloedt *

dat onder de gepletterde Huyt leyt, met Alant-

tmt^/geftooten.

JlBoftacrr-faet is heet ende droogh in den

vierden graed. Heefteen verdunnende, ende na-

treckende kracht > ende derhalven bequaei>i (ge-

ijck oock het voorgaende) in alle Gebreken>daer

meneenige quade Vochtigheden van binnen nae

de Huyt wil trecken , gelijck op Gichte , kouwe,

ende verouderde Gefwellen

.

ÖCCffc/foojdie in de Hoven onderhoudë weit,

ils die in't wilt van felfs op-flaet , is van de felfde

^eniatigheyt5ende krachté, te weten inhaer Saet$

dat meerder hitte deelachtigh is, als de Bladeren.

$ït t eien zijn werm in den eerften , droogh in

den tweeden graed . De Bladefen, ende het Saet

[ twelck noch krachtiger is) met Olye vermengt

wert bequamelick gebruyckt tegens de Gefwel-

len achter de Ooren , ende met Adjn ,
tegens de

Puyften , Vlecken , ende Sndere Gebreken > die

liaer op de Huyt openbaren .

23er tram / ofte Fyrethrum , is in fijnen Wortel

Keet ende droogh in den derden graed ? fijn van

deelen, ende dapper uyt treckende , wacromhy
veel tegens de Tant-pijn gebruyckt wert- Met
Olye geniengt, doet hy fweetê, ende is krachtigh,

H 2. ge-
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gelijck DiofcoYides , ende Galenus betuygen, tegens

het Beven der Leden,als oock tegens de gene,die

verkout, ende beroert zijn : alfoo fy de felfde niet

alleen de wermte , maer oock het gevoelë weder-;

om geeft

.

Wülf^mtUh I ofte Tithpnaüus , is in fijn

melckigh Sap, heet, ende droogh in den vierden

graed. Het geneeft de vuyle Schorfthey t, doet de

Wratten, en Lijedoornen af-vallen , neemt wech

de harde kanten van de Fifiulen , ofte Loopende-i|

gaten

.

JBec&/ ende -CfPt zijn een dingen . Want dei

Vettigheyt die door het vyer uy t de tacken van

den Peck-boom , ofte Pijn-boom , vloeyt, wert;

Teer genoemt , endedefelve, door het fieden,

hart gemaeckt zijnde, Peck^. Is beyde werm> en-

de droogh tot in den tweede graed, ende dun van

deelen , derhalven verdouwende , ende verteren-i

de. Verfacht, ende rijpt de harde, ende knobbel-

achtige Gefwellen , fuyvert met Honich de vuyle

Sweringen, verfacht de pijne der Lidtmaten, 'tzy

alleen , ofte met Stvavel vermengt , ende heelt de
'

holle Wonden

.

<JÊUPÖO?ÏHUtniseen dick Sap, ofteGommc !

van een doornachtigh gewas in Afriken , ende de

Wefterfche Landen. Het verhit, ende verdrooght

hoogh in den vierden graed,ende is dien volgende

feer verdunnende , ende verterende . Onder Olye

van Bever [wijn gemengt, is goet tegens de Gichte,

Ge-
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JiGeraecktheyt , Spanninge , Verdoovinge , ende

Ualderhande koude Gebreken der Zenuwen . Het
fijtreckt op den eygcn dagh uyt de Splinters van de

;gemorfelde Beenderen

,

«Jpitg-ftrupt foo wel het VVitte^ls het Stvarte,

rlisheet, ende droogh in^den derden graed. De
WFVoïttlyZlleen in poeyer geftroeyt zijnde,ofte met
i VVieroock^, Teer, ende Olye vermengt,neemt wech
;:lquaetSchorft, witte Zeerigheyt , leelicke Vlao
ken, en de harde Kanten van de loopende Gaten,

In dë felfden aert, en krachté volgt het JDpcr-

iktUpt/ gehouden van Fucbfius, ende andere, voor

'een baftaert foorte van Swart Nies-kruyt,by onfe

jiHuys-luyden in groot gebruyek ( vvaeroni men
sftfelve meeft fiet voor alle woningé) ende by haer

f!foo genoemt,om dat fy de Beelté daer mede vye-

neti , ofte het vyer in fteken • Waer van breeder

:-verhaelt zal werden in de Hoüantfcbe Geneef-konfle,

I

' Jb tDatlf ï verwermt,treckt,verdrijft ende fuy-

; vert; met Speecfel, Fifie, oude Olye, ofte Honich ver-

imengt , geneeft de vyerige Steken ; met Termen-

Ithijn , Schorft , ende Rappighey t

,

Oflder de Middelé, die uyt de bedervingeeen

ïtreckende kracht trecken, is jMipj-Dccgft het

fachtfte,zijnde tamelick werm, ende dun van dee-

i len , efi derhalven fonder moeyeiickhey t van bin-

; nen uyt treckende, waerom het oock gemeenliek

* in brandende Koortfchen met Zout, endeA&ijn

(waer by ick met groot vordeel , een vierendeel *

H 3 ofte
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ofte halfloot Eupboïb'mm vermenge) onder de voe-

ten gebonden vvert

.

Alis't dat alle JflSlfcfi/ (gelijck Galenus fchnjft:

lo.Sïmpl.) een treckende kracht heeft, foo valt

even-wel onder de felve groot onderfchey t

.

©lipfoeil-intfcï) is dapper verhittende , nae-

treckende,en de Huyt root-makende,met Gerftc-

tneeleh Adjwgemengt, verdrijft deKrop-klieren*

als Dwfcor. verhaelt 2,. 73. Gedrooght ,engeftoo-

té met Kers-faetfeyt Galenus de gemelteplaets,

verdrijft de Gichte , ende verouderde Pijn in de

Heup , Zijde , ende Lendenen

.

<0anfc-ttlifcf| heeft de felfde krachten, dan is

foo heet, dat fy naulicx gebruyckt en kan werden,

gelijck de gemelte Galenus getuyght-, en in tegen-

deelis de l^QUlbf r~mifcf) te flap, infonderheyt

van degene, die niet enloopen, maer beflotenin

de Kotten , ofte Koyen , gehouden werden •

&öe-mifcft/en,dienoch fterckeris,J£0erb'£~

IHiffï) hebben een treckende , ende verterende

kracht,waer door fy alle koude, waterachtige, (lij-

merige,en windige Gefwellen doen flincké,ende

vergaen ; andere doen rijpen , ende door-breken

.

<&cptC-mifcï) is foo verdouwende , en fcherp

vanaert , gelijck Galenus mede getuyght 10 .Simpt.

dat fy onder Boone-meel, vermengt, ende in A%j)

n

y

ende Water op-gekoockt, alle harde Gefwellen

doet verdwijnen-, het welck oock een bequame
Papis voorde Water-fuchtige. Gedrooght, ende
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i gebrant zijnde , vvert wel fijnder van ftofFe , maer

è; niet merckelick fcherper ; ende laet haerbequa-

i melick mengen onder verterende , ende trecken-

t de Plaefters, ende Pappen *

3. Om te trecken,en te verteren zijn Mengel-

1 middélë,Oljfe van Mofhert-faet, die geperft vvert,

gelijck Amandel-olye. De VUeïter van Bakelaer,

Oxycroceum, Diachjlom enckel, ende met dc Gom-
men. Waer toeoock andere Plaefters, ende Pap-

pen konnen gemaeckt werden , uyt de verhaeldc

Heel-middeleir,als van gedrooghde>ende geftoo-

te Mifch onder Peck , ofte Teer gemengt , waer
by konnen komen Swavel, Bertram, Salpeter,

gebrant Zout, ofte dender verhaelde; naegele-

gentheyt van 't Gebreck

.

4. Defe Middelen moeten alleen aengevvent

werdë,als deVochtigheyt van eenigh hart Gefwel
verdunt, ende bereyt zijnde, door geen Verdroo-

gende middelen heeft konnen verteert werden •

Want dan en is fy niet wech te krijgen , als door

foodanige, die haer uyt het binnenfte, in de Huy

t

trecken.Defe werden bequamelick gemaeckt tot

een Pap, ofte Plaefter,om niet binnen te fchieten,

maer van buyten op-leggende na haer te trecken .

Het X. Capittel.

/. Verterende, ende Verhinderende Middelen .

2. Blaer-treckende Middelen) als VUm-hmjt , Hane-

H 4 voet,
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voet , Zgcl-lzglen

, Wolfs-mekk^, See]>, ende Zout,

Spaenfchc-vlwgen .

Koppen.

4. Fontanellen , ewde SeföW

.

j, H^r w/tf Gebruyck^.

j.

T7T TAnneer de quade Vochtigheyt,eenigh

V y Deel in-genome hebbende, noch door

Verfachtende,nochdoorVerdunnende,noch door

Treckende middelé,die dus verre befchreven zijn,

niet en kan verdouwt,ofte verdreven werden,dan

moet men nootfakelick verder treden , en komen
tot foodanige Middelen, die de felve fmelten , eiv

de uy t trecken, ofte door den brant verllinden

.

2. Wy zullen beginnen van de gene, die op de

Huyt gelcyt , een blader trecken , uyt de vvelcke

dan veel Waters loopt

.

©ïam-ftrupt/ ofte Tlammula, brant, door fijn

vlammende hitte,een blaer,ofte bleyn in de huyt,

zijnde heet, ende droogh in den vierden graed.

f^öne-bOft is van den felfdë aert, ende krach-

ten , ende beneffens de andere foorte , die hier te

lande overvloedigh waft, ende genoemt vvert Ra-

nunculus flammula , en by ons 45geMtüÏ£n ; vvaer

Van breeder in de Hollantfche Geneeft-honfte .

3&ö]f&'tll£\tb is mede feer fcherp,doch even-

wel een weynigh minder , als Hane-voet *, foo dat

}iet niet-te-min Bleynen treckt

.

<&ffp/ ende %ü\\t onder een gemengt, is het

F-
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gemeenfte ende faghtfte ; dan wert fcherper met

wat Euphorbium .

By de Heel-meefters zijn de &paei\fcfye~

bïif0tïimeeft int gebruyck,, geftooten, ende

onder SuyY-deegh gemengt , ofte ( 't welck het fe-

kerfte is) daer op geftroey t

.

5. üJOppctl/alfoo genoemt om dat fy eê Kop ?

ofte hooft gelijckenen, gelijck in Latijn Cucurbi-

tuU , nae de Cucurbita , als of men feyde ? kleyne

Kauwoerden , gemaeckt van Tin
}

ofte Glas

('twelck beter is , alfoo men daer in fièn kan) ont-

fangende het Vyer in haer aen-gefteken Vlafch ,

trecké krachtelick door haer vlammé, ende hitte

(fëyt Flutarchus in fijn Platonifche vragen) niet al-

leen de dunne, ende vlotte Vochtigheyt , maer

oock die al diep leyt . Meerder , ende beter , als

de Huy t te vore met eenige fnedekens gefcherft

,

ofte door kerft is, als dat fy alleen opeenheele

IHuyt gefet werden

4. Ten fèlfden Eynde ftrecken de Olttöttf ï*

Icn / foo genoemt , om datfe , Fonteyns gewijs

,

haer Vochtigheyt uyt-geven, ende werden in't

Vleyfch gemaeckt, ofte de Huyt,tuffchen de vin-

gers op getrocken , ende ftijf geperft ( het welck

't gevoelen foo verdooft , dat ick dickwils gefien

hebbe, het werck volbracht te zijn , eer dat het

de Siecke gewaer wierde ) met een Scheer-mes

door-fnijdende,ofte door eê Cauflijcks te befchrij-

ven in't i8.capittel,een gaetjê daer in brandende,

H 5 De
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De ^ctOU^ hebben defelfde kracht, ende er

zijn anders niet, als een rouwe Koorde , ofte ge-

draeyt Doucxken,met een groote Naelt door her

vel geflagen

.

5. De Blader-makende middele werdë gebruyckt!

op halfVerftorvene leden, om de felve leven, en-

de kracht te geve. Want de natuyrlicke Wermte
2

ende de Levende Geeften werden daer in getroc-

ken. Maer hier toe moeté alleen gebruyckt wer-

den de flapfte, meerder om de Huyt maer root te

onfteken,als om te branden. Ende de laetfte die-

nen beft op Peft-gefwellen,Vergiftige beten,ofte

ftekên : als mede voor Hooft-pijn, infonderheyt,

;

quade Oogen, achter de Ooren (alwaer gemeen-i

fchap is door een Zenuké) geleyf, maer dan moet

men wel toefien , met een doucxken daer tegen;

te leggen , dat het Oor, 'tvvelck anders vergeeffe

fmerte zoude lijden , niet geraeckt en wert . De
Blader, indienfe van felfs niet door en breeckt

,

magh met een Schaerken door-gefneden werden:

ende dan , om niet fchierlick te fluyten , met een

werm Beete, ofte Koole-bladt drie vier dagen ver-

bondé. P^refchrijftin't 33-cap. van fijn 25.bouck,

dat dit een goet Heel-middel is , in lange Sieck-

ten , ende als men met andere middelen niet en

heeft konnen uyt rechten , als in verouderden

Hooft-fweer, Vallende-fieckte, Gichtcende
diergelijcke . Maer alis'tfeker , dat het felve in

defe Sieckten wel eenigh vordeel kan geve.i , foo
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I valt het even-wel bequamerin fchierlicke gebre-
e

' ken , dewijl het in korte tijdt fijn werck doet, en-
l[] de drae op-hout. Dan in Langdurige zijn de Fon-

tanellen veel bequamer, als de welcke haer vuylig-
[t heyt geftadigh lofen , ende foo lang open gehou-
1 den werden > als men felfs begeert . Het welck

"in de Seton oock plaetfche heeft , die 's morgens ,

' ende's avonts dient verfchoven, ende als de ope-
' ningh toe wil heelen ; de Koorde beftreken met
1 Vng. ApHolorum y ofte JEgyptiacum . Van dierge-
' lijcke , als het vleyfch al te weeldigh waft in de
:

:

Fontanel , ende de Erweet
;
(die men tot open hou-

'den,daer in fteeckt) benauwt, en wil begroeyen,

'foo zal menfe , met fpeeckfel vochtigh gemaeckt
1 zijnde , in wat Preciptaet doopen, ofte in de plaet-

»
1 fche neme een pilleken van groen Wdfcb,%emen$t
met Spaenfche-vliegen

.

L Het XL Capittel.

1 1. Rijfende , ende Etter-makende Heel-middelen

.

2. EnckeU ; als lauw Water , Olye \ Boter , VVoüe met

der Tecken , Vet, Mergh, Terwen-blomy beet Witte-

broot, Vijgen, Houf-bladeren , Suyring, Huemfi-

wortel, Lelye-wortel, Ajuyn, Teer
,
Feck^, Harft,

VVieroock^y Ladanum, Styrax, Bdellium, Galbanum,

Ammoniacum.

j. Mengel-middelen .

1 4. Hamere om tegebrujcken>

2 Het
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i.HEt Rijpen, ofte Etter-maken gefchiet , als

door hulpe van de inwendige Wermte het

bedorven Bloedt in fuyvere Etter, ofte d andere

Vochtigheden,de bedorventheyt wech genomen
zijnde, in een beter, te weten, een Etterige ftoffe

verandert werden . De Middelen, die fulcx te

weegh brengen, zijn matelick Werm,ende de ge-

matigheyt van het Deel, daerfe op geleyt werdé,

niet feer ongelijck; de welcke oock met eenen de

Vochtigheyt , die bedorven is, een Wermte, met
ons natuyrlicke wermte over-een komende, me-
de deelt ^ waer door dan de bedorvene Vochtig-

heyt in wat beters , en dat de Nature foo moeye-

lick niet en valt , komt te veranderen

.

2. Eé Stovinge van lailtD ï©ater/verwermt,
ende vervochtight altijdt by fijn felven, verfacht,

ende rijpt: maer even-wel fomtijdts by toe-val

kan het ondoen , ende verdrijven

.

<ÖHpe/die verfch, en ongezouten is, verwermt

matelick , vervochtight , ende vermorwt , lauw

op geftreken , ofte onder de Water-ftoving ge-

mengt . Hy koockt mede , ende maeckt Etter

;

vermeerderende de natuyrlicke Wermte, door

dien hy ftopt, ende behout, 't gene anders ge-

woon is uyt te vliegen

.

25öter/ die mede verfch is, heeft een verfach-

tende , ende rijp-makende kracht , infönderheyt

in kleyne Onftekingen van jonge Kinderen , ofte

fach-
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fachte Lichamen . Waer toe de Woüe met der Tec-

ken oock dienftigh is .

Alderhande ©Ct / infonderheyt van tamme
Dieren , verfacht, koockt, ende rijpt . Want be-

I halven 5 dat het , gelijck de Olye, met fijn lijmig-

I heyt de Lucht-gaetjens van de Huy t verftopt,en-

I de 't gene anders zoude vervliegen , tegen-hout

,

foo is het noch van gematighey t onfe natuyrlicke

Wermte gelijck • Hier van is de Verckens-reufel,

gelijck Galenus fchrijh j.Simpl.f. ende ti.Simpl. de

ïlapfte,daer gaet eerft bové Kalfs-vet, dan Hoender-

vet, maer Ganfe-vet is het krachtighfte van alle,foo

dat het niet alleen Etter en kan maké, maer oock

i een verdrijvende 5 ende verterende macht heeft.

JlBetgf) / van Herten , ende Kalveren , gelijck

het de harde Gefwellen ver(acht,foo kan het me-
de , uy t den felfden aert , als het Vet , koken, en-

de Etter-maken

.

GLettüen-Öïoem in Olye alleen , ofte daer by
Water op-gekoockt , tot een Pap, fltiyt de Lucht-

gaetjens van de Huyt , ende hout de natuyrlicke

Wermte binnen , waer door dan de overtollige

Vochtigheyt gerijpt , gekoockt , ende tot Etter

gebracht wert

.

3©itte-6?OOt doet het felfdeinfijnKruym,

heet op-geleyt zijnde : ofte als het kout , ende
droogh is , ontdaen , ende g^fmolten in dick^Bier,

endeO/j^, ofe Boter, ende alfoo tot een Pap ge-

Hiaeckt

.



i22 HEEL-KONSTE.
©Öff in DickBier gekoockt , ende daer dan

Olye, ofte Boter by gedaen, met wat Teripen-bloem,

verwecken Etter, en cjoen alle Gefwdlen rijpen.

^lip?inB / ende i^OUf-bïaDmn / onder de

aflche gebraden , ende geftooten zijnde , met Vet

vermengt,brengen de Gefwellen haeft tot rijpen.

i^iinnfi-lSO?trfis verfachtende,ende rijpen-

de*,het zy in Soete-melcktot eé Stovinge gekoockt,

ofte met het vermengen van Vet, ofte Boter , ende

Herwen-bloem , ofte Kruym, tot een Pap gemaeckt.

Edpe-toO?fCÏ/ doet het felfde op de felfde

wijfe berey t, ofte oock onder de aflche gebraden,

ende dan met Olye, F<?f,ofte verfche Boter gemengt,

3üjupil/ al valt hy, rauw zijnde, fcherp, ende

bijtende , even-wel , door het koken de fcherp ig-

heyt vervliegende,heeft kracht om te verfachten,

ende merckelick te rijpen .

'Gtttt by fijn fe!ven,ofte $)ccft in Olye gefmol-

ten,verfachten de Hardigheyt,ende maken Etter.

0at*{ï verfacht het gene Hart is , ende koockt

het Rauwe. Met waflchen wert al haer fcherpig-

heyt uyt getrocken , ende met Wafch, ende Boter,

Vet, ofte Olye, ofte een Doyer van Ey gemengt^ver-

krijght een rijpende kracht

.

Om te befluyten, dewijl al de Heel-middelen,

die door een matelicke wermte konnen verfach-

ten, met ecnen oock Etter maken, foo mogen wy
hier wel by ftellen WïevüOCk I XaDatUim/
£tpra£/ ^Ddlium/^aïöanum/2llmmo*

niacum/
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niacum / ende andere hier voor int 6. capittel

aen-gewefen.

i 3. Inde Winckels werden tot Rijp-makenbe-

vvaert de Salven Bafilicum , Dialthea ,
Agrippa , Re-

fumptivum : de Plaefters Diachylon enckel, ende ge-

jmengt , ofte niet de Gommen, van Mucilagimbus ±

iende Meliloten

.

4. Wanneer dan een Carbonckel, ofte eenigh

ander heet Gefwel is , wekkers ftoffe niet en kan

verdwenen werden,foo zal men de felve tot Etter

(brengen, daer toe voor-eerft ftovende met het

S Af-fietfel van de verhaelde Kruyden, ende Wor-
telen, ende de felfde geftampt zijnde,vermengen

met eenige van de gemelte Vettigheden, Salven,

ofte Gommen, altijdt acht nemende op meerder,

ofte minder hitte vant Gefwel . Onder de Plae-

fters heeft Diachylon compofitum, de meeft rijpende

kracht , en kan in Gefwellen , die foo geheel heet

niet en zijn , met eenige verwennende Olye, om
te beter fijne kracht in te brengé, gemengt werdé.

Het XII. Capittel.

1. Suyverende , ende Af-vegende middelen driederley .

2. Sachte , die alleen de Etter in de door-gebroken

Gefweüen af-u?ajfcheny endefuyveren ; als Cichorey ,

Vaerde-bloemen 3 Rofen , VVeegh-bre, Agrimonye >

Betonye
, lo^rouw-merck^, Ltjn-faet, Fenigrieck^

Gerfte, Boonen, Erwten, Vijgh-boonen , Homch >

Suyc-
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Suycker, Termenthijn , Aloe, VVieroock^, Myrtha >'

Middelmatige , d/e oock^de dicke Vuyligheyt in de

vervuilde Sweringen wech neme\ als Malrove, Aljfen,

Guychel-heyl , Scordium , Hypericum , Broe-netels y

Boonkens-Hool-wortel .

4. Stercke, die de harde Kanten fachtelickjif-doen; ah.

Santorye ,
jtinckende Gouwe, Lifch , Savel-boom,

Gentiana,Afjodïllen, Kalfs-voet, Speer-wortel, wilde

Concommer, Nies-wortel, Koper-root, Spaens-groen,

Salpeter , Aluyn .

ƒ. Mengel-nnddelen , ende haer Gebruyck^.

DE Heel-middelen, die de Abfteunyen, ende

Sweren fuyveren , ende van haer vuyligheyt

reynigen , zijn van driederley foorte , Sachte , die

alleen uy t de onftekene ende heete Gefvvellen de

Etter trecken, Middel-matige,die daer-en-boven

de dicke Vuyligheyt uyt de vervuylde Svveren

wech nemen, ende Stercke, die het bedorven

Vleyfch van quaet-aerdige Sweren , ende de har-

de kanten in de Loopende gaté fachtelick a£-doê

,

de welcke naeft komen aen de Af-etende, waer

van int iy.capittel.

2. Van den eerften flagh is het ^flp bflH Ct'

tï)ö?ep/ ^nrröf-bïocmcn/roobc Öofen/ en-

de WcCQU-bze I kracht hebbende , niet minder

uytwendigh de Svveren, als van binnen het Inge-

want te fuyveren : dienftigh voornamelick als den

Brant van de'Swering noch niet geheel over en is,

en-
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ijende de Vochtighey t noch eenige fcherpigheyt

[heeft:

.

3ftjjrilt]0!tpe met Verckens-reufel geftooten,

ofte het uy t geperfte Sap , fuyvert , ende geneeft

ide Sweringen , bevvaert de felvige voor bedervin-

jge , ende belet d^n aen-was van harde Kanten

.

^CtOtlpe Heft c}e felfde kracht , wiens Bid-

ders met wat Zout geftooten , heelen de Kancker-

lachtige Sweringen

.

SloffrOUÏD-mtrcft is heet , ende droogh, tot'

iaën den derden graed, ende, boven andere Kruy-

;den, af-vegeode van aert. Derhalven feer be-

iquaem, infonderhey t het Sap met Uonicb, ofte Ho-

nkt) van Rofen vermengt , om de vochtige , ende

vuyle Sweringen in den Mont,ende elders te fuy-

jveren,de verzeerde Kancker voor meerder beder-

jvinge te bewaren , en fijn voort-eten te fchutten.

Het Meel van Eijivfact/ feMQtmk/<t5tt'
ffo 1 25oaneil / <Êrtt}«Cn / ende noch meerder

van©(jgï}-&0on^n/ heeft allegader een fuyve-

rende kracht,foo dat het oock de Vlacken van de

Huyt wech neemt , infonderheyt met Mede , ofte

Honicb , ende Wijn op gekoockt zijnde

.

^OitUÏ)/zijnde,gelijck G^/w/jfchrijft j.Sïmph

werm, ende droogh, opent, drooght , wederftaet

de Verrottinge, veeght af,ende fuyvert,alle Swe-
ringen, ende Loopende-gaten , fonder, gelijck

Zout doet, het Vleyfch in te doen krimpen . Is

rauw wel meerder fuyverende , ende fcherper als
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gekoockt ende gefchuymt : maer heeft daer doof

oock minder kracht om toe te heelen

.

*èupc&er/ alfoo fy een mede foorte is, gelijck

Diofcorides , ende Galenuskggtn , van Honich, foo

heeft fy oock verwennende , verdroogende, ende

fuyverende kracht , infonderhey t de groffte (die

Mafcovado genoemt vvert) als heeter ende fcherper

zijnde.

Cermtntffötl/ al is hy fijn van deelen,om dat

hy even-wel eenige bitterhey t by hem heeft , kan

fachtelick fuy veren.

3S l$Z is uyter maten bitter , fuyvert nochtans

matelick, en fonder fcherpigheyt,hout de voorts-

kruypende Sweren tegen , heelt de bedorvene

Schamelheyt, ende wert bequamelick gemengt,

onder de Oogh-middelen, gelijck Galenus geleert

heeft in't gemelte bouck , ende van alle Geneef-

meefters daer in nae gevolght is

IDietOQCfl is verwennende, droogende, ende

fuyverende , doch wat flapper als den Aloë

.

In tegendeel jBpjt^a/ alsfeer bitter zijnde

,

ende daer by fijn van deelen, fuyvert krachtiger

als Aloë , is werm , ende droogh in den tweeden

graed. Geneert eygentlick, gelijck Diofcorides ,

ende Avicenna getuygen , het Schorft , met Adjn

op geleyt ; met Ladanum, eii Myrtus-wijn, het uyt-

vallen van't Hayr . Vervult de loopende Zeeren

der Oogen, neemt haer Schellen wech,ende ver-

klaert het duyfter Geficht. Sy geneeft de Zeerig-
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heyt des Hoofts > de Kloven , ende Sweren aen *

ende ontrent de Ooren , heelt de diepe, ende on-*

fuyvere Wonden,ende vereffent daer na het over-

gebleven Lit-teecken

.

3. De gene , die nu volgen, als ftercker kracht

hebbende om te fuyveren , werden nuttelick ge-

; bruyckt in quaet-aerdige , ende verouderde Swe-
ringen .

•

i ^jüafrobC drooght, ende fuyvert foo dapper f

dathaer Bladeren, gelijck Diofcorides fchrijft, met
Honicb gemengt, de vervuylde Sweren genefen*

ende de voort-loopende tegen-houde :\ gene het

uyt-geperfte Sap, met Honich noch beter doet, het

f
welck oock de Duyftere oogen te hulpe komt

.

h 3fiïffen is noch heeter ende drooger,met groo-»

I te bitterheyt. Heeft derhalven een ieer fuyveren-

de kracht, metwattTamen-treckinge,ende daer-

om oock verfterekinge . Het Af-fietfel in Water *

geneeft de Puyften, die 's nachts komen: met Hö-
nich gemengt, verfpreyt,in de blauwe Leden, het

geronnen Bloedt . Het Sap is noch heeter , ende

krachtiger, als het Kruyt. Want het verteert alle

de quade Vochtigheyt in de vervuylde Sweren >

bewaert de felfde voor Verrottinge , ende belet

,

dat fy niet en vervallen tot Loopende-gaten *

<0UpcÖd-Ö£pï / foo wel manneken als wijf-

ken, kan door de verdroogende, ende fuyver-ma-

kende kracht van fijn Sap, verrotte Sweren helpë»

gelijck Galenus getuyght 6. Simpl. Met Homcb

• I i ge-
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gemengt, fchrijft Diofiondes 2. 174. verdrijft de

Duyfterheyt , ende Schemeringe van de Oogen

.

J&COJÖium/gelijck defelvige,en de ervarent-

heyt ons leeren, fuyvert,drooght,ende fluyt oude

Sweringë,en neemt wech alle Quaet-aerdighey t.

lapperkUttl gedrooght> ende geftooten,in de

vochtige, ende bedervende Svveren geftroeyt,

heelt de felvige •

Het Saet van 23jöC-ttCt£Ï# is feer bequaem
voor vervuylde Sweringen , die Tonder fcherpig-

heyt dienen gefuyvert , en gedrooght . Met Zout

gemengt, kan den Kancker, ende voort-etende

Zeeren tegen houden

.

Van den felfden aert,ende krachten is de Wor-
tel van <&JJpCrtljSf/tot poeyer gebracht* ende in de

Sweren geftroeyt.

25öOnïtnt0 ï^ööRöö?td is werm in den

tweeden , droogh in den derden graed, te famen-

treckende , af-vegende , verterende, fcheydende.

Hy fuyvert de vervuylde Sweren , ende belet de

Verrottinge . In Water met een weynigh AzJjn

gefoden , maeckt een goet Gorgel-water voor de

Squijnantye, ende de gefwollen Amandelen
;
ge-

ftooten licht den Huygh ; ende onder Yofulyoen-

falfgemengt, ver/acht, en verdrooght het Speen.

4. Wy komen tot de fterckfte , die niet alleen

devuyligheyt in de quadeSweren met meerder

kracht fuyveren , en verteren : maer felfs oock de

harde Kanten in de Fiftelé, ofte Loopende-gaten.
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% van £anro?pe / efi fitncbcnbe <ö5outoe

verdrooght, ende fuyvert foo dapper,dat het ver-

ouderde , quaet-aerdige , holle , diepe Sweren ,

ende Loopende-gaten , eerft fchoon ende fuyver

maeckt , ende daer nae heelt

.

! Wortel van Sifcïj verwermt, drooght,ende

1 fuyvert . Het Sap uyt de groene geperft, ofte het

Voeyer,van dfen gedrooghden,onder Honich gedaen,

'fuyvert de Sweringen>infonderheyt van't Hooft.

Dan het Sap is noch bequamer om de Loopende-

i
gaten , ende Holligheden te {uyveren , ende we-

• deroiji met Vleyfch te vervullen , gelijck Dwfcori-

.ifeffchrijft 1. 1.

Jbatoëï-ÖOönt / ofte Sabina , wert van Galenm

! ó.Simpl. geftelt heet,ende droogh te wefen in den

derden graed , ende feer af-vegende ; *t welck hy
• doet , niet fonder eenigh gevoelen van fcherpig-

heyt, ende bijtende kracht, Sweren, die al van

vuyligheyt bruyn , ende fwart zijn kan hy , ge-
; iijck de meer-gemelte Schrijvers oock getuygen ,

fuyver maken, met Honich gemengt zijnde, het

quaet Schorft genefen,de harde Kanten der Loo-
pende gaten , ende de knobbelachtige Wratten
der heymelicke Leden , verteren , eerft geftooft

met het Af-fwtfel, ofte liever het Sap> ende daer na
dan het Voeyer op geftroey t

.

<0ttUiann/ foo genoemt nae Gentius , koning
vanlllyryen, die hare Krachten eerft ontdeckt

heeft, wert alleen gebruyekt in haren Wortel Hy
I 3 is



j;o HEEL-KONST E.
is in den derden graed heet,ende droogh, feer bit-

ter van fmaeck ; daerom fterckelick dun-maken-

de, af-vegende, endefuyverende. Geneeftde

vuyle Rappigheyt , Sproeten, Placken, ende alle

Mifvouginge, die op de Huy t komt ; fteut , ende

heelt de holle voorts-etende Sweren , ende Loo-

pende gaten , 't zy dat men het Poeyer daer toe ge-

bruyckt,ofte liever het Sap, 'twelck krachtiger is.

3£flfaöiïïtt1 / ofte Aftbodelus (
al by den poëet

Hefiodus vermaert) groeyé van felfs in Proven^en

,

Italyen,ende Spaengjen,dan hier te Lande en zijn

fy niet te vinden , als in de Hoven, alwaer f^, om

;

haerlieffelicke Bloenikens, onderhoudé werden.;

De Wortelen zijn alleen in't gebruyck , ende heb-::

ben een bitteren fmaeck, van aert beyde inden:

tweeden graed verwermende,endeverdroogen-;i

de ; af-vegende , ende verterende. Sy fuyveren

p

de vervuylde Sweren , fteuten de Voorts-loopen-

de, ende heelerl de Loopende-gaten

.

Arutn , ofte i$aIf£-t)0C t/alfoo nae de gelijcke-b

nifle van de Bladeré genoemt, is heet, en droogh,

diep in den derde graed, matelick fijn van deelen,

afvegende,verdunnende,ontdo^nde, en verteren-

de. Het Poeyer van de Wortel (die meeft gebruyekt

vvert) fuyvert bequamelick alderley flagh va Swe-
ren, vervuylde, vooi ts-etende,kanckerachtige,en

Loopende-gaté. Het felve belet het voort-waffen,

ende verteert het overvloedigh Vleyfch , dat haer

in t genefen der Wonden te weeldigh op werpt

.

VVorA
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Wortel van lOtlOe ConCÖinmcr tot Voeyer ge-

bracht, gelijck hy de Witte Puyften > Schorft,

fwarte Lit-teeckenen , ende Vlecken van t Aen-
geficht af-veeght3foo fuyvert hy oock verouderde

1 1 Holligheden , ende verteert de harde Kanten *

• Van fyn andere krachten is breeder gefproken in

de Genees-konfte . Hy en groey t hier te lande

niet, als in de hoven. Maer ick heb hem feer over-

i
vloedigh van felfs fien vvaflfen in Vranckrijck 5 by

,
Tont S.Efyrit, niet verre van Oraengje

,
gelijck hier

; af-gebeeldt is

.

Dracmium, ofte ^peertDOJteï/ is bjr-na van

I 4 den
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den felfden aert , doch veel bitterder, en fcherper

van fmaeck,ende derhalven heeter, dropger,ende

fijnder, krachtigh reyn-makende, en verterende

.

Het Sap van dë Vrucht,okt druyfachtige aere, Bla-

deren^act,ende Wortel is goet om alderhande ver-

vuylde , voorts-etende, ende quaet-aerdige Swe-

ren , noch krachtiger, als de Kalfs-voet, te fuyve-

ren, ende de harde Kanten in de Loopende-gaten

te verteren . Het felfde verm^gh oock het Voeyer

van den Wortel

.

Al 't felve doet noch wel foo krachtigh de

$t€£f-toO?tCÏ / cle welcke gefteken in een Loo-

pent gat , in twee drie dagen de Hardigheyt van

cle Kanten aen een kant maeckt

.

fiOper-rOOlV en J>paen#-0l#Oen/ gebrant

,

ende gewaflchen, als oock Salpeter / zijn be-

quaem om alle Holle gaten te fuyverë, ende haer

harde Kanten wech te nemen

.

3Hfl!p!1 foo wel rauw , als gebrant (die noch

krachtiger is) fuyveren , ende beletten het voort-

loopenvan quaet-aerdige Sweren

.

5. Wt de gene dan, die wy op den eerften trap

geftelt hebben, is, om verfch door-gefworen,ofte

open gefteken Gefwellen, ende onreyne Wonden
te fuyveren , in dagelicx gebruyck , een Salfken

,

beftaende uyt een on^e Honich van Ro/^een Doyer

van een Ey , ende foo veel Gerflen-meel 9
tot dat het

van pas dick is ; ende wil men het wat meerder

fuyver-makende hebben , foo magh men daer by

doen
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oen een halfloot Termenthijn . Noch ftercker af-

egende is de Salye, die geniaeckt wert uyt 2, on^

$en Saf van loffrouw-merc^, 1 on^e SapvanAgrimo-

nje,een halfon^e Sap van VVeegh-bre-bladeren, 5 on-

^tnHonichvanRofen , tefamen met malkanderen

wat op gefoden , ende dan daer onder gemengt ,

Meel van Gerfte, Tenigrieck^, ende Vijgh-boonen , van

elcx een half loot. Te famen tot een Salf ge-

koockt, ende op*t laetfte daer onder geroerteen

loot Termenthijn . Wanneer de Etter te grof, ende

tetaeyis, foo dienter meerder Suyveringe; als

gedaen kan werden met het volgende : Neemt
Harft,Honicb,Termenthiin, van elcx 3

ong-en Myrrha,

Sarcocoüa , Boonkens Hool-ivortel y
Vijge-boonen-meel,

Lifcb-wortel , alles kleyn geftooten, van elcx een

j halfloot . Het eerfte moet te famen gefmolten

,

ende dan het Poeyer, daer onder geroert werden.

Hier toe dient mede de Salve Aureum
9
die by-nae

gelijcke kracht heeftom afte vegen,ende de Plae-

fters van lanua > ende Gratia dei genoemt , die ofte

geheel, ofte in dunne Olye gefmolten zijnde, kon-

nen op geleyt werde, infonderheyt op het Hooft,

ofte andere Sweren van Zenuachtige deelen. Tot
het felfde ftrecken , die in den derden graed dap-

per af-vegen , gelijck de gene , die uyt Kopr-root,

ofte andere fcherpe Metallen beftaen , gemengt,

ende gematight met eenige verfachtende; gelijck

ofmen een vierendeel loots van het EmpL divïnum

finolt onder drie verffche Doyeren\ ofte indien men
I 5 een
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een vierendeel loot Vng. Mgyptiacum, ofte Apoiïolo- I

mengde met twee,ofte driemael foo veel Te-

traphaYmacum , ofte eenigh ander Ceroen , men zal
j

daer van hebben een {onderling middel om de
|

Sweren te fuyveren , ende van haer Vochtigheyt

te reynigen . Het Poeyer van Vrecïptaet, mede
onder yets verfachtende gemengt,verteert fonder

j

eenige fcherpigheyt het overvloedigh Vleyfch

,

ende fuyvert de Svveringe van haer Vuyligheyt

.

Wanneer nu de Sweringe gantfeh vervuylt,ver-j

rot , ende quaet-aerdigh is , het zy van felfs , 't zy

uy t een Wonde , heet Gefvvel qualick onderhou-

den, dan dient een Salve berey t uy t de Suyveren-

de middelen van den tweeden trap, op defe wijfe.

N. VVeegb-bYe, Alfien, Malrove, ScoYdium,Kypricums

alle verïchende groen geftampt , ende dan in een

halfpint witte Wijn, ende een pint Olye gekoockt,

tot dat de Wijn verfoden is . Door-gedaen zijn-

de , mengt daer onder het Poeyer van dé wortel

CypeYus , Lifch , Boonkens , van elcx iloot, Geel-

tpafcb 4 on^en , wederom te famen op gewelt tot

matelicke dickte , ende dan daer onder gefmolten

HaYfi i ongen , WieYoocJ^, MyYYba > Aloe , ende SaY-

cocoüa kleyn geftooten, van elcx i on$e, ende op't

laetfte anderhalf0115e TeYmenthijn. Allfer ftereker

vereyfcht wert , foo zal men daer wat Koper-root

t>y doen: gelijck oock zijn Empl. dmnum,mtt wat
Olye verfacht, Vng.Apoflolomm,ende JEgypüacuin, de

befte Salve van alle , gelijck FeYnelius , ende de da-
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;l fgelickfche ervarenthey t genoegh betuygen

.

Maer in een holle Sweringe , Fiftel, ofte Loo-

pent gat, zal men fpeutê, het Af-fietfel van VVeegb-

hre , Aljfen, Santorye , Savel-boom , Agrimonye , van

elcx 1 hant vol , Wortel van Gentiana % on^en
|

icefamen gefoden in witte Wijn, op iz on§en

,

Door gekleynft zijnde,doeter by Hontch vanRofen*

ende Syroop van Alfen . Soo dit niet genoegh en

dede, foo magh men daer onder mengen een

loot JEgyptiacum, het welck oock bequamelick ge-

•fmolten wert onder Voor-loop van Brande-wijn * Dit

valt noch ftercker met cenige druppelen van

Olye van Swavel y ofte Koper-root . Waer toe mede
ftreckt het Aluyn-tvater . Ende men dient in't ge-

bruyck van defe Middelen wat te volharden , en-

de de felve allencxkens te verfcherpen, tot dat de

1 Hardigheyt geheel wech genomen is •

AMbanu zijn aengeweien alle de Heel-midde-
I len , die de Onftekingen, Hardigheden, Gefwel-

len, Apofteunen, ende Sweringen der Wtwendi-
ge deelen genefen ; foo zullen wy komen tot de

1 gene, die de Wonden heelen , ende over de fel*

vige vel maken

.

Het XIII. Capittel.

f • Bloet-ftelpende Heelmiddelen vierderiey .

2. Sommige, uytAen, ende Gematigheyt; alsVVeegh-

bre
P
Vimpineüe > Netelen, Vijf-vinger-kzuyt ,Tor~

men*
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mentiüa , Bergh-Ojievaers-beck^, Ajfche van Papier, *

en Cotoen, Wederleg Herte-gejpan, VVinter-groen9\

Salye, Herts-tonge
, Kleef

:

-kruyt ,VValftroo , Aloë
,\

Maeghde-falm , Donder-baert , Smeer-wortcl, Ven*

9 kens-gras, Paerde-ftaert , VVilge , Weedt 3 Wael-

wortel, Flocfel, Bovijjl.

3. Andere, door Toe-placken\ alsCoral, Bloet-fteen,

VVieroocJ^, Maïlick^, Myrrba, Draken-bloet, Bolus,

Gefegelde Aerde

.

4. Benige , door Branden .

j. Mengel-middelen , endehaer Gebruyck^

6. Hoe door werckyande Handëhet Bloet gejlelpt wert.

1.

DE Heel-middelen , die het Bloet, het welck

door een geopende , ofte af-gefneden Ader,

te veeluyt een Wonde vloeyt, hebben foodani-

gen kracht opdriederley wijfe. Want fbmmige
doenfulcx uyt eygenAert, ofteGematigheyt;

fommige door Toe-placken ; andere door Bran-

den ; en daer geen van alle plaetfch en heeft, door

de Handen . Die van den eerften flagh , en zijn

daerom juyft niet allegader kout , ofte te famen-

treckende, maer eenige uyt de felve heet, fcherp,

gelijck de Netelen , fchrijft Fernelms : waer in wy
alhier van hem moeten af~wijcken . Want al is't

dat de groote Netelen , die oock Heete , ende Bern-

Netelen genoemt werden , heet ende bijtende van

aert fchijnen, foo zijnfe niet-te-min verkoelende,

ofte, gelijck D r
» Dodoens mcent,even maer vvenn,

en-
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ende naulicx tot den eerften graed . Want fy en

branden, ofte en bijten niet, als hy mede wel aen

merckt , door dien dat fy geweldigh verhittende

yankrachtêzijn : maeromdatfe rontfomme met
bardtachtige , rouwe , wolle, als ftekelige doorn*

Ikens befet zijn , waer mede fy de huyt prickclen 9

,*nde op-halen . Want als de Netelen flap , ende

yerflenft zijn, oftegefoden werden , en fteken fy

^eenfins: door dien dat de ftijvighey t, ofte fteke-

iigheyt van de harde doornkens vergaen is , ofte

verduyftert. Soo dat wy de eerfte foorte ftellen in

2e te famen-treckendé aert, meeft beftaende met
?en verkokende Gematigheyt , waer by fomtijts

vel kan wefen eé byfondere Eygenfchap, die van

den gejiieltë Fernelius alleen, vooroirfaeck,fchijnt

ien-genomen te werden. De Bloet-ftelpende

uiddelen van den tweeden flagh , floppen , ende

vervullen den uyt-gang der Aderen, ende daer na

ferdrooght zijnde, beletten het uyt-vloeyen. Die
van den derden flagh, trecken door Branden de

Aderen toe, brengé daer een korft op , ende hou-

ten alfoo alles tegen . Het gebeurt fomtijts , dat

te twee eerfte niet genoegh en zijn, ende het der-

de, van wegen de plaetfch geen plaetfch en heeft,

jelijck terftont in het exempel van dë Prin^e van

Orangje zal aen-gewefen werden ; in welcke on-

2;ejfgentheyt niet overigh en is , als te komen tot

Je Handen.

2. Het Sap van fflteQfy-fyt / gelijck Galenm

fchrijft
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fchrijft f.Meth.y. is feer bequaem tot alle Bloet-

ftorting,die uy t door-eten der Aderé veroirfaeckt

wert.

De Bladeren van |D t ttiptnelfe geftooten , ofte

€>ock gekoockt, op een geopende Ader geleyt,

ftelpen terftont het Bloet : het welck de Wortel

noch krachtiger doet: die oock ingenomen zijnde

het Bloet-fpouwen , ende Braken , doet op-hou-

den ; ende van onderen den overvloedigen Vloet

in de Vrouwen , als mede in het open Speen, ftil-

len , ende fteuten

.

Ifietcl-bïaöerttt geftooté, ende op deWon-
de geleyt,doen het Bloeden op houden;het welck

de Wortel oock uyt-voert in het Bloeden van de

Neus , daer in gefteken zijndè

.

©Öf-toinger-ftrupt heeft in fijn Bloemen , en-

de Bladeren , ende noch meerder in fijn Wortelen

,

een feer te famen-treckende , ende verdroogende

kracht , fonderfcherpigheyt, derhalve bequaem,

om het Bloeden op te houden

.

-Al de felve kracht is oock in den Wortel van

^0?meittiïïa te vinden

.

J2>etQÏ)-<&Vt\iaev&-btch / foo genoemt nae

fijne gelijckeni{fe,ende dat hy op de bergen waftj

oock 23foet~U)0?trf / niet foo feer van wegen

fijnen rooden Wortel , als wel om fijne bloedt-

ftelpende kracht ; die den Duytfchen gen|ef-

meefterF«rfjJï#nn defe tweede foorte vmOyevaers-

fofkgetuyght, foo groot te wefen,dat hy geenigh
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vimiddel daer toe nutter bevonden heeft •

\ 2ü|TcÖ* vangebunt papier/als oock van Co*
toen/ doet het Bloet, dat uyt een Wonde loopt*

ftelpen. De Heel-meefters befigen het Co-

mn oock nuttelick om de Wonden , ende Zeeren

Ite fayveren , eerft in Wijn wat geweeckt , endc

:daer nae uyt gedouwt zijnde. De Egyptenaers ,

gelijck Vrofyer Alpnus getuyght, en gebruyeken

>

tot al 't verhaelde , anders geen wiecken , als van

haer Boom-cotoen , het welck fijnder van deelen is 3

dan 't gene , dat aen de leege heefter waft

.

l©(?Dericft/ofte Lyfitnachmm,wa& hier te Lan-

de meeft aen de kanten van de flooté, ende onder

:iende dijeken. De Bladeren, okeWortel in den

NFeus gefteken ; ende het Sap in de Wonden ge-

[druypt, doet het Bloeden op houden : gelijck het

Doek binnen gebruyekt, als Diofcorides fchrijft, het

Bloet-fpouwen geneeft 5 ende den Rooden-loop 9

Ifoo
voor dranck 5 als clyfterye in-genomen

.

^erfe-gefpatl / ofte Cardiaca , is werm, ende

.droogh in den tweede graed, met eenige tTamen-

treckinge . Geftooten, ende op verfche Wonden
*eley t,bewaert ende befchermt die voor alle Ver-
hittinge , ftelpt het Bloeden , ende geneeft de

Wonden.
3©inter-8roen/ofte Vyrola waft aê onfe Duy-

nen ; wert gehouden voor koutin den tweeden ,

ende droogh in den derden graed,ftelpt het Bloe-

iden , foo in-genomen > als op-geleyt

.
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g>\ümi}thm$-hvupt / ofte Gladiolus, wert

hier te Lande, óm fijn aengename Bloemkens

,

van de Lief-hebbers onderhóuden . De opperfte

Wortel , keurt Galenus nae-treckende , verterende,

ende verdroogende • De Duytfchen gebruycken

hem om het Bloedt te ftelpen , ende alderhande

Vloet op te doen houden

.

<&abte/ ofte J*>aïpe/beyde nae het Latijnfch

SalvU , heeft een verwennende , verdroogende

,

ende wat te famen-treckende kracht, ftelpt het

Bloet , geneeft de Wonden , reynight alle vuyle

,

ende oude Zeeren.

ïfrett&-tQl\Qe / ofte Biiïorta verkoelt , ver-

drooght , ende treckt geweldigh te famen . Haer

meefte kracht beftaet in de Wortel, wiens Af-fietfel

gedroncken ftelpt alderhanden Bloet-gang van

Stonden , Loop , ende diergelijcke ; gelijck oock

doet het Toeyer , in de Wonden geftroeyt

.

$&\ecf-ïtrtipt / ofte Aparine > waft by ons feer

overvloedigh aen de dijcken , ende kanten van de

flooten , is feer rouw van ftelen , ende bladeren,

waer door het vaft aen de kleederen kleeft, daer-

om oock by fommige kleyne Kliffen genaemt, ende

by de Griecken Fhilanthropos , dat is , Menfch-lie-

vende. Is, volgens hetfchrijve van Galenus,wenn,

ende droogh,fijn van deelen,en fuyver-makende.

Van binnen gebruyckt , ftelpt alderhande Bloet-

loop, ende van buyten op-geleyt,feyt Vilnius, doet

het Bloeden uy t de Wonden op houden

.
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tSflï-fïrOÖ/ ofte Gallium , is , feyt de gemelte

Calenus , wat fcherpachtigh, ofte heetachtigh, en*

de verdroogende van aert . Van binnen in-geno-

men , doet fy den Bloedigen vloet op houden, als

oock van buyten op de Wonde geley t,ofte in den

Neus gefteken

.

3ClO£ / als dick-makende , droogende, ende

klevende , van buyten gebruyckt zijnde , doet de

Mondekens van de Aderen fluyté (die hy van bin-

nen in-genomen zijnde, opent) ende alfoohet

Bloet ftelpen

.

JlKargÖÖC-païm/ofteF/^ööf^is koel (hoe-

wel fonmiige het tegendeel gevoelé) droogh, en-

de tTamen-treckende , fop dat felfs een kranfkeit

bm de Borften geflagen,het fogh in twee drie da-

gen doet op droogen , gelijck ick dickwils gefien

hebbej 'tfelveom 't Hooft gedaen, fchrijft D r
* Xo-

bel
, ftelpt het Bloeden uy t den Neus. Het welck

);Oock doen de groene Bladeren gewreven , ende in

den Neus gefteken * Het Sap , ende Voeyer in de

^bloedende Wonden gedaen , houden tegen, ende

Iheelen toe

.

^Donfirr-Bacrt verkout in den derden , ende

drooght in den eerften graed • De Bladeren ver-

drijven het Root-hont, Loopende7oogen , alle

vyerige Puyften , ende Gefweilen • Gcftooten *

ende op 't voor-hooft een weynigh boven den
Neus gebonden , ftelpt het Bloeden . Al 't Felfde

. doet oock het uyt-geperfte Saf> .

I K De
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De drie foorten , gelijckfe by D r\Dorfctfwge-

ftelt werdé,van Telephmm, ofte J&mttV-tDOllti/
te weten de grootfte , ofte Spaenfcbe , de tweede,

ofte Hemel-fleutel3 in de Winckels met den Latijn-

fchen naem Crafula major, oftefabaria bekennen-

de de derde,van D r
- Lobel genoemt, Kleyn Smeer-

wortel kruypende, ende altijtgroen lijnde , hebben by-

na den felfden aert , en kracht van Donder-baert.

Fernelius ftelt de twee laetfte , droogh in den der-

den, vochtigh in den tweeden graed : Dodoens alle

drie kout van aert , fijn van ftoffe , ende verdroo-

gende,derhalvé bequaem,om met Az.ijn geftampt

de witte Sweren, Placken, ende Sproeten te ver-

drijven. Het Sap ftelpt het Bloet uyt de Wonden
loopende , reynight , ende heelt de felvige

.

$>ntbcn$-Qva& I ofte ©upfent-ftnoop/
in't Latijn Volygonum, is by-naekout, tot in den

derden graed , ende droogh tot in den tweeden

,

tTamen-treckende van aert, en van krachten feer

Bloet-ftelpende,ende daer toe krachtiger, gelijck

Brafavolus , ende andere getuygen , als eenigh an-

der kruyt , niet alleen tegens den Bloet-gang,en^

de het Braken van binnen gebruyekt, maeroock
geheel, ofte geftampt van buyté op de Bloedende

wonden geleyt,die het dan daer na mede geneeft.

3&aerD?-ftacrt is feer te famen-treckende

,

ende verdroogende. Het Sap doet eygentlick het

Bloeden uyt den Neus op-houden. Het Poeyer in-

geftroey t geneeft de Bloedige wonden

.
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WilQt-blütltttW ende de Schorjfe, infonder-

heyt de VVoütghêjt , ende Bloemen in den Neus ge-

fteken, ftelpé terftont het Bloet; het welck oock

doet 'tPoeyer door een fchacht in de Neus-gaten

geblafen.

Wt£bt/door haren fterck verdroogenden,cn«

de t'famen-treckenden aert,kan niet fijn Bladeren

verfche Wonden genefen , ende het Bloeden be-

letten .

Het felve doet oock 3Bad~tD0?t£Ï door fijn

I
verdroogende 5 ende toe-heelende (waer van in't

volgende capittel) kracht,niet alleen het Bloeden

van buyten , maer oock van binnen Helpende

.

Het Bloeden kan oock op-gehouden werden

door het vollen van de Wonde met 3& loeft*

ffl/ ende noch beter met 25otiÖjl / zijnde eea

foorte van Campeïnoetyen, de welcke hier te lande

wafi: in nieu bedijekte Moer-landen , ende voor-

namelick in de Beemfter

.

3. 23ïoet-(ÏCfï1/endeCo?aï/ fchijnenvan

verborgen aert , dan hebben even-wel uyt haer

aerdtachtigeftofFeeenverftoppende, ende droo-

gende kracht; die noch meerder blijekt in V&ïi*

roocS/ 3HBa|iifft/illSp?r§a/©?afem'bloct/
ende alder-meeft in 2SaïU#/ ofte <0cfegeïöe
3fieröC/ di@ door 7oe-kleven het Bloet ftelpen

.

4. Hoe, als dele Middelen niet en helpen, het

Branden dan iivgeftelt dient te werden , zullen

wy in t hier nae volgende 19. capittel aen-wijfen.

$ 1 5. Wan.
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5. Wanneer dan een verfche Wonde teveel

bloedt , foo zal men daer om flaen , de volgende

Pap , op werck geftreken , N. Bolus , Draken-Moet,

VVael-wortel , van elcx een loot , kleyn geftooten,

ende onder Wit van Ej geflagen. Hier onder kon-

nen oock gemengt vverdé de Poeyers van d ander

Droogen nu verhaelt . Wert hier toe mede in de

Winckels gereet gehouden Ceratum defenfivum.

Ende als de Wonde vyat diep is , kan men de felve

op-vollen met Flocfel,o(te Eöv^gelijck gefeyt is.

In het Bloeden uyt den Neus is feer goet , een

kruymtgen VVittc-broot in AzJjn , ende kout Water ,

dickwils ververfcht , boven op den Neus geleyt

.

6. Vele zijn in foodanige gelegentheyt , ter-

ftont doende , om het Bloet te vertrecken , met

Ader-laten: het welckick even-wel, hoe feer het

oock van den grooten ader-later Botaüus , geneef-

meefter van Tran^ois , hertogh van Anjou , in fijn

bouck van't Ader-late op't 6.capittel 5 meeft aen-

raedt , bedenckelick achte , alfoo het felvige, be-

halven dat het feer felden haren voorftel voldoet,

niet alleen het Bloet, maer oock de Krach te noch

meerder vermindert. In het Bloeden uyt den

Neus vindeick feer dienftigh,dat men maer allee

opheteene, ofte beyde (nae dat het Bloet van

daen komt ) Neus-gaten den vinger vaft houdt

.

Ende al is't , dat het Bloet daer door fomtijdts in

de Keel fchiet , daer en leyt geen fwarigheyt, de-

wijl het feer lichtelick kan uyt-gefpogen werden,

eiH
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ende ondertuflché het ander boven den Neus aen

het ronnen komt. Van het tegen houden met den

vinger, hebben wy een aeivmerckens weerdigh

exempel in prin^e Willem, onfen ftadt-houder,die

in 't jaer 1582. t'Antwerpé onder fijn rechter Ooi-

met een Piftolet gefchoten werdè , de Kogel on-

der de Boven-tanden,door't Gehemelte,de llinc-

ker Kaeck uyt-gaende . Defen onverwachten

fchoot gaf fulcken flagh , dat de Pringe felfs niet

en wifte, dat hy gequetft was, ende alleen meen-
de , datter een ftuck vant huys , gelijck hy feyde,

in-viel . De Wonde, gelijck Meteren verhaelt in't

n.bouck van de Nederlantfche hiltorye,vertoon-

den haer in't beginfel geneeflick , dewijl de Ade-
ren, door de Hitte des vyers (alfoo de Piftool foo

dicht aen 't Hooft gehouden was , dat felfs het

Hayr brande) toe-gefchrompen waren, ende daer

door het Bloeden geluckelick geftut . Maer nae

14 dagen , als alles fcheen w7el te gaen , foo viel

de rove af, met vervolgh van wel 12, pont Bloets,

waer by hem noch twee pont, tot verleyding, af-

gelaten werde . Als hy nu fcheen doot te zullen

Bloeden , foo is door voorfichtigen raedt van de

Geneef-meefters , (onder vvelcke wel devoor-
naemfte wasD r

- lofepbo Michaeli, een Italiaen, van

de ftadt Luca) goet gevonden , de openinge van
de Ader, nacht , ende dagh met den vinger toe te

houden, het welck met beurte onder de Edel-

luyden gedaen zijnde , de Wonde allencxkens

K | floot 1
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floot , ende den Prin^e , tegen de mceninge van

een yegelick , yolkomelick genas ; met meerder

geluck, als hy twee jaer daer nae te Delft gefcho-

ten vverde

.

Het X I V- Capittel

.

ï . Toe-heelende Middelen .

2. Enckelt; als Honts-tonge , Gewwe, VVilge , Olm-

boom
, Yfer-kruyt, Guychel-heyl, Muyfen-oor, Beto-

nye , Scabieufe > S. lans-kruyt, VVael-wortel, Serie-

groen ySariikcl , Syndauiv , Heydens-wond-kruyt ,

Gulden-roede , Aljfen, Faerde-ftaert, Smecr-wortel,

ïen-bladt ,Twee-bladt , Hadelieven ,
grootc,ende

kleyne Santorye , Sdomom-fegel, Mee-krappe, Zee-

rotte, Onder-have, Taback^, Kruys-kruyt, S.Iacobs-

kruyt
, loffroutv-merc^ Al-goede, Peer-bladeren >

Miftclen, Cornoelyen, Pcrfe-bladeren , Brem-rapc,

Tier-wormen , Aloe , Myrrha , &c. Balfem-kjuyt

,

Baljem-traen , Balfem van Peru .

Toe-getnaeekte; ende Maniet'e om te Gebruycl^en.

i.

T7T ?Y noemen eenGenefent, ofte Toe-

V V hcelent middel , het welck de van een

gevvekene Kanten ineen verfchc Wonde weder-

om hy-een voughtjende aen malkanderen heght.

Sulcx brengt het te wege , met het verhinderen

,

dat tuflchen de tegenefene lippen (gelijck die ge-

nocmt- werden ) der Wonden geen Vochtigheyt

en fchiet, ofte en groeyt. Soodanigh Middel

moet



HEEL-K ONSTE. f47

moet tTamen-treckende zijn,grofende aerdtach-

tigh van ftoffe,droogh in den tweede graed, ende

ia wermte gematight, om, door te veel af-vegen,

ofte fcherpigheyt niet te quetfen

.

#
2. WtZQfy-bje drooght, en treckttefamen,

fonder eenige bijtende kracht , bequaem tot ver-

fche Wonden, die fy fonder vreefe van Onftekin-

ge toe-heelt, oock de oude, ende vervuylde Swe-
ringen fuyvert, ende beyde, ongelijck zijnde,ver-

etfent , ende met Vel over-treckt

.

$Ont£-tonfle fuyvert, drooght,ende matight

de hitte van de Svveren , ende heelt de verfche

Wonden

.

48?rittt)£ heeft fo groot verdroogende kracht,

datfe bloedende Wonden ten eerften toe-heelt

,

ende de felvige voor Onftekinge bewaert, groen,

ofte droogh geftampt , ende met AzJjn gemengt

.

De Bladeren
3ende Bloemen van V&ï\Qt zijn ver-

droogende, ende te famen-treckende, fonder ee-

nige fcherpigheyt , heelen een bebloede Wonde

,

ende weren de Onftekinge .

De Bladeren,ende Middel-fifwrs van den <©ïtt1-

60OIH/ hebbé een verdickende kracht,ende noch

meerder het Sap uyt de Appelen geperft, allefeer

bequaem om verfche Wonden te doen toe-gaen

.

tffer-ftriipt / ofte Verbena drooght , treckt te

famen, ende heelt de Wonden , weder-hout oock
in oude Sweren de bedervinge, fuyverdonder Ho-

mcb vermengt, de vervuylde,ende doetfe fluyten*

K 4 <0UP'
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^UpcÖCÏ-Örpï/ ende J|Bupfen-oo? hebben

de felfde kracht

.

25ctonpC is fcer nut om verfche Wonden, in-

fonderheyt des Hoofts, gelijck ^CtlblCllfc van

de Borft , te genefen

.

<ê*31ön^-hrupt/ofteH7pm^;w,kan door fijn

verdroogende,en matelick verwennende kracht,

in fijn geftampte Bladeren, Bloemen, ende Vruchten,

de Wonden bequamelick toe-heelen

.

3©aeï-tD0?f f I heeft foo groote kracht om de

Breucken , ende Wonden toe te heelen , ende de

af-gewekene kante tTamen te vouge, dat hy oock

felfs met Huts-pot , ofte ander gehackt Vleyfch

,

gefoden zijnde,die ftucken wederom foovaftaen

malkander heght , datfe niet meer verfcheyde

deelen , maer veel eerder eenen klont vleyfch en

gelijcken , als by Ternelius , Dodoens , ende andere

nieuwe Kruyt-befchrijvers betuyght wert, ende

al van oudts by Diofcoridcs, ende Galenus .

^me-groen/ ofte ^n-groni/ int Latijn

Bugula genaemt, is verwennende , merckelick

verdroogende , ende te famen-treckende . Wert
niet alleen bequamelick gedaen in Wondt-dranc-

ken , om het geronnen Bloet van binnen te doen

fcheyden,te fuyveren,ende te genefen,maer oock

van buyten op de Wonden , ende Svveringen ge-

ïeyt , ofte het Sap daer in gedropen

.

«dêöMÏtd is van den felfden aert met de twee

laetfte,foo genoemt van wegë fijn groote kracht,

om
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om de Wonden te genefen, gelijck het woordt

J felfs, ende RuelUus getuyght , die oock fchrijft, in

v
!
Vranckrijck een gemeen feggen te zijn , dat>die

Sanikel , ofte Sene-groen kan bekomen , geenen

Heel-meefter van doen en heeft

.

^êpn&ailttt / ofte Alcbimiüa heeft de felfdc

krachten van den Sanikel,doch meerder verdroo-

gende , ende foo te famen-treckende , dat haer

badt den verteerden Maeghdom wederom op de

!

prouf reckelick ftelt

.

^cpönijtf-tDDnÖ'ferupt/cfte Solidago Sarace-

nica, ende «0UÏÖtti~hrups7ofte Herba Doria,heb-

ben beyde eene, ende defelfde kracht, te weten,

niet alleen om de bloedige , ende verfche Quet-
furen , maer oock om alle oude , ende vervuyldc

Wonden,ende Zeeren te fuyveren,en te genefen.

^Buïöttt-rocöf/ofte Virga aurea/is werm, en-

de droogh in den tweeden graed, fijn van deelen,

fuyver-makende, ende tTamen-treckende. Heeft

een fonderlinge kracht, om de Wonden , quade
Sweringen , ende Loopende-gaten , foo wel in-

wendigh , als uytwendigh te genefen .

Sap van Sïjffnfuyvert , ende herftelt het be-

dorven vleyfch, geneeft niet alleen de verfche,

maer oock de oude , ende vervuylde Wonden

.

3&a?rD£-fïaert gedrooght , ende het Poeyer in

de Wonde geftroeyt , doet de felve op-droogen,
ende toe-heelen

.

<&me^Uï02teï/oock na fijne kracht JBoitÖ-
k 5 tirupc
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ïtriipt genoemt, reynight, drooght ende heelt

alle onfuyvere Wonden , ende Zeeren . Sulcx is

eerft bevonden in Telepbus de fone van Hercules y

ende daerom Telephium by de Grieckë, ende, haer

volgende , de Latiniften geheeten . Claudhms

i. Epigratn.io.

Sanus Achïlleis rentewit Telepbus herbis

.

Cen-bïaöt waft, onder andere plaetfchen,

veel in't Haeghfche-bofch , is van krachten ver-

wennende, verdroogende , fuyverende, ende

t'famen-treckende. In Brande-wijn geweyckt zijn-

de , geneeft de verfche Wonden , ende bewaert

de felve voor Sweringe. Jae reynight, ende heelt

wonderbaerlick alle oude , en vervuylde Sweren,

gelijck ick dickwils bevonden hebbe in de gene

,

die door andere Middelen niet en konden gehol-

pen werden

.

CtDee-bfa&t wert by de Heel-meefters tot

al 't felve bequaem gehouden .

jH&a&rftebin zijn verkoelende , verdroogen-

de, ende te famen-treckende . Sy genefen alle

Quetfuyren, foo wel van binnen gebruyckt , als

van buyten op-geley t ; waerom fy oock by fom-

mige kleyne Confolida genoemt werden

.

Groote &b\\tQ2pt/ volgens den Grieckfchen

naem , die in t Latijn oock gehouden is , Centau-

rium, geheeten, na den Centaurus Clmon, de welc-

ke de Leer-meefter was van den vermaerden helt

Acinüe$,dië hy oock felfs in de Heel-konfte onder-

wees >
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wees , ende heeft dit kruyt ontdeckt , ende fijne

krachten aen den dagh gebracht. Defe zijn voor-

namelick in de Wortelsom de Wonde te genefen,

verfch geftampt op-geley t , ofte droogh geftoo-

tenin-gertroeyt

.

Kleyne Jïb&lUQïpC wert door hare verwermen-

den, fuyverenden, ende t'famen-treckenden aert

met recht onder de Wondt-kruyden gerekent

.

^aïomOtljMegCÏ heb ick gevonden in het

iHaeghfche-bofch, als oock in de dellingen, ende

;

af-gaende leeghten van de Duynen. Wert gehou-

den voor werm , ende droogh , af-vegende, ende

it'famen-treckende . Geftooten op de Wonden
geleyt, doet de felvige toe-heelen , gelijckDw/"-

corides betuyght.

JiBee/é rappe/ofte Hotte/is in fijn Wortels

(vvaer mede 'tlaké Krap-not geverwet wert) werm
lin den tweede graed,ende droogh tot in den der-

den. Het Af-fietfel wert veel gebruyckt, ende ge-

prefen voor de gene, die van hooge gevallen, ofte

j

anders gequetft zijn . Het Sap , ofte Voeyer is be-

iquaem om alle verfche Wonden te genefen .

Zce-XQtte/ ofte ZeCft fte JBf*/ is van aert

,

ende krachten de ander Meegelijck.

' <£eröt-bfpï / ofte <&!lber~l)ator/ is heet en-

de droogh , geneeft door fijn Af-fietfel de inwen-
dige Quetfuyren , in-gedroncken zijnde, ende
heelt van buyten, als het Poejer in de Wonden ge-

ftroeytwert.
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<CaböC& wert , om fijn verdoovende kracht

,

by fommige voor kout gehouden, dan beter is de

meeninge van den SpaenfchenM0w<*n/#f, dathy

heet,ende droogh is in den tweeden graed,jae,ick

geloove , wel in den derden , gelijck fijn fcherpe

fmaeck , en hevige krachten genoegh uyt-wijfen.

Hy fuyvert,en geneert alle oude Kanckerachtige,

ende voorts-etende Zeeren, Melaetfche, Schorft-

heyt, ende alderhande vuyle Sweringen. Verfche

Wonden,die niet feer diep en zijn, heelé op eenen

dagh,als men van't Sap,eh verfch geftootenKruyt

daer op leyt . Dan als fy diep zijn , ofte oock ver-

ouderen, ende onfuyver werden,foo dienenfe van

buyten, ende binnen met FF*/w,ende dan met het

iStfpgewaflchen, daer na met Plucfel, dat in t felve

Sap nat gemaeckt is , ende de geftampte verfche

Bladeren , gevolt , ende foo een douck , int ey-

gen Sap gedoopt , daer op gebonden

.

örup^&riipt / dat by ons gemeenlick

ï&rup^-toöjtd geheeten wert , is verkoelende

van aert. De grijfe Hajren , ofte Vloeken, daer de

Bloemen in verandert zijn , met Azjjn op-geleyt
g

genefen de Wonde. Het felve doen noch krachti-

ger de Bladen met het fijnfte Pö^r,ofte vrijfelin-

ge van KF^röo^gemengt , (als Diofcoridestdmtfi)

infonderhey t in Zenuachtige deelen .

^&.3[ fl ^0Ö^-ftnipt/ofte Iacobea,is in gedaen-

te, ende krachten het Kruys-kruyt gelijck , ende

flaet allefins van felfs feer wcelderigh op. Is werm,
ca-
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en ctroogh in dé tweede graed,en een weynigh a£-

vegende;derhalvê 'tSap,met Honicb gemengt zijn-

de,fuyvert en geneeft de vuyle,en voorts-etende

Zeeren,Loopende-gaten, en verouderde Wonde.

Sap van <Êppe/ en ^otfïOtttOmttth/ met
Honich vermengt , fuyvert en heelt de vervuylde

Wonderende quade Zeeren; wederftaet oock de

verrottinge, die de open, en voorts-etende Kanc-
•

! ker aen'tgefonde byitaende Vleyfch dreyght

.

;

1 2&I-80fDe / ofte Sammcfeeng-oo? (int La-
;

' tijn Tota bona, en Bonus Henricus geheeten) waft by
ons allefins in't wilt . Is matelick verwennende*

[
1 droogende, ende fuyverende. De groene Bladeren

pi geftooten , genefen de verfche, ende fuyveren de
v verouderde Wonden, ende alle vuyle Sweringen.

\' ^cer-6ïaö?rf15/ zijn verkoelende, verdroo-

I gende,tefamen-treckende, bequaem om verfche

Wonden te eenefen

.

JlBtfptf111 halfmorw geworden zijnde, kon-

; nen een kleyne Quetfuyre volkomentlick heelen:

gelijck in dieper, ende grooter,doch verfche, doet

het Poeyer van gedrooghde .

Cojllödpcil zijn in baer Bladeren, ende jonge

Bottekens verkoelende,droogh-makende,ende Wa-
men-treckende ; derhalven bequaem om groote

Wonde te genefen, voornamelick in ftercke Lic-

hamen: maerin kleyne Wonde, ende teere Men-
fchen , vallen fy te fterck , ende zijn fchadelkk

»

gelijck oock van Galenus betuyght wert

.
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|5frfc-bïaDcrm tot Pöfj^r gebracht , ende in

verfche, ofte bloedende Wonden geftroey t, doen

de felve toe-gaen

.

fDttrtn/ofte Sfieröt-too^mni geftampt, en-

de op de Wonden geley t , genefen de felve , ge-

lijck Diofcortdes 2.6 /. ende Galcnus n.Sintpl. fchrij-

ven 5 infonderhey t die van Zenuwen , ofte Zenu-

,

achtige deelen

.

Sfiloë/cjaapjröa/^jaften-bïoct/^arco^j

COÏIa/ iBierOOCfl/ ende meeft alle de gene, die

wy gefeyt hebben , het Bloet te ftelpen, zijn feer

nut om de Wonden toe te heelen

.

23aïf£tfl is een algemeene naem van een fon~

derling Heel-middel ! Soo fiet men oock een

Kruyt (het vvelck ick veel by Romen,aen de kan-

ten van den Tiber , ende op ongebouwde plaet-

fchen , by Mompelier , hebbe fien waffen) hier in

de Hoven, by de lief-hebbers onder-houden, van

defelfde benaminge, ende om fijne heel-fame

kracht verkregen . Anders is die naem gebruyc-

kelick voor een wel-ruyckende Vochtigheyt, nvt

fekere Boomen tranende; na de welcke oock alle

goede Salven,ende 01yen,die eenige fonderlinge

kracht hebbéom de Wonden te heelen oock Bal-

femen genoemt werdé. Den rechten Balfem komt
uyt geluckigh Arabyen * gelijck de Grieckfche

hiftory-fchrijvers Faufanias , ende Diodorus Siculus

getuygen, ende van daer is hy in Joden-landt, en-

de Egypten gebracht , ende aldaer forghvuldigh

011-
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onder-houden. Strabo verhaeltin fijn Grieckfche

Landt-befchrijvinge5dat hy in Syrien waft by den

poel Genezareth, tulfchende bergen Libanum ,

ende Antilibanum. Den boom is befchreven van

den Grieckfehen Diofcorides, den Fran^oifché Bel-

oniusy ende defi Italiaenfchen Trofter Alfmus } die

TelfsinEgypten gewoont heeft, ende geeft ons

defe af-beeldinge , gelijck hy buyten de grootc

ïïadt Cayro waft, met Bladeréde Wijn-ruyt niet

on-
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ongelijck , ftaende aen teere zijd-tacxkens , foo

dun als Ganfe-fchachté, Xylobalfamum int Griecx

genoemt , al ofmen feyde Hout van Balfem , ge-

lijck de vrucht Carpobaljamum,tnde den traen Opö-

ialfamum , dat is Sap van Balfem

.

Dit Opobalfamum , dat men eygentlick Balfem

noemtjirft ArabHch Balaj[an,o(te BalejSan,druyipU

ende vloeyt in den Somer uyt de Schorffe van dit

boomken (het welck fchijnt te grouwelen ende I

ryelenaUfer maer yfer ontrent en komt , gelijck

Taatus fchrijft in't 5-bouck van fijn Romeynfche
hiftorye) tot dien eynde gequetft , ofte gefchrapt;

zijnde, de vvelcke fbo heel-faemis, dat hy alle

verfche Wonden ten eerllen geneeft . Ick en zal

niet verder van fijn deughden verhalen,door dien!

hyfoofelden over-komt, dat fommige daerom

meenen het gedacht van ditboomké gantfeh ver-

looren te wefen . Ick hebbe even-wel den rech-

ten Opobalfamum te Leyden gefien,die gekoméi

was van dé keurige heere Car. Clufius,vm Atrecht.i

Dan den 2$alfeittvan COÏU / ofte Baljamuwi

Teruvianum , is by ons heel gemeen, ende in over-i

vloet. Defen komt uyt Weft-Indyen,ontrent heti

ftedeken van S. Jago van Tolu, in't vafte lant van|

Peru , befchreven in't By-voughfel van D r RaveA

üngen achter het kruyt-bouck van D r
* Dodoem, als;

oock van d'heere Ioban de Laet in het S.bouck van!

fijn Befchrijvinge van Ooft-Indyen op't i<S.cap.$

dochbeyde uyt den Spaenfchen Monardus in fijn

Hifto-
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|
Hiftorye van de enckele Geneef-middelen , op't

lo.capittel. De Boomkens,fchrijfthy, daer defen

i
Balfem van komt , zijn als leege Pijn-hdomkens,

\ haer tacken herwaerts ende derwaerts fpreyende,

• met bladeren als Caroben-loof, altijdt groen. De
I
Schorlfen van defe Boomkens zijn gantfch teer

,

i ende dun, waerom fy lichtelick gequetft werden,

. ende die fulcx gedaen hebben , kleven dan ondef

die quetfuyren eenige lepelkens van fwart Wafch
, gemaeckt, waer in druypt ofte traent eenige vet-

i tigheyt , die fy daer nae iu andere bequame pot-

i tekens , ofte note-doppén
#
vergaderen , ende be-

i ; waren • Defe vochtigheyt is root van verwe , naë

ji den gulden treckende , niet heel dick , noch oock

fcheel vocht ofte dun, feer klevende,ende vaft heu-

lt dende,lieffelick van reuck,ende foet van fmaeck.

I Defen Balfem en wijckt in't heelen van de

i[Wonden aen geen andere Balfemen, dewijl hy de

(felvige in vier dagen geneeft , nae datfe te voren

met Wijn gevvaifchen , ende wel gefuyvert

zijn. Helpt infonderheyt de gequetfte Zenuwen*

ofte Zenuachtige deelen ; als het Krimpen , ende

jKramp belettende . De Buylen, Blutfingen, en-

' de Stooten werden daer oock mede genefen , als

daer geen groote verhittinge by en is

.

i

3. Wanneer dan in een verfche Wonde het

^ Bloedt geftelpt is , ende fulcx buyten vreefe van

•Onftekinge, foo zal men de Kanten,foo veel mo-
gelick is,by een brengen,ende dan verbinden met

L de
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de verhaclde , ofte volgende Heel-middelen , in

SalveopP/o^/geftreken, ofte in poeyer daer op

geftroeyt , ende dan oni-geflagen een dubbelden

douck in vvermen rooden VVtjn gedoopt , ende wat

uyt-gedouwt. Als de Wonde niet te groot en is,

de felve kan genefen werden met Termentbijn ge-

mengt onder een Doyer van £ƒ , met een weynigh

Teripen-blom,ohe met dé gemeltë Balfem van Peru.

Het XV. Capittel.

1. Vleyfch-makende Heelmiddelen .

2. Enckele; als Fenigrieck^, Vijgb-boonen , VVieroock^,

Teer, Peck^ Termentbijn, Sarcocolla, Aloe>Myrrha,

Maftick^ Vernis .

3. Mengel-middelen , ende Maniere om te Gebrujcken.

i.

AL is het Vleyfch-maken, in een holle Won-
de , ofte Sweringe , alleen het werck van de

Nature, foo wert even-wel voor een Vleyfch-

makent heel-middel gerekent,en alfoo genoemt,

het welcke de Sweringen matelick op-drooght

,

énde hare vuyle Vochtigheyt fachtelick, en , fon-

der de minfte fcherpigheyt , fuyvert ; om réden ,

dat foodanigh Middel,het Bloet, 'twelck de ftoffe

is, daer het Vleyfch van groeyt, befchermt, ende

de toe-vallende beletfelé belettende,de Sweringe

fuyver hout , waer door dan het Vleyfch groeyt

.

Stilcke Heel-middelen zijn matelick van Stoffe

,

ende Gematighey t, onder den tweeden graed foo

werm'fj
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werm, als droogh,om (onder de minfte fcherpig-

I heyt te wefen • Want het gene te heet van aert >

ende te fijn van ftotf'e is, doet het Vleyfch finelté:

dat te dick, ende te kout is, verdrooght, ende

treckt al te feer te famen .

2* DeKruyden, ende Droogen, die kracht

I
zouden hebben om alleen Vleyfch te maken, zijn

feer weynigh ; maer die verfche Wonden toe-

heelen, ende vuyle Sweringé fachtelick fuyveren,

die doen oock Vleyfch groeyen,voornamelick als

fy door het vermengen van Verfachtende gem*~
tight werden

.

HetM^/van3frn!griftli/ende5^ijg5-B00^

tien / foo alleen , als onder Honicb > een Doyer van

Ej, met een weynigh TwtfewfJ;;/w geflagen , doet

[fachtelick Vleyfch groeyen

.

ï£)teröQCh heeft een byfondere kracht om
•Vleyfch temaken, te weten in middel-matige

^Lichamen : maer in de gene , die vochtiger, ofte

drooger zijn , dienter wat anders , nae dien aert

,ende gelegenthey t , onder gemengt

.

Het felve doet de Manna tburis , de welcke be-

quamelick onder Olye van Termentbijn gedaë wert,

ende dan kanfe holle Sweringen > ende Wonden
:met Vleyfch vervullen

.

Het felfde doet oock Certtlént$fjti / door fijn

facht-fuyver-makende, en verdroogende kracht.

^atCOfOÏÏÖ (infonderhey t die in Kofen-water

,

ofte M^j^gefmolten is) verdrooght , feyt Galenm

L 2 i.SimfL
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S.Simpl. fonder fcherpigheyt , fuyvert de Swerin-

gen , ende doetfe met Vleyfch begroeyen

.

3S!oë/ byfonderlick die gewaden is, heeft foo

kleyne kracht om afte vegen , dat hy felver (Ga~

lenus 6.Stmpl.)'de fuyvere Wonden niet moeyelick

en valt : waerom hy feer dienftigh is, om de holle

Sweringen met Vleyfch te vollen, gelijck Dtofco-

rides sfi 22. ende defelve G^w^betuygen .

Jjïïpjr J)Ö is door haren fuyverende , verdroo-

genden,ende heelenden aert, feer nut om vleyfch

in de Sweringen te maken

.

rïiBa fïïtU heeft een t'famen-treckende , ende

verdroogende kracht \ fonder eenige bijtachtige

eygenfchap, derhalven bequaem,om in holle Ga-
ten Vleyfch voort te brengen

.

3&$VUt0 1 ofte Gommcvan Genever-befyen, ver-

wermt,eride verdrooghtin deneerften graed,fuy-

vert,ende vervult met Vleyfch verouderde Won-
den , holle Sweren , ende Loopende-gat^n

.

3. Wanneer een verfche Wonde , ofte eé oude

Sweringe foo hol , ende diep is , datfe diefhalven

ten eerften niet en kan toe-heelen , dan moet de

hollighey t eerft met Vleyfch geftopt , ende daer

na de Sweringe door Toe-heelende middelen ge-

floten werden. De Vleyfch-makende beftaen foo

uyt de gene, die nu verhaelt zijn, als uy t een ver-

menginge van Toe-heelende , Suyverende, ende

Etter-makende . Daer toe ftaen in de Winckels

gercct,voor Vleyfch-makeude Mengel-middelé,
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de Plaefters , Tetrapbarmacum , Bafilkum Magnum ,

Divinum , Gratia dei , ende de lama , Vng. Aureum

,

ofte Gulden-falve. Ick hebbe vele in't gebruyek,

infonderheyt in Hooft-wonden ( daerom Vulvis

Cephalicus,dat is,Hooft-poeyer genoemt) het vol-

gende, Neemt Aloë
, Myrrha , Maftic^ Sarcocoüa,

van elcx een vierendeel loot 9 Lij'ch-wortel ander-

halfvierendeel loot , heel kleyn geftooten , ende

door een fijn douexken gefift . Dit Poeycr moet
gantfeh dun geftroeyt werden; alfoo het anders te

feer pappende tot een korft aen-een plackt, vvaer

door dan de Etter tegen-gehoudë zijnde, de Svve-

ringe eer holder , als volder zoude geraken . Dit

Poeyer kan oock onder Balfem gemengt een

Vleyfch-makende Salfwerden ; en daer by doen^»

de wat Harji, Termenlijn , ende Wafcb , foodani-

gen Flaefter.

*T~< Het XVlTCapitteïT
u Vel-makende Héél-middelen .

z. Enckele ; als Bolus , gefegelde Aerde^ Silver-fcbuym,

Cerufe, Bloemen, ende Schellen van Granaten, Myr-

tus, Bloet-fleen ; Calmis
, Spodium, Fompbolyx ;

Tlocfel, Looden-plaetjen ; Hamer-jlagh , levende

Kalckj, Gebrandt-loot
, Antimony

, Aluyn ,
Koper-

root
, Spaens-groen .

3.Mengel-middHen.
i.

TTT TAnneer een verfche Wonde wel ge-

; V Y heelt 5 ofte een holle Sweringe tot be-

L 3 quame
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quame hooghte (dat is een weynigh beneden de

kanten) met Vleyfch vervult is, dan en vaker niet

;

anders te doen,als de felvige met Vel te overtrec-

ken. Soodanigh Middel heeft kracht, om het op-

perfte Vleyfch dapper te verdroogé, ende te ver-:

harden, ende alfoo tot een litteycken , deHuyti

gelijck , toe te trecken . Dit is van aert gantfch

droogh , om de Vochtigheyt te konnen verteren,

,

oock grof van ftoffe, om het Vleyfch famen te

trecken , verdicken , ende verharden

.

2. 25oïtlj0f / ofte roode Aerde 9 genecft de vuylej

Sweren van den Mont, drooght, ende fluyt de an-

dere met Vel .
N

^BefcgClDe 3ÜÉtöf/doet al 't felfde,maer wat

flapper

.

CftUff/ ofte Loot-wtt; houdt doorhaerop-

droogende , ende tTamen-treckende kracht , het

al te weelderigh wadende Vleyfch tegen , ende

doet het Vel groeyen

.

Al het felve doen 23aïöttfïium / <ü*?anaet-

fcftrïfcn/ Mpitmffilon-ftmi. Doch al de

verhaelde zijn wat flap i ende derhalve bequaem,

om op flappe Sweringen , en in flappe ende teere

Lichamen tc gebruyeken

.

<£aÏHlt£ dickwils gebrant,ende met AzJjn uyt-

gebluft, is dapper verdroogende, het uyt-wya(fen-

de Vleyfch verterende , ende 't felve met Vel

fluyrende.

^poöiUm/ende ^OlllpïJOÏpjLV ™eJc

feer
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feer fcherp, dan werden, door dickwils waffchen

,

foo facht , dat fy , fonder eenigh bijten , het uyt-

puylende Vleyfch in-houde, ende een Huy t daer

over-trecken

.

^Iocftfrï foo droogh by fijnfelven, als nat

gemaeckt in rooden, treckenden ,
Wijn , die te vo-

ren wat op-gekoockt is geweeft met Aljfen, drooge

i,
j

Rofen, en een weynigh Aluyn, nat gemaeckt , wert

I feer dienftigh onder de Vel-makende middelen

I
bevonden ; gelijck oock een ÏOOöen-pUCiJ£lh

sl i^amer-fïagö/teüen&c ïüaïcft; ^cbjanf-
ïooöt / 3lntttnanp/ 3fihtpn/ ftaper-root/

|
<*&pa£tt£f-0ra£ zijn vil te famé krachtigh fcherp

*

ende recht Af-etende , maer dieeven-wel, foo

dickwils gewalïchc zijnde, tot datfe al haer fcher-

pigheyt af-leggen, tot Vel-makende middelen

gebracht werden , feer bequaem in quaet-aerdige

Sweringen,ende harde Lichamen;ende fulcx niet

alleen kleyn geftooten, endeop-geftroeyt, maer

3. oock gemengt tot een Plaefter met VVafcb,Otye

van Myrtus , onrijpe Rofen , ofte van Maftick •

Van de flapfte zijn in de Winckels te vindë, Natte

Ceruys^Roode-falf,die met wat Wafch beter tot een

Plaefter gemaeckt werden. Wy hebbé meeft int

gebruyck de Plaefter Diapalma, en Diapompbolygos.

Noch ftercker verdrooght Vng.Diachalcitheos. Men
kan oock eenige byfondere maken : Wafcht onge-

blufchte Kdckjoo lange ingemeen , ofte VVeegh-brc-

water • tot dat het alle fijne fcherpighevt int fclve

L 4 ver-
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verheft: ; wrijft het dan in een vijfel , ende gieter

allencxkens foo veel Olye van onrijpe Rofen , ofte

Myrtits, onder, als hy kan verfwelgen, tot dat

het komt tot de gelijvigheyt van een Salve . Op
de felvige maniere konnender noch ftercker ge-

maeckt werden uyt andere>die wy gefeyt hebben

noch ftercker te wefen

.

Het XVII. Capittel.

t. Af-ctcnde Middelen •

Enckele ; als Wolfs-melct^, Schelpen, Zout, Aluyn,

Antimonye, Koper-root, Cmnabrium , Freciptaet ,

Sublïmaet , Arfenicum .

Toe-gemaeckte , ofte JAengeUmiddelen

.

^. Gebruycl^.

i.

AF-etende Middel is, het welcke onnut, en^

deovertolligh Vleyfch, foo 't gene, dat be-

dorven, ofte verrot is, als dat te weelderigh uyt>

waft , verteert, ende het Polypus, Wratten, ende

harde Puyften af-treckt : niet wel fchierlick ende

fevens , maer als fmeltende , ende allencxkens

verdrijvende, fondet eenige bedervingejofte ver-

rottinge int nabuyrigh Vleyfch te maken . Soo-

danigh is fel bijtende , heet al in den vierde graed,

ende feer fijn van Deelen, om in de (toffe, die af-

gegeten moet werden,te dieper konnen geraken.

'Tgene dan , als Galenus fchrijft j.Simpl.16. een

Vci-makcnt Middel door yerdroogen* ende te
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famen-trecken,fonder eenige weedom uyt-voert>

dat doet het Af-etende met eë bijtende fcherpig-

heyt , Pijn , ende dickvvils niet fonder Rofe .

2. Soodanige zijn Ajfche van Wülf$-mdc&/
van <&tftct fttirtpen/ ofte Sfilp-ïtrupcfeen/

gtbjaben Zont ; geb?anöen Sflïupn/ üoot/
1 ende 2Biuimonp/föopcr-root/CinnoD?ium/
$?ecipitaer/ ^u&ïimaet/ 2Crfenicum/ ofte

Rotte-kruyt

.

3. Hier toe ftaen in de Winckels berey t Vng.

Apoïiolorum
yende JEgyftiacum; ende konnen uyt de

gemelte Enckelen andere Mengel-middelen>nae

. gelegentheyt , toe-gemaeckt werden • 1

4. Wat het Gebr/y^belangt: Als in eer( Swe-

|
ringe verrottinge komt , ofte quaet Vleyfch

I groeyt, ofte foo weelderigh uyt-waft, dat het

f door geen fuyver-makende; ofte dapper tTamen-

treckende Middelen geheel kan wech-genomen
werden , in fülcken geval moet men nootfakelick

komen tot de Af-etende , die de groey van over-

tolligh Vleyfch beletten.

Het XV III. Capittel.

t.Korft-makende middelen; als Aficbe van Efichen, en-

de van Savel-boom

.

2. Brandende-middelen-, als Kalck^, Koper-roat^Spaens-

groen , Steurwater f

5. Gebrujckj*

L 5 Een
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i.

EEn Korft-makende middel is wel van den

felfden aert, doch krachtiger als de Blaer-

treckende , die in dunne ftoffe, ende defe in dicke;

ende gebondene beftaende , beyde heet zijn in

den vierden graed. Van de eerfte is gehandelt

int io.capittel . De andere volgen

.

Ajfchevm de Schorfie van C|Tci)cn-Ö50JtCÏ met
Speecfel gemengt, opent deHuyt, fonder veel

puyften te maken

.

Ajfche van ^atleT-BoOtt! verdrijft de Wratten,

endealderley harde knobbelachtige Wt-vvaflin-

gen : het vvelck oock doet de Ajfche van gebrand?

2. Een Brandende-middel en heeft niet allee ,

gelijck het Korft-makende,kracht om hetOpper-

huydekenop te halen,maer breeckt oock door de

rechte Huy t tot in het Vleyfch, alwaer het, door

fijnen over-grootê brant, beftaende in een grove,

ende aerdtachtige ftoffe , in feer korte tijdt een

dicke korft brant. Hier toe dienen infonderheyt

ongeblujle &aUh/gebrantMa#tV~VOOt/g>$&ei\{~

0COtn/ ende Jbtetth toatet. Dan wy hebben

meeft in't gebruyck het Fluweelé (foo genoemt
,

;

om fijn fachtigheyt) Cauteyy van Paré, befchreven

in het 25.bouck van fijn Heel-konfte op't 32.cap.

3. Het Gebruyck^ ftreckt dacr toe, als in eenigh

Geflvel de Etter te diep fit, en niet cn kan door-

fvveren , infonderheyt wanneer de plaetfch felver

kout~|
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ikoutachtigh is, ende de Swering noch niet volko-

men rijp, de felvige door haer hitte te doen rijpe,

ende dan met verfche Boter het gebrande te ftrijc-

ken , lofch te maken , ende uy t te fnijden

.

Het XIX, Capittcl.

!/. Verbrantbeyts Heel-middelen .

2. Enckele,om den Brant te verkoelen^als Water, Azijn,

VVitvan Ey, Lattouw, Endivie, Ende-kroofl, Honts-

tonge
,
VVeegb-bre

,
Porceleyn

, Plompen , Maluwe

,

Lammekens-oor , Huemjl, Bingel-kruyt, Quee-\>ar-

\ len\ Nacht-fcbade, Bilfen-kruyt; Slick^, roode Aerde,

Loodt-wit, Canfer, Aluyn.

5. Om den Brant uytte trecken, alsVyer
,
Kalfs-voet

,

Bies-loock,, Vlier, Hadich, Radijs, Ajuyn, Affodiüen.

4. Om de Pijn teftiüen , ende het omwerpen van Blade-

{
rente beletten ; als Lijm, Liguftrum ,

Salye, 5. lans-

kruyt, Herts-boy, Mans-bloet, Donder-baert, Win-
ter-groen, Netelen, Kruys-tvortel ,

Veyl, Varen,
]

GanferickVVijn-ruyt,Tpen-boom, VVitteAelyen,

rauw Ey , VVieroock^.

5 . Om de Aengebrande deelen te verfathten , ende tege-

nefen-y alsBeete, Myrtus , Gal-noten , VVijngaert

,

Kool, Mout, Kalck^, bartEy, Eyer-olye, Speek

6. MengeUmiddelen .

1.
*

ONder de Heel-middelen voor de Verbrant-

heyt , het zy de felve door Vyer , fiedende

Water, ofte heete Olye veroorfaeckt is, zijn fom-
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inige den Brant verkoelende,ofte uyt-treckende,

andere Pijn ftillende, ende het op-werpen van

Bladeren verhinderende, eenige de Aengebrande

deelen verfachtende, ende genefende

.

2. Van den eerften flagh,te weten Verkoelen-

de, zijn Watet/
c
M^ijïlJ elck byfonder, ofte on-|

der malkander gemengt,het welck Oxycratum ge-

noemt wert , Wit van ü£p / Sap ofte Water van

ïattouto/ gnbftte / ^nöe-broofi/ ï^onrjef-

tong?/ i©ecgö-Bje/^o?ceïepn/^ïompcn/
jBaïutoc / &ammefeeng-oo? / J^ucmjl/

SSwigdHriipt ; Slijm van <&we-hattel\. En-
de, als de Pijn feer groot is, van |5acljt- fffjaöe/

ofte 2$tïf(?n-flttipt / alleen , ofte gemengt met

JbUtU I ofte rooöe %evbt / die wat luchter is .

SadÖt-tolt/Canfct:/ Sfiïupil onderween-
de Wit van Ey geflagen

.

3. De verhaelde Middelen moeten terftont na

den Brant, op-geleyt werden, om de Hitte uyt te

bluffen , niet kout , maer lauw , ofte werm , om
de felvige uyt te trecken. Want felver het Vyer,

als een gebrant Deel daer tegen gehouden wert l

treek t, als een eygen Tegen-gift , de Hitte nae

haer • Soo doen oock fommige Heel-middelen

,

die door haer Hitte den Brant uyt-trecken , ende

#lfbo de Verbrantheyt genefen . Van die kracht

zijn de geftampte Bladeren van ï$aïf$~b0Ct/

Ï&k0-]00t&/ mitst/ ï^aÖiCÖ/ ïlaO^/ ende

SSjupn met Z$ut.
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De Wortel van 3B ffoöilïm in Olye gekoockt,

lende het Sap uyt-geperfl; heelt de Kack-hielen «,

jen de Verbrantheyt, gelijck Diofcorides betuyght

10 fijn 2. bouck , op het i^.capittel

.

4* Wanneer terftont in 't beginfel door de ge-

melte Middelen den Bfant verfacht is , foo moet
jmen komen tot de gene, die de Pijn ftillen, ende

m het op-werpen van Bladers beletten

.

£tjm/ dat uyt Offen-huyden getrocken wcrt,

ïwit , ende klaer , met Az^ijn gemengt , heelt het

I
Schorft , ende R appighey t ; met vverm Waterde

Verbrantheyt* ende belet het op-loopen van Bla-

deren *, met Honich , ende ATfi 9
geneeft de Won-

ïden, gelijck de gemelte Diofcorides fchrijft in fijn

1
3*bouck, op't 85-capittel

.

Bladere van %ÏQUlltttm/ &alpt/
ï firtipr/ ende fijn twee mede foortë $$nt$-fyopf

1 endeJiBang-btoet/^onb*r-bam/3fëmrer-

I
groen/$eteïen/ &wp$-too2ttl/®epl/3&a*
ren/ ©anfericïi / t@gn-rupt/ §pen-boom/
JlBoer-Bejpen-ftoom/ $iïi(Ten-ferupt/I©0!*

[
ïe-ftrupt/ ^ïag-hrupt/ Bladeren, ende Wortels

van Wittt-itïpttl/ groé geftampt,met Verekens-

I reufel , ofte Olye van Rofen , ende Wit van Ey \ wet
een weynigh A^jn gemengt , verfachten de Pijn ,

|
ende beletten datter in de Verbrantheyt geen

| Peuckels voort en komen. Hier toe ftreckt mede

;
een ratltö 4Bp met fijn Schalen geftampt, het

welck om 'tgene dat door heet Water gebrant i$>

\ ter-
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terftont omgeflagé,infonderhey t als daer GerHen-\

meel,ende een weynigh Zout onder gemengt is,de

Peuckels drae belet

.

ïï&itttiQZfo/ als pijn-ftillende, ende te famen-

treckende , heelt de Verbrantheyt , ende Kack-i

hielen, onder Reufel, ofte Gangen-vet vermengt!:

zijnde

.

5. Maerals het gebrande 'Deel nu aleenige?

Puyften,ende Sweringen op-geworpen heeft,danj

dienen in't werck geftelt foodanigejMiddelen,de-

welcke verfachten , endematelick op-droogen>>

gelijck Metallen gebrant, ende gewaffchen, by ee-i

nigh verkoelende ende verfachtende nat gedaen.
)

2&«t£ inFr/jtf gekoockt, ende het Sap daer;

uyt geperft , als oock het Poeyer van JiBp^tUjB?/

1

ende van <0öl-nOtttl/de Affchevzn Wi)UQam~
rancken/ onder Salfvan Rofeny ofte YoyulyoengcA

mengt , droogen fachtelick , ende doen de Huy ti

wederom groeyen

.

Het felve doen de Ajfche van $t00Ï-to0?td]8?/i

ende de gekoockte Bladeren , met Vrouwen-fogh ,

ofte Rofen-water , op-geleyt.

JlBoitt met Wit van Ey , ende t£t)genmet

Wafch , ende Rofe-falve gemengt, heelen de ver-!|

brande Huyt •

ÜJnlcft / met Rofen , ofte VVeegh-bre-water ge-

waflchen,ende dan onder Rofe-falve geflagen,kan

de Verzeerde leden, uyt Verbrantheyt , bequa-

melick genefen.
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<&pttetï foo hart gebrade, dat de Schalen ver-

brant zijn , ende gefmolten J&pztU / met Honich

van Rofen gemengt, doen de open gebrande Dee-
[en wederom toe-heelen

.

6. Tot het felfde ftaen in de Winckels gereet,

plye van Eyeren, van Rofen, van Wijn-fteen 5van

Myrtus ; Salve van Rofen, Populyoen,Nutritum;

;eip/^e/ï^Diapompholygos, van Cerufe, ende Di-
«i ichalciteos.

e-

I
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Het Eerfte Capittel

.

t.BefcbrijvingederDeelen, in de Hecl-konftc voorna-

melickjepas komende

.

2. Opper-hujdeken , ofte Vliefken .

3. Ruyt.

4. Vet.

ƒ. Vleyfigb vliefch .

6. Speren-vliefcb .

1.

DE Deelen van het Menfchelickc lichaem

werden bequamelick gefplift in de gene, die

Omvangen ) ende die Befloten zijn . De Om-
vangende zijn wederom ofte Algemeen,ofte Ey~

gene . De Algemeene > die over 't geheele Lic-

hlrcm gevonden werden , zijn vijf in getal , het

Opfer-buydeken , ofte Opper-vliesjcn, de Huyt, Vet

,

het Vleyfigb Vliefch y ende het Vliefch, dat de Spieren

int gemeen bekleedt . De Eygene omvangende
zijn de Spieren , ende byfondere Vliefen 3 gelijck

in't Hooft , Borft, ende Buyck , ten deele aenge-

vvefen in de Geneef-konÜe , alwaer oock befchrc-

ven zijn de Beflotene , ofte Inwendige > als in de

Sieckten meeft plaets hebbende . Wy zullen al-

hier nader verhael maken , van de Wtterlicke >

daer by vougende Aderen , Slagb-aderen, Zenuwen ,

Banden, ende Beenderen.

M 3 De
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De kenniflc van dcfc Deelen is een Heel-

meefterhoogh-noodigh, De gelegentheyt van

het Buyckcvliefó in het af-binden, ende af-fnijden

van't Scheurfel ; de ongematigheyt ende lichte

bedervinge van het Netels het in Buyck-wonden
uyt-hangt ; het gevaer uy t het quctfen der Aderen,

ende Slagh-adcren , die dickvvils door haer veel

Bloeden het Leven uyt-ftorten; gelijck in de Ze-

nuwen , ende Banden het Gevoelen , ende Bewe-
gen vvert benomen ; foo oock in't door-fnijden

van de S
'f
ieren, als fulcx niet en gefchiet nae den

draet ; de natuyrlicke geftalte der Beenderen, om
de felve uy t het Lidt zijnde , wederom wel in te

fetten; dat het Oföcr-buydeken afzijnde, wederom
groeyt; ende dat de H^fgequetft zijnde , meeft

altijd t een Lit-teecken nae-lact

.

2. Het eerfte van de Algemeene Omvangen-
de deelen is de Cuticula

9
in t Griecx Epidermis, als

ofmen feyde <©p-f)UpÖt focn. Dit en is niet an-

ders , als een uyt-werpfel van de rechte Huyt, de

Vliefen van den Ajuyn, ofte Eyeren feer gelijck,

wit , ende ongevoeligh. Groeyt van dicke Dam-
pen , die uyt-waeffemcnde van buyten door de

Koude tegen-gehouden werden, even gelijck een

vlies, op Pap, ofte Bry komt, als menfe gekoockt

zijnde , laet kouwen. Ende de jong geboren kin-

deren zijn daerom foo root , dewijl dit Velleken

nochgantfchdunis, ende door de Koude noch

niet gcblcyckt , noch verhart . Het en is daer na

niet
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niet evé dick over 't geheele Lichaem : maer valt

alderdickft in de Voeten, om dat de Huyt aldaer,

als wy op fcherpe , ende onevene fleenen gaen

,

niet en zoude befchadight werden. Het en is niet

wel van de Huyt door't geficht te onderfcheyde

,

dan alleen in de Bleynen , Puyften, ende gebran-

de Bladeren , wanneer de Waterachtige vochtig-

heyt na buyten gedreven werdende, door de huyt

wel geraeckt , maer hier tegens het kout , ende

ongevoeligh velleken blijft fteken . De Slangen

verworpen het tweemael 's jaers , in de Lenten

,

ende in den Herfft . Waer van breeder te fien is

by Gefnerus int 5-bouck van fijn hiftorye der Die-

ren op 't 1. capittel . De Zijde-wormen vervel-

len mede, 'doch viermael in veertigh dagen
;
ge- ,

lijck Aquapndente betuyght : maer de Menfchen h < [*

nimmermeer , als in Sieckten , ofte door Blaac-

ketfel

.

Dit Velleken, ofte Vliesjen heeft verfcheyden
'

Gebiuych^ Voor-eerft , om te wefen een middel i

van't gevoelen : want als dat afis , dan voelt de

Huyt wel, maer met Pijn, gelijck men kan fpeu-

ren in de Sweringen.
5
Ten anderen, om de Mon-

dekens van de Aderen, die in de Huyt uyt-komc,

toe te fluyten. Soo fiet men dat daer dit Velleken

af is , de Huyt geftadigh traent, gelijck in een

Blicknaers . Derhalven is 't een feer ongefbnt

werck, londer dit Huydeken geboren te werden,

als gebleken is acn Lodewijck
j
koning van Bohe^

M 4 men*
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men , ende Hongaryen , die , noch niaer een kint

zijnde, grijs werde

.

L\tti- Onder dit Vliesjen leyt de Cutis, ofte /

dewelcke is een groot , ende dick vel , beftaendc

uyt vermenginge van Zaet, ende Bloet, van mid-

delbare gematigheyt , een werck-tuygh van het

uyterlick Gevoelen, ende om met eenen de bin-

nenfte Deelen van den Buyck te bedecken , en-

de te befchermen

.

'jj^ Defe Huy t, gelijck gefey t is, heeft haer wefen

uyt Zaet,ende Bloet. Maer om dat haren eerften

L**t«*^f oirfpronck meer uyt het Zaet treckf , als uyt het

Bloet , foo en konnen geen Wonden , Sneden

,

ofte andere Openingen in de Huy t genefen ( als

fomtijts daerfe geheel facht is, ende in jonge Kin-

deren, om haer lijmerige Vochtigheyt) fondcr

een Lit-teecken na te laten

.

De Huy t is van middelbare gematigheyt , als

moetende oirdeelé over 't Gevoelen. Het werck-

tuygh , dat geheel heet , ende droogh is , en kan

de verandering van het Objeft, ofte Tegcn-wcrp-

fel,foo lichtelick niet gcwaer werden: diegantfch

facht is , en kan de ontfangene gedaenten niet by

haer houden . De Huy t is derhalven gematight

,

tuffchen hart , ende facht, infonderheyt diein't

binnenfte van de Hant is , ende noch meerder die

van het voorfte der Vingeren (om dat de felve

haer dagelicx werck hebben in't Gevoelen )
l

t en

fcjl dc felve door arbeyt, gelijck roeyen, fpitten,
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delvende feer verhart is.Heeft mede haer fcherp-

fte gevoelen , daerfe veel Zenuwen ontfangt, en-

de dicht aen de Vliefen vvert gehecht , voorna-

melick alflfer dunnigheyt by komt . Hierom ge-

beurt het, datdeSwaer-lijvige, die tuffchen de

Huyt , ende Vleyfigh vliefch veel Vets hebben

,

feer fober van gevoelen zijn : ende in tegendeel

ontrent de Lendenen maer even aen-geraeckt

zijnde , terftont een Kitteling vernemen , om dat

de Huyt aldaer dun is , ende de Vliefen der Spie-

ren in menichte daer onder vergaderen .

De Huyt al fchijntfe van alle kanten aen mal-

kander gehecht te zijn, foo heeftfè even-wel veel

gaten , waer van fommige fichtbaer zijn, fommi-

ge onfichtbaer . De Sichtbare vertoonen haer in

de Oogen , Neus, Mont, Navel, ende foo voort.

De Onfichtbare zijn de Pori, ofte Tocht-gaet-

jens in de Huyt, waer door waeffem , fweet , en-

de hayr komt, zijnde ontelbaer. Waerom de

vvijf-gerige Vlato , de Huyt vergeleken heeft by

een Vifch-korf, ofte Fuyck . Ende wy lefen dat

een Koning van Perfen de felfde zoude gebruyekt

hebben in plaetfche van glafè venfters : want by

haer felven , fonder bereyding gedrooght zijnde

,

is fy vol gaetjens geftickt . Door defe Gaetjens

en looft de Nature niet alleen haer fweeterige

,

ende drooge ( het welck de Hemden uyt-wijfen)

Vuyligheyt, maer verfchept oock ongevoelick

haren Adem . Het welck daer uytgenoeghfaem

M 5 blijckt,
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blijckt , dat fomtijts , als den Aem-tocht, van bo-

ven belet, ende tegen gehouden zijnde , gelijck

men infonderheyt fiet in Vrouwen, die door Op-
ftijging voor doot van haer felven leggen , fonder

eenigen Adem , 't zy oock met een Veer , 't zy

felfs met een Spiegel, tebemercken, even-wel

het Leven noch onderhouden wert door de onge-

voelicke Door-blaHng van defe Gaetjens . Ende
foo verhaelt Galenus, dat yemant, dien een Ofle-

blaes voor Neus, ende Mont gebonde was, even-

wel noch vier-en-twintigh uyren in't leven bleef.

Defe Tocht-gaetjens en zijn in alle Lichamé niet

even-eens. Wekkers Huytyel, ende veel door-

boort is , werden van binnen minder befchadight,

maer meerder van buyten : in tegendeel de gene,

diefe hart , ende vaft hebben, lijden minder noot

van buyten , maer meerder van binnen , om dat

de Roockachtige dampen niet wel uyt en konne.

Die geheel Heet van Gematigheyt zijn, hebben

veel Lucht van doen tot verkoeling, ende over-

fulcx dient haer Huy t wel open : maer voor de ge-

ne , die Kouder van aert zijn , dewijl haer weyni-

ger Lucht van nooden is , valt beter dat de felfde

wat bellotender blijft. Defe Tocht-gaetjens zijn

even-wel van naturen niet ruym, ende wijt, maer

nauw,ende onfichtbaer gefchapen, op datter geen

groot vervliegen van Geeften en zoude gefchie-

den . Want als het gebeurt , datfe haer al te feer

openen, gelijck in onmatige Hitte » Blijdfchap,

en-
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ende 't gebruyck van te veel Satfraen , dan komt
de Menfche fchierlick te fterven . Werden oock

fomtijts foo feer geopent , datter klaer Bloet uyt-

loopt, gelijck eertijts in de Sweetende fieckte ge-

fien is . Ende Galenus feyt ( in fijn Wtleggingen

op Hipfocrates van de Breucken
)

fomtijts bevon-

den te hebben de Svvachtels feer bloedigh te zijn,

fonder eenige andere openinge , het Bloet alleen

door defe Tocht-gaetjens ftralende. Het gebeurt

oock in tegendeel , dat , wanneer de felve Tocht-

gaetjens toe-fluyten, fware Sieckten veroirfaeckt

werden , als in de Somer door het baden in kou-

de rivieren Alexander de Groote , ende keyfer Fre-

derickjeni. is over-komen, gelijck de Hiftory-

fchi ij vers verhalen. Galenus fchrijft, foodanige

alleen met een werm Badt genefen te hebben

.

Het gebruyck van de Huy t is eerftelick om het

Lichaem rontfom te bekleeden , ende de inwen-

dige Deelen te verwennen -

y waerom fy oock re-

delicken dick is ;*? Ten anderen , om te zijn een

werck-tuygh van 't Gevoelen , waerom fy , als

't Gevoelen tot het Leven hoogh-noodigh zijnde,

over het geheele Lichaem verfpreyt is. Ende om
van alles wel te konnen oordeelen , 't gene mate-

lick is aen te nemen , ende dat uytfteeckt, ende

fchadelick zoude wefen , te verwerpen , foo is fy

Gematight van aert gefchapen. De welcke Ge-
matigheyt haer oock te paffe komt, om daer door

alderhande Lucht te konnen verdragen j 't welck

geen
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geen van d'andere Deelen gegeven is . Want het

zy , dat men Been , ofte Vleyfch , van heete , ofte

koude Lucht laet befchijnen , men zal daer ter-

ftont fulcken veranderinge in bevinden, datfe met
bedervinge dreyght : daer de Huyt , al ons leven*

alderhande Lucht onbefchadelick uyt-ftaet. Dit

felfde fiet men even-eens in Appelen, Peren, en-

de andere Vruchten , die foo lange fy in hare

Schellen blijven, lang goet gehouden werden:

maer, gefchelt zijnde, haeft bederven , dewijl

haer gematighey t , door de Lucht , terftont ver-

andert . Het welck oock de Oirfaeck is , dat in

Wonden, de werekinge der Deelen fchierlick be-

fchadight wert , foo dat fy haer voedfel niet wel

en verteren,noch haer overfchot wel uyt-fmijten.

Tot Teyckenen zijn Etter, ende waterigh Bloet,

{Sanies genoemt)waer van heteene komt uyt dic-

ke, het ander uyt dunne overtolligheyt , die door

de ongevoelicke Tocht-gaten, gelijck in gefonde

ende ftereke Deelen gefchiet , niet uyt en waef-

femt . Want de Lucht en raeckt foo drae niet de

ontbloote Deelen, ofte fy verandert terftont, en-

de bederft: haer natuyrlicke gematigheyt . Der-
halven moeten de Heel-meefters in 't verbinden

wel letten , dat fy de Wonden niet bloot en laten,

maer, terftont na het af-nemen vant verbandt, de

felvige forghvuldigh toe-dccken

.

Volght onder de Huyt , het derde deckfel des

lichaems, te weten het et/het welck in de Men-
fchen
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fchen leyt tuffchen de Huy t , ende het Vleyfigh

vliefch,maer in de Beeften onder 't felve Vliefch:

het vvelck de oirfaeck is, dat de Menfchë de Huyt
niet en konnen bewegen, gelijck de Beeften. Soo

fïet men dat de Paerden door het fchudden van de

Huyt de vliegen af-weren

.

Het ©et wert gemaeckt uyt het vetfte , ende \ I

luchtighfte deel van wel-gekoockt Bloet , de
c

kleyne Aderkens , als een dauv? , uyt-kruypende,

het vvelck door matige vvermte (want al teheete

zoude het fmelten , ende verteren , al te flappe

niet koken) van de koelte, ende vaftigheyt der

Vliefen geronnen ende geftremmelt wert . Soo

fiet men de Dieren , des Winters, door de kouw,
ende vaftigheyt van de Huyt , veel vetter te we-
fen. Men vint oock veel vets in koude , en voch-

tige Dieren , gelijck Menfchen , Swijnen , Scha-

pen , ende diergelijcke : ende daerom heeft G&-

lenus oock gefey t, dat een Vrouw gemeenlick vet-

ter is , als een Man . De gene , die heet , ende

droogh van aert zijn , gelijck Apen , Windt-hon-

den, endeHafen, hebben weynigh, ofte geen

Vet . Onder de Genees-meefters wert veel ge-

twift over de werckende Oirfaeck van 't Vet > te

weten , ofte die Wermte , ofte Koude is . Van
beyde zijden werden verfcheydene bewijs-rede-

nen by-gebracht , telangh om alhier te verhalen

«

Maer alfoo men dagelicx bemerckt, dat koude
Lichamen de vetfte zijn , foo is wel te befluyten.
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de Kouw van de Vliefen met haer vaftigheyt olr-

faeck te wefen , dat het Vette bloet tegen haer

aenrunt . Ick en verftae hier geen merckelicke $

ofte vverekende Kouw, maer die foodanigh gere-

kent wert ten infichte van de Hitte , ende even-

wel, zijnde flappe Wermte, ofte Lauwighey t

,

tot het ftremmelen bequaem is. Ende al wert de

konincklicke geneef-meefter, ende deftige ont-

leder Andr. du Laufens over-gehaelt , ende berifpt

van Theod. Coüado in fijn fcherpe Aenmerckingen

over de Ontledinge van den gemeiten Laurentms,

van dat hy Koelte uytleyt, ende rekent voor flap-

pe Wermte , die de vettigheyt van 't Bloet zoude

brengen tot runnen : foo fien wy niet-te-min het

felve oock in andere dingen gefchieden. Gelijck

gefmolten Loot , als men het van 't vyer neemt

,

uyt-gegoten zijnde op yet , dat wel werm , maer

niet foo heet, als het vyer en is , niet en laet ter-

ftont dick en ftijfte werden

.

Het Gebruyck van 't Vet is mede om 't Lic-

haem röntfom te bedecken, van buyten te be-

fchermen, ende als een onder-kleet de natuyrlic-

ke ofte in-geboren Wermte te bewaren . Sulcx

doet het Somers foo wel tegê de Hitte,als 'sWin-
ters tegen de Kouw . Want alfoo in de Somer de

Lucht dun is , en de Tocht-gaetjens van de Huyt
open , foo verhindert het Vet door fijn klevende

Olyachtigheyt , dat de fijne Somerfche lucht in

het Lichaem niet en kan door-fchieten , ende de

na-
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natuyrlicke Wermte alfoo uyt-treckë, even-eens

gelijck de Winckeliers om Citroen-fap,ofte dier-

gelijcke , van bedervinge te bewaren , daer Olyc

op gieten . Ten anderen , al wat de heete Lucht

verdrooght, dat bewaert het Vet, door fijn voch-

tigheyt. Des winters is \ dienftigh tegen dc

Kouw, ende door de felve te famen getrocken

zijnde , en kan de Lucht niet door-fchieten , ende

dien-volgende door haer ongefnatigheyt de in-

wendige Deelen niet befchadigen . Zoude noch

vorder nuttighey t , ende gebruyek het Vet mo-
gen toe-gefchrevé werden,om de Aderen, Slagh-

aderen , ende Zenuwen , die na de Huy t gaen , te

onderftutten : als mede om in grooten brant,ende

lang vaften , eenighfins in voedfel te veranderen •

Want de Menfchen , gelijck Galenus fchrijft, wer-

den mager , wanneer door groote hitte het Vet
verteert. Het gebeurt fomtijts, dat dit Vet fmelt,

ende in de Aderen loopende gelooft wert door

het Water, het welck men dan daer merckelick

op (iet drijven.

Uyt dit Vet konnen Teyckenen genome wer-

den van Gefontheyt , ofte Sieckte . Als nae een

lange Sieckte den Buyck fwelt, door vermeerde-

ring vant Vet , fulcx is een goet teyeken . Want
doordedickte van den Buyck, vermeerdert de

natuyrlicke Wermte ; waer door de binnenfte

Deelen verwermt, ende verfterekt zijnde, de

Spijfe wel verterenende daer van goet Bloet ma-
ken :
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ken : ende dacrom is't altijt overvloediger in den

Buyck, als elders. In'thol, ofte binnenfte van

de Hant , ende onder de Voeten is't meeft vleef-

achtigh , om dat vele Vets haer vverckinge zoude

beletten. Op de Borft en is't mede foo dienftigh

niet. Want men (iet dagelicx , dat de gantfch

Vette menfchen altijt aen-borftigh zijn • De re-

den is,om dat de overmatige Vettigheyt de Borft

niet alleen befwaert : maer oock , om dat , door

de dickigheyt van 't Vet , de lucht geen doorgang

cn heeft door de Tocht-gaetjens , waerom de

Longe foo veel te meerder arbeyt moet doen,om
de felve in te trecken , ende uyt te halen . Hippo-

cratesfchnjk 2. Afhor. 47» dat de gene,die feer dick,

ende vet van nature zijn , rafch , ofte haeftelick

fterven. Want hoe meerder Vet, hoe minder

Bloet , het welcke de fonteyne van't Leven is

.

5. Het vierde algemeen omvangende deel is

de Panniculus carnofus, ïMepftgï) ©fiefcf) ge-

naemt, hoe-wel 't felve niet in de Menfchen,maer

alleen in de Beeften vleyfigh bevonden vvert.

Inde Beeften is het aende Huyt geheel vaft,

waerom(gelijck terftont gefey t isjfy de fèlve kon-

nen bewegen: maer in de Menfchen is't maer ee

zenuwachtigh vliefch , ende komt alleen met ee-

nige vefelen aen de Huyt, tuffchen beyde het Vet
hebbende ; waerom fy oock haer Huyt niet be-

wegen en konnen , als alleen in't Voor-hooft , al-

waer dit Vliefch foo vaft aen de Huyt is , dat het

nauw-
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nauwlicx daer van is te fcheyden, ende fonderling

geen Vet tuflchen beyde heeft

.

Dit Vliefch , gelijck het in de Menfchen ge-

vonden wert, beftaet uy t Zadelicke ftofFe, als alle

andere Vliefen

.

Dient mede tot deckfel, ende befchermehis

I

van't geheele Liehaem , ende om de Vaten , die

na de Huy t gaen , eenigh fteunfel te geven : ende

daer-en-boven te verhinderen , dat het Vet, door

'tgeftadigh bewegen der Spieren, niet en kome te

jfmelten.

6. Het vijfde, ende laetlte algemeen omvan-

|

gendedeel is het J*>piere!l-bïiefcl| / dat al de

!
Spieren bekleet. Dit is dun , gelijck alle Vliefen,

; beftaendeuyt Zenuwachtige fnafelen, enaende
; Spieren met geheel fijne draeykens vaft gehecht.

'T gebruyck van dit Vliefch is, de Spieré ront-

fomme te bekleeden , te bepalen , ende van mal-

kander te fcheyden

.

Het II. Capittel.

Spieren.
1. Haer Benaminge ,

2. Befchrijvinge , Aert, Wefen, ende Deden,

g. Gebmyckj
i.

ONder het laetft befchreven Vliefch , ver-

toonen haer de Spieren, die mede het gant-

fche Liehaem bekleeden , ende de Inwendige

N dcc-
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deelen met Vleyfch omvangen . De Spier wert

mede , naedegelijckeniffe , volgens denGrieck-

fchen naem , Mms geheeten , in Latijn Mufculus,

ende om de felfde reden Ldcertus ; hoe-wel geen

algemeene gedaente de Spieren, van wegen haer

verfcheydenhey t, en kan toe-gefchreven werden.

2. Spier is een meer-flachtigh deel, beftaende

uyt Zenuwen, Vleyfch, Vefelen, Aderen, Slagh-

aderen, ende Vliefch •, het naefte ende voornaem-

fte werck-tuygh van vrywillige Beweginge

.

E>at hy een Meer-flachtigh deel is , blijckt uyt de

verfcheydenhey t van de deelen , waer uyt hy

beftaet •

De Zenuwen fpruyten uyt de Herlfenen, ofte

Rug-graets-mergh, van dewelcke fy met de Gee-
ften eé roerende ende gevoelende kracht de Spie-

ren aen-brengen , in wekkers beginfel, ofte mid-

den fy in-fchieten , nimmermeer onder, gelijck

Galenuswd aen-gemerckt heeft.

Het Vleyfch is het voornaemfte deel der Spieré,

ende van byfonder aert , ende wefen, als het

Vleyfch van 't Ingewant . Sijn gebruyck ftreckt

,

om de Vefelen van een te fcheyden , ende te be-

fchermen, de drooghte foo van Zenuwen , als vau

Pefen te matigen, ende de Zielicke geefté werm

,

ende rap te houden

.

De Vefelen , beftaende uyt kleyne draeyen , en-

de als fnipperingen van de Banden, ftercken, en-

de onderftutten het gemelte Vleyfch , gelijck de

Anc-
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Ancker-yfers een Muer.

Dc Aderen, en Slagb-aderen brengen het Voed-
fel aen,ende onderhoudé de natuerlicke Wermte.

Het Vliefcb , dat alle defe deelen by een hout

,

ende de Spieren van buyten bekleet, is in'claetft-

voorgaende Capittel befchrevcn.

De Spier wert in drie verdeelt, Hooft , Buyck,

en Staert. Het Hooft is't beginfel, Bant genoemt,

als vafl: gebonden zijnde aen't Gebeente, daer

het uyt-fpruyt . Den Buyck is het Vefeligb Vleyfchy

by Hippocrates , ende Galetius voor het byfonder-

fte deel des Spiers gekeurt ; want nergens , daer

het felve niet cn is , wert Bcweginge bevonden

.

De Staert , in den wekken de Spier eyndight , is

de Fm. De gemelte Galenus ftelt fijne oorfpronck

te zijn uyt vermengde Vefelen van Zenuwen

,

doch meerder van Banden ; waerom eé Pees wel

fes, ofte thien-mael foo dick is, als een Zenuw£.

3. Wy hebben inde Befchrijvinge, hetampt
ende 't gebruyek van de Spieren gefeyt te wefen ,

om vrywilligh bewegen uyt te wereken, en fulex

als naefte werek-tuygh. Want al is't, dat de Herf-

fenen, ende Zenuwen hier toe mede het hare by-

brengen, foo is even-wel het Spier 't aldernaeile

.

Seer aerdigh is gefeyt van D r
- du Laurens, dat de

Herffenen geboden, de Zenuwc hetgebodtover-

brochten,ende de Spieren uyt-voerden. De Herf-

fenen overleggen wat te begeren , ofte te vermij-

den ftaet , daer van komt het beginfel van de Be-

N z we-
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weginge ; de kracht om te bewegen , brengt de

Zenuwe aen*
?
de Spier, met de Zielijcke geeften

door-ftraelt zijnde, weit terftont beweeght. En-

de gelijck een Ruy ter het Paert door den Toom
leyt: even-eens werden door de Zenuwen, als

toornen, de Spieren vrywilligh aen-gedreven van

de Zielijcke kracht, diehaer woon-plaets in de

Herffenen heeft.

Wy zouden wijdt-loopiger, foo in't algemeen,

als in
5

t byfonder van de Spieren handelen,'ten

ware ons die moeyte loffelick af-gefneden was,

«looronfen vrient, den Hoogh-geleerden heere

Vlempius , na wien daer van te fchrijven, zoude foo

veel wefen , volgens het oude Spreeck-woort,als

van Troyen na Homerus.

. Het III. Capittel.

/. By[ondere omvangende Deelen

.

2. Huyt vant Hooft , verfiheyden van d'andere.

3. Hayr in meeïi al de Dieren >

4. Sijnen Oirffronck^, Oirfaeck^ ende Groeying ,

j. Lengte >

6. Gedaente ,

7. Verwe ,

5. Gebmych^.

9. Fanne-vliefch; Oirjpronck^, ende Aert.

10. Buyckcvltefcb ; Oir[ponck,y Aert, ende Gaten.

Nae
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1.

NAc de befchrijvingc van de Algemeene om-
vangende Deelen , foo zullen wy nu oock

aenwijfen debyfondere, ende wat byfonderon-

derfcheyt fy hebben

.

2. De J^Upt fean't I^OOff is daer in verfchil-

lende van de gene , die het geheele Lichaem be-

kleedt , datfe foo gevoeligh niet en is . Waerom
waer is , ende daer op oock h^jt gemeen feggen

flaet, dat Hooft-wonden fachte wonde zijn. Dan
die fachtighey t en vermindert haer groot gevaer

niet. Ten tweeden is defe Huyt oock veel weec-

ker, ende fmariger , als d'andere ; het welck de

oirfaeck is, dat haer Wondea, wanneer defelvige

tot de Pan niet uyt en fteken,lichtelick toe-he^ié.

De Leer-touwers bevinden oock , dat de Huyt
van't Hooft, om haer fmarigheyt , alderfwaer-

lickft bereyt kan werden . Ten derden , is het

Hooft noch rontfom met Hayr beplant,het welck -

mede , om de Gebreken , die daer in vallen , wel

dient hier in onderfouck te komen

.

3. Het SjMp? wert meeft in alle Diere gevon-

den, die haer vrucht felver dragen , gelijck de

wijf-geer Anfloteles getuyght . In plaetfche van't

Hayr zijn de Viffchen met Schobben verfien , de
Vogels met Veren, fommige Beeften, gelijck de
Yfere-verckens , met lange Angels.

4. De gemelte Ariftoteles , in't j.boucJc van de

Hiftorye der Dieren op't n.capittel > in't i. van

N 3 4e
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de Telinge der felver op het 15. ende in't 1. van

fijn Voor-werpingen op't 145. Galenus, int 9.0a-

pittel van fijn Geneef-konfte , ende haer voet-

ftappen volgende, meeft alle de nieuwe Geneef-

meefters, en kennen het Hayr voor geen recht

Deel des Lichaems , als niet , gelijck andere, uyt

goet Bloet onftaende , ende gevoedt werdende -

y

maer alleen uytoverfchot van eenige roockachti-

ge, ende fmarig^Dampen, die door de nauwe
Tocht-gaetjens des Huy ts geftooten werdende ,

daer in blijven fteken, tot datfe van andere, ende

die wederom van aridere,metter tijt aen-gedron-

gen zijnde, ten laetften tot Hayr uyt-fpruyten.

Welck gemeen gevoelen met vele redenen be-

weert wer t van Fernelius 2 . VbyfioL2. hoe-wel tegen-

gefproken van eenige geleerde Geneef-meefters.

Om de fake wel te begrijpen , foo moet eerft in

achtinge komen , wat een Deel is . De gemelte

Ternelius befchrijft het felve te wefen ee Lichaem,

dat aen't geheele vaft is , verknocht met een ge-

meen leven, ftreckende tot dienft,endegebruyck

van 't gantfche Lichaem . Dcfe bepalinge wert

voor goet op-genomen van Bertmus 6. Medic. ƒ.

Laurentius t. Anat. qu&ft. 1. ende D r Spiegel 3. de

Human. corp.fabr.i; maer berifpt door den fcherp-

finnigen, ende nauw;-keurigen Argenterius, Com.2.

in Gal art. Med. 7. alwaer hy het Menfchelicke

Lichaemin verfcheyde ftucken ontledet; ten cer-

#en, van wegen dat bet een felfftandigh wefen

heeft

,
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heeft, ende daer van ftelt hy fijne Deelen, StofFe,

ende Gedaente; daer nae aenmerckt hy het felve,

als een lichaem, wekkers deelen zouden zijn alle

de Leden; ten laetften, als leven,ende ziele deel-

achtigh zijnde , endie dat uy t die reden , de Dee-
len, die leven hebben, moeten gereke^t ende

genoemt werden, deelen van't levende,niet van't

lichaem. Maer dit gaet al te fcherp, ende buyten

het fpoor van de Geneef-konft^ . Want een Ge-
neef-meefter en neemt het Lichaem niet in ach-

tinge , voor foo veel het natuyrliek is , beftaende

uytStofFe,endeGedaente,gelijck de Naturalifteu

doen ; maer alleen gelijck het de Gefonthey t, en-

de Sieckten onderworpen is . Derhalven en kan

niet anders voor een Deel van ons Lichaem aen-

genomen werden, als dat in Gefontheyt , ofte

Sieckte de Lichamelicke werckinge wel , ofte

qualick uy t-voert. De Werckinge gefchiet door

levende, niet door onzielicke Deelen; gelijck de

Sieckte is een geftalteniffe eerft , ende door haer

felven de Werckinge belettende. Waer uyt

blijckt, dat het Lichamelick deel by Fernelius wel

befchreven is . Daer zijn even-wel noch eenige >

die defe befchrijvinge zoucken te weder-leggen,

te weten , dat het Deel van een gezielt Lichaem
eygèntlick zoude wefen , 't gene de Gefonthey t

,

ende Sieckte onder-keurigh ftont , om diefwille,

dat de felvige niet in de Deelen en zijn , van we-
gen haergebruyck, alfoo Galenus'm het befchrij-

N 4 ven
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ven van de Sieckte geen gewagh en maeckt van't

Gebruyck,maer allee vandeWerckinge,feggende

de felvige te wefen eé geftalteni{fe,die eerft,door

haer felven,fonder middel-wegh, gevoelicken de

Werckinge , tegens de Nature, verhindert. Dan
hier op dient tot antwoort, dat de Werckinge al-

tijt belet wert, als het Gebmyck belet is ; gelijck

wanneer het Hoornigh-vliefch van tOogh te feer

verdickt,dan wcrt0de Werckinge befchadight,om

dat 'tGebruyck befchadigïit wert. Nu dat Galenm

in fijne befchrijvinge geé gevvagh en maeckt van

*t Gebruyck,maer alleen van de Werckinge,fulcx

is fonder twijtfel by hem gedae,ed'ftelick,om dat

de Werckinge volkomcnder is,en boven het Ge-
bruyck uyt-fteeckt,het welck maer tot de Werc-
kinge ftreckt; ten anderen,om dat de Werckinge

meerder blijekt, ende gefpeurt wert , als het Ge-
bruyek. Nu het is klaer by de R eden-kavelaers

,

dat de Befchrijvingen moeté gedaen werdé, door

het geneklaerfte, ende meeft blijekende is. Vol-

gens dan de verhaelde befchrijvinge , en zouden

llayr , noch oock Nagelen niet mogen gerekent

werden,voor rechte Deelé onfes Lichaems.Want

alis't datfy wel uyt een Lichamelicke ftoffe be-

ftaen,ende vaft aeivt Lrchaem gehecht zijn, ende

ons niet fonder Gebruyck gegeven; even-wel de-

wijl fy foo niet vereenight en zijn, dat Cy mede eé

algemeen leven met het geheele genieten, foo en

jonnen fy voor Declen dcsLichaems, nietaerr-
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genomen werden.Want fy en leven niet,feyt Ter-

nehus, als Beenderen,ofteKruyden, noch en wer-

den niet onderhouden door binnen toe-brengen

,

ende infuygen van't voedtfel, noch en krijgen har-

ren wafdom niet in breete , ende diepte , gelijck

wel in de lengte : maer de ftoffe ley t in plaetfche

van voedtfel (alfoo het eygentlick geë voedtfel en

is) aen haer Wortels, waer door fy, gelijck gefeyt

is, in de lengte uyt-gedouwt werden, even gelijck

de Steenen,die in't ingewant der Aerde door by-

fetting toe-nemen , ofte gelijck een Huys , door

op-legging van Steenen allencxkens wert op-

gebouwt

.

Defe Leere en bevalt niet wel den Spaenfchë

geneef-meefter Rod. a Veiga in fijn Wt-leggingen

op het gemelte capittel van Galenus. Want fooda-

nige Deelen,fey t hy, die de Nature als wapenen,

ofte kleederé om 't Lichaem der Dieren geflagen

heeft, zijn gelijck de Huyt in fommige,de welcke

feker is, dat recht gevoedet wert, en metter tij t»

eé andgr daer onder groeyende, af valt , gelijck in

de Slangë. De Bladeré van de Boomë,zijn om de

Vruchté te befchaduwen,en te deckë, dewelcke,

gelijckfe door de Nature onderhoudë werden,foo

lange haer leven duyrt,foo vallen fy oock op haer

tijt af,en daer komë andere in haer plaetfch. Iade

Vederen van de Vogels is het Voedë befcheyde-

lick te mercké, niet alleen aen de Wortel, alwaer

eë vleyfige Ader door de fchacht gaet,maer oock

N 5 ce-
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eenen eenparigen aen-wafch van de uyterfte fna-

felen. Dit alles, feyt hy, geeft een fekere bewijs-

reden, dat fy een byfonder wefen hebben , ende

doek door een Natuyrlicke kracht ( 't welck Ga-

lenus ontkende) geregeert, ende onderhoudé wer-

den . Waer noch by komt een ftereke reden, dat

in de Nagelen gefien werden Vefelen, (jae felfs,

gelijck D r
- Spiegel betuyght 2.Anat.ji. Aderen,

Slagh-aderen , ende Zenuwen) die het Voedtfel

aenbrengê, gelijck in de Bladeren van de Boomê,
ende dat het Hayr allegader grijs wert, en fchier-

lick verfcheyden verwen aen-neemt , nae de ver-

fcheydenheyt van het Voedtfel , dat niet aen de

Wortel gefteltenis, maer binnen in fijn hollig-

heyt ontfangen wert , ende dat oock het roocken

des Hayrs met Wel-rieckende dingen fijn kracht

niet langfaem uyt en voert . Dat vorders gefeyt

wert , de felfdige niet ront uyt , 't welck levendi-

ge Deelen eygen is , maer alleen in de lengte te

waffen : Sy en nemen geen acht , dat alle Deelen

niet gelijckelick en groeyen,noch door alle jaren,

noch nae alle maten, gelijckfe oock niet voort en

komen: dan alleen nae hetverfcheydé gebruyek,

dat fy hebben. Want op een fekere tijt groeyen,

ende waffen Bladeren , Bloemen , Vruchten ,

Tanden , ende op geenen anderen. Soo groeyen,

en vergrootê de Borften in de Vrouws-perfonen

,

de Schouderen in de Mans,de Onderfcheydelicke

leden in beyde , op fulcken tijt, alife nootfakelick
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beginnen te werde, het welck van Artftoteles oock

aen-gemerckt is in 1 7«bouck van de Hiftorye der

Dieren, op't io.capittel . De Nature dan, als fy

in fommige Deelen de dickte , ende breete doet

toe-nemen , foo verlengt fy andere , volgens het

Gebruyck , ende den Dienft, die fy te doen heb-

ben, veranderende het gelijck groeyen in verleiv

gen ; gelijck fy het Hayr in de Maen, ende Staert

van de Paerden lang laet uyt-waifen , ende over

\ gehcele Lijf anders kort hout , om dat het ge-

bruyck fulcx vereyfchte , den aert van het Hayr
felfs metende nae fijn Gebruyck .

Fernclius gaet vorders fijn felven tegenwerpenf

het gene van anderen gedaen wert , te weten, dat

in de Kinders de Nagelë met de Vingers in leng-

te , breete, ende dickte gelijckelick waifen, ende

datfe met den ouderdom grover , en harder wer-

den; dat op de felvige wijfe het Hayr in volwafle-

ne mede langer dicker , ende ftijver is , als in de

Kinderen . Ten anderen, dat Hayr, ende Nagels

niet fonder eynde en groeyen, maer feker wet en-

de maet hebben , gelijck de Plantfoenen •, waer

uyt fchijnt te blijcken, dat fy een rechte Voedin-

ge deelachtigh zijn . Want , indien fy alleen toe-

nemen, door dien de ftoffe aen de wortel leyt, de-

wijl de felvige geftadigh daer nae toe gefonden

wert (het welck daer uyt blijckt,dat het Hayr ge-

kort, ofte gefchrapt, altijdt wederom aengroey t)

foo zouden fy door geftadigh by-votigen ten laet-
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ften weeldigh , ende fonder eynde groeyen, cnde

vergrootë. Maer wy fien het tegendeel, dat haer

,

gelijck de Plantfoenen , geftelt zijn fekere palen

van waflen, diefe niet en konnen voor-by treden.

Derhalven fchijnen defe,foo wel als de Plantfoe-

nen , van binnen door fiaer geheel wefen te ont-

fangen 't Vóedtfel, dat in de eerfte jeught voedet,

ende vergroot; ende daer nae,het meerder waffen

op-houdende, alleen voedtfel geeft. Femelïus we-
tende op defe Tegen-worpinge niet wel te ant-

woorden , ende geen reden vindende , waerom
het Hayr , ende de Nagelen , tot haer volkomen
lengte gekomen zijnde , niet veel langer uyt en

waffen , al is de Stoffe aen den Wortel , ftelt het

felfde onder de dingen, in de welcke wy niet an-

ders, als ons moeten verwonderen van Godts en-

de der Natuyren Voorfichtighey t. Het is wel ge-

feyt, maer even-wel fonder reden, ende foodani-

gen antwoort wert , hoe-wel in andere gelegent-

hey t,berifpt van Huarte in fijn Spaenfch bouexken

van het Onderfoeck der Verftanden, ende in defe

felvige van louben i.Faradox.7. Want geen reden

wetende , kan by een yegelick van alles foodani-

gen antwoort gegeven werden , te weten , met
leggen , dat dit, ofte dat gedaen is door de Voor-

fichtighey t der Naturen, fonder uyt te leggen, op

wat reden die Voorfichtigheyt gefien heeft . De
felfde loubert ftelt in fijn Wt-leggingen op Galenus

l* Nat. facult. 7. de naefte Oirfaeck 3 waerom het

Hayr
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Hayr, ende Nagelen , als fy tot haer rechte groo-

te gekomen zijn , niet voort en waflen, in de

fterckte van de uyt-drijvende Kracht , de welcke

in verfcheyde Deelen ende Lichamé gemeenlick

verfcheyden is . Want hier door gebeurt het, dat

in fommige, den Bacrt langer waft, te weten^die

ontrent de geheele onderfte Kaeck komt , alwaer

meerder kracht is, om de ftoffe, dat is,het roock-

achtigh oVerfchot, uy t te fmijten . In andere, als-

den Baert twee drie vingeren lang is, dan en vvert

hy niet verder wyt-geftoten . Hier van kan by

ïoubert ,
op de gemelte plaetüh verder geilen

werden.

Fernelius brengt tegens de andere tegen-wor-

pingen , die hy mede ont-duyckt , pijlen uyt fijn

eygen koker , die hy meent, beter te treffen; Dat
Hayr , ende Nagels af-gekort , in alle jaren, jaö

oock in den uyterften ouderdom weder groeyen;

dat mede in uyt-droogende Koortfchen , ende de

Teringe, in de welcke hetLichaem niet alleen

niet en groeyt , maergantfchaf-neemt, ende als

verfmelt , defe alleen noch toe-nemen
;
jae felfs

oock in doode Lichamen. Paré verhaelt op't eyn-

de van fijn Heel-konfte , dat hy een eebalfaemt

Lichaem 24 jaer in fijn huys gehadt neeft , in t

welcke de Nagels ende 't Hayr altijdt wederom
groeyden,foo dickwils hyfe gekort hadde.Welck

exempel genoegh weder-leyt , 't gene Salius by-

brengt int ^.cap. van de Peftige koortlche, dat in

de
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de dooden de Nagels , ende 't Hayr maer zouden

fchijnen te groeyen , ende langer te werden , om
dat het Vleyfch verdrooght, ende vergaen is, en-

de derhalvenfy meerder uyt-fteken. Maer de ge-

melte Veiga vaert hier wederom in tegens Ferne-

hus y feggende , dat het groeyen van Hayr, ende

Nagels in alle jaren , niet meerder te verwonde-

ren is, als dat de Tanden altijdt groeyen. Want
de Leden zouden altijdt gevoedet werden , als fy

tnaer goet voedtfel en kregen: dan om dat het

roockachtigh uyt-werpfel (dit fielt Veiga tot oir-

faeck^, daer hy even-wel het Hayr onder de Beelen aen-

neemt) foo veel te meerder groeyt,hoe het voedt-

fel qualicker gekoockt wert , daer door gefchiet

het, dat fy oock in den ouderdom niet op en hou-

den van waffen , jae felfs mede in fommige doo-

den. Waer uyt volkomentlick bewefen wert,

feyt Ternelius , dat fy niet by middel van de nae-

treckende Nature : maer alleen door kracht van

het overtolligh uyt-werpfel uyt dé wortel voort-

gedreven werden . Dit fchiet uyt, bereyt, en-

de voort-geftooten zijnde, door kracht van de

Wermte, tot een teycken, datfe in de dooden niet

altijdt en groeyen, Datfe in de Kinderen in haer

op-waffen , mede in de breete uyt-waffen , fulcx

doet de breete van de Deelen, daer fy door ko-

men : ende dat fy verdicken , gefchietom dat het

Roockigh overfchot , daer fy van groeyen , met-

ter tijdt dicker , ende drooger wert

.
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Wy ftellen dan de naefteStoffe van'tHayrin

een Roockachtigh overtolligh uyt-werpfel, endc

de verdere in een overige Vochtigheyt , voorna-

melick in de Klieren haer onthoudende. Derhal-

ven , daer Klieren zijn, groey t gemeenlick Hayr,

gelijck achter de Ooren , onder de Oxelen, in dc

Lieflfen ; jae oock op't Hooft ; dewijl de Herffe-

nen , gelijck de groote Hippocrates fchrijft, zijn als

Klieren , wit , ende wrongeligh , doen oock den

felvigen dienft aen 't Hooft . Want fy ftaen , als

een Kop , boven op 't Lichaem , ende ontfangen

geftadigh de dampé , die van onderen op-waeffe-

men , waer van een deel door de Naden van de

Pan vervlieght , een deel tot Hayr gedijt

.

5. Het Hayr is alderlangïl op't Hooft , om dat

de Herflenen grooter zijn als de andere Klieren ,

ende alderdickft,om dat de Huy t aldaer dickft is,

even-wel ydeI,endegenoegh Stoffe in-houdende.

Soo dat nae de Huyt dick , ofte dun is , gefloten

ofte ydel , de Vochtigheden veel, ofte weynigh

,

de Warmte fterek, ofte flap is, het Hayr dick ofte

dun, hart ofte flap, veel ofte weynigh voor-komt.

De heere van B#/i?*%,gefant van keyfer F erdinand

den 1. verhaelt in fijn Turckfche reyfen , van een#

die foo veel Hayrs op't Hooft hadde , dat hy een

mufket-kogel daer op konde af-fteuten

.

6. Wat belangt de Gedaente. Het Hayr is

glat , ende recht , in de gene die genoegh Voch-
tigheyt hebben, maergekruit indeDroogevan

ge-
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gematigheyt, waerom het oock harder is • Daer
van zijn al de Moren, als van droogen aert , ge-

krult van Hayr; ende de Scythen, endeThra-
eyers hebben het lang , ende hangende , om dat

die luydcn vochtigh zijn, gelijck Arijlotcles ge-

tuyght. De rechtigheyt van t Hayr komt daer-en-

boven uyt de rechte van de Tocht-gaetjens, vvaer

door de Dampen haer uyt-tocht hebben , gelijck

in tegendeel de gekrulde . Het Hayr fchijnt

wel ront, maer is even-wel vier-kant,gelijck door

de nieu-gevonden glafen, die dapper vergrooten,

alleen gemerckt kan werden. Het is oock hol,

gelijck het Hayr van een Elant , ende de Vlecht

van Polen ons betuygen ; het welck blijekt, door-

dien dat het in de lengte kan gefplitft werden,ge-

lijck de gemelte Arifloteles oordeelt

.

7. De Veme van'tHayr volght in de Beeften

de verwe van haer Huy t; maer in de Menfchen is

fy feer verfcheyden nae het Landt , de Lucht , de

uyt-ftekende Vochtigheyt,ende den Ouderdom.
'Ten eerften, die heete ende drooge Landen,

(daer oock foodanige Lucht is) 'bewonen,en heb-

ben niet alleen droogh,gekrult,ende broos Hayr;

maer oock fwart , gelijck de Egyptenaers , Ara-

biers , Indianen . Soo fiet men door de banck in

de Spaengjaerts , Italianen ; ende de Fraa^oifen

,

die aen d'andere grenfen , meeft al bruyn Hayr

.

Dan die haer onthouden in kout ende vochtigh

Lant , hebben niet alleen facht ende recht Hayr

:

maer
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hiaer gemeenlick mede blondt , ofte bleyck , ge^

lijck de Nederlanders , Engelfchen , Denen ,

j
Sweetfche, &Cé

Ten tweeden volght de Verwe de Vochtig-

heyt, dié boven dandere uyt-muyt . Want alle

Wt-werpfel treckt na den aert van fijn oirfpronc-

kelicke Vochtighey t . In de gene , die veel koiï-

de , ende (lijmerige Vochtigheyt hebben , is het

Hayr gemeenlick witachtigh,in Galachtige geel*

|
in Swaermoedige bruyn •

iTen derden maeckt den Ouderdom hier oock

veranderinge • Want in volwaflene wert het die-

i ker, ende harder*, ten laetften oock bruyn, ende

gri
i
s *

8. Het Gebruyckj2Sit Hayr is driedërley.Voor
eerft, om het Lichaem te fuyveré van fijn roock-

achtige overtolligheyt . Derhalven is het dick-

vvils korten goet , om'tGeficht, ende dandere

Sinnen te fcherpen * Ten tweeden , om te ftrec-

ken tot ^ieraet, gelijck men fiet hoeleelickde

Kaelheyt ftaet. Maer infonderheyt om het Hooft

te decken , ende van de Kouw te befchermen •

Waerom gefont is,dat mê het felve over de Slagh

van't Hooft,daer het Been dunft is, ende over den

Hals, daer den Rug-graet, ende de uyt-komft

van de koude Zenuwen beginnen, laet wafien.

Dat verder over de fchouderen gaet , en ftrijdt

niet alleen tegen fijn recht gebruyck,daer het toe

gefchape is, maer oock tegens de ftichtelickhey t,

O gCr
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gelijck wel aen-gewefen is van den eerweerdi-

gen , ende hoogh-geleerden D. Iacobus Borfthius ,

ïn fijne ziel-buygende Vermaninge

.

9. Int Hooft ftaet noch te letten op het Teri-

aanium, ofte JdannMtfufcg/het vvelck de Pan-

ne van buyten bedeckt. Is redelick dick, nae een

vliefch} om dit edel Been wel te befchermen

.

Spruyt uyt de Vefelen van het dicke Herflen-

vliefch,die het felfde door de Nadé van de Panne

op-geeft. Het welck de oirfaeck is van de groote

gemeenfchap , die daer valt tuffchen de Herfle-

nen , en Herflfen-vliefen, met het Panne-vliefch.

Dit is feer vaft aen het Vleyfigh-vliefch, ende de

Huy t , de welcke , gequetft zijnde , daerom niet

en behouft te famen genaeyt te werden , alfoo de

Kanten niet verre van malkander en wijeken.

10. Tgene het Panne-vliefch is in't Hooft,

dat is het Buyck-vliefch in dé Buyck,aldaer mede
een byfonder omvangende deel, ende, gelijck

Terkranium/xritGviecx Veritonmm genoemt. Dit

Vliefch bekleedt, in een gedaente van een Blaes,

ofte lang Ey, al het Ingewant van den Buyck, en-

de beftaet , gelijck oock andere Vliefen, uyt een

Zadige ftoffe ; is een vliefch , om , in het fwellen

van den Buyck, te konnen op-geven; dun, om de

onder-leggende Deelen niet te befwaren ; maer
vaft , ende fterek, om dat het gefpannen zijnde,

niet en zoude fcheuré; in de Vrouwen van onder

den Navel dicker , om , in het dragen , beter te

kon-
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konnen recken ; van buyten vefelachtigh , om te

vafter aen de Spieren gehecht te zijn; van binnen

glat , ende als met water befproeyt , om dat de

Dennen foo veel te vryer,ende toffer zouden leg-

gen. Is allefins dubbelt, (gelijck alleVliefen*

felfs oock , nae het gevoelen van Lauretuius , ende

Cabrohus, het dunne Breyn-vliefch ) hetwclck

aen den R ug™graet meeft gefien wert : rnaer is na

beneden foo verre van malkander gefcheyden >

datdeBlaes tuflehen beyde leyt, cndefulcxooi

dat het daer wel diende fterckft te zijn , daer het

den meeften laft hadde te dragé, ende de Navel-

vaten aldaer te vafter door-tocht te geven. Waer-
om oock het Buyck-vliefch in de Vrucht,van vo-

ren , daer de Navel is , door-boort wert . Waer
uyt alleen zoude konnen blijeken den mifllagh

xznFernelius , ende Cabrolius, die, tegens de leere

van Galenus y dit Vliefch ftellen gantfeh geen ga-

ten te hebben. Maer hier-en-boven , heeft het

nochomhoogh, daer het aen 't Middel-rift ge-

hecht is , drie gaten , die door-gang maken voor

de neder-gaende Slagta-ader , met het feftepaer

der Zenuwen,deop-gaende Holle-ader,ende den

Magen-hals, ofte Spijs-drager . Onder is het

door-boort aen'tEynde, den Hals van de Lijf-

moeder, daer de Zaet-vaten nae de Ballen neder-

gaen,ende de Wt-fchie.tende op-klimmen. Maer
defe gaten zouden beter fcheuten , ofte uyt-

fpruytfels mogen genoemt werden . Hier door

O z weit
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vvert het Scheurfel veroirfaeckt , vvaer van wjr of»

fijn plaetfche zullen handelen

.

Het IV. CapitteL

Aderen,
i . Haer VVefen , ende Eygenfchap

,

2. Oirfproncl^,,

$. Klap-vlies] ens,

4* Samen-vouginge , ende Gemeenschap met de Slagh-

aderen,

j. Gebruych^,

6. Onderfcheyt, Verdeelinge^ ende Ken-teyekenen

.

7. Voort-ader . Hare Tacken -

y
Maegh-ader, Net-ader,

Mage-krans-ader, Milt-ader, Kort-vat,Derm-ader,

Speethader ,
Slock^derm-ader , Derm-fcheyl-ader .

2. Hoüe-ader , met haer twee Tacken

,

9 . Op-tymmende , met haer Spruyten\ Middel-rift$"

ader , Herte-krans-ader, Vaer-loofe-ader, Rib-ader,

Eorft-ader , Neck^ader , Herte-vliefcb-ader , OxeU
ader , Hooft-ader , Salvateüa, Lever-ader, Afi/f-

ader , Middel-ader , Krop-aderen

.

40. Neder-dalende tack^van de Hoüe-ader , met haer

Sprangfels ^ Nier-bedt-ader , Melckrader , Zaet-

ader , Lenden-ader, Spier-ader, Stuyt-ader, Buych^

ader, Onder-buyckzader , Lafch-ader , Been-ader

,

Moeder-ader.
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1 bouck van't Herte, genoemt Rivieren van de na~

|;

ture der Menfchen ; want door de felfde vloeyen

;
het Bloet , ende de Geelten , waer by de natuyr-

licke Wermte, ende het Leven onderhouden-,

Voedtfel, Gevoelen, ende Bewegen aengebracht

wert.

U Wy zullen beginnen van de Aderen , als de

enckelfte . Want fy beftaen uyt eenen enckelen

rock , daer de Slagh-aderen een dubbelden , ende

dicker hebben ; de Zenuwë in wefen verfcheyden

zijn, te weten van binnen morchachtigh,van buy-

!
>envliefigh.

Ader is een lang, ende ront vat, pijps-gewijs

hol, beftaende uyt een dunne, ende enckele rock,

fpruytende uyt de Lever, ende dienende om het

Bloet aen't Hert over te voeren , ende te verdee^

len tot voedtfel vant geheele Liehaem

.

Het Wefen van de Aderen is Vleyfigh , om te

beter te konnen recken, ende mede-geven enc-

kel,dun,ende ydel,om dat door foodanigh vliefch

het Bloet moft zijpén tot voedfel van de Deelen.

Sy werden fomtijts noch van buyten bekleedt

met een gemeen Vliefch , infonderhey t die wat

hoogh , verre , ofte over hart gaeh , gelijck in den

Buyck, van het Ventomam , ofte Buyck-vliefch

;

in de Borft , van het Fleura y ofte Borft-vliefch

.

Maer als een Ader haer vought in Ingewant, ofte

Spier , dan en heeftfe defen gemeenen rock niet

van doen, als by haerfelven vaft, ende fterck ge-

O 5 i^oegh
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noegh zijnde, ende niet dienende,om wel te kon-

nen waeffemen , nauwer befloten te vvefen

.

2. Wy hebbé in de Befchrijvinge der Aderen
geftelt,dat de felvige fpruyten uyt de Lever,waer

in de Geneef-meefters groot verfchil hebbé met
den wijf-geer Ariftoteles , cnde fijne nae-volgers

,

die haer beginfel in't Herte ftellen , gelijck wijt-

loopigh ontledet wert by And. du Lauïens in fijn

4. bouck , die mede op de 6. Oeffeninge, befluyt,

dat foo van wegen de wortelingen, als van wegen
de verdeelinge, niet in't Herte, maer in de Lever

den oirfpronck van de Aderen is. Soo heeft oock

Hippocratcs gefeyt in fijn bouck van t Voedtfel,dat

de Lever was de wortel der Aderen . Maer wat
de verdeeling aengaet,die gefchiet mede door het

Herte,als het felve 't fijn gemaeckt Bloet door de

Slagh-aderen over 't geheelc Lichaem geftadigh

uyt-fchiet

3. Ende om dat het Bloedt in den Om-loop
(breedcr befchreven in het Steen-fiuckJ niet en

zoude te rugge deynfen , foo zijn daeringeftelt

eenige Klap-vliesjens, (gelijck int Herte) eerft be-

fchreven , ende ondervonden in t jaer 1 5 74. van

den treffelickerï ontleder Aquapendens , ende niet,

gelijck Kiolan voor geeft , by Sylvius , die geen ou-

de fchoenen wilde verwerpen,als hy genoegh be-

td&nt heeft tegens de nieuwe Ondervindingë van

den noyt genoegh geprefen Vefalius . Defe Klap-

vliefkens , ofte Schot-deurkens zijn van gedaente
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by-nae gelijck een halfMaentje , fpruytende tiyt

den rock der Aderen, wiens holte fy halffluyten,

doch foo, dat fy nae 't Herte toe, gelijck een Sas,

open gaen , ende dan , als het Bloet voor-by is

,

toe-vallen . Zijn genieenlick twee by een , ende

werden merckelick gefien in de Aderen van Ar-

men ende Beenen, als hier onder , ende boven de

Knye , uyt-gebeeldt is . Selfs oock als den Arm
gebonden wert , verneemt men van buyten in de

Aderen eenige verheffinge , als Knobbelen, door

het Bloet , dat aldaer tegen-gehouden wert . Nu
dat het Bloet niet van bovenen , gelijck het ge-

meen gevoelen is , door de Aderen nae beneden

fackt : maer van onderen door de felve op-getro<>

ken wert , toonen felfs de Heel-meefters , hoe-

wel fy de reden niet en weten , dat , als fy gelaten

hebben , ende de Ader willen fluyten , haer vin-

ger houden onder den bant , waer door het Bloe-

den op-hout , gelijck het niet en zoude doen , als

fy hem boven hielen . Dit Gebruyck van defe

Vliesjens is eerft bekent gemaeckt door den

hoogh-geleerden Harveius , geneef-heer des Ko-
nings van Engelant , in fijn bouck van de Bewe-*

ginge des Bloets , ende van my gevolght in't ge-

melte Steen-ftuck,doch in hem foeckc te weder-

leggen $an den Italiaenfchen Tarifanus, Fran^oi-

fchen Friwirofw , ende, van wegen deMelck-
iaderen , in my berifpt door den hoogh-geleerden

Fhwpius, profeifoj: te Loven, in fijn eerfteuyt-

ge-
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geven van de Geneef-konfte , maer in het twee-

de, overwonnen zijnde (gelijck hy in'1 2. bouck

op't 8. cap, vromelick bekent) door felfs te fien

,

trouwelick weder-roupen. Sommige blijven hart-

neckigh by het gene fy eens , al zijn fy daer nae

anders overtuyght , op-genomen hebben : maer
die haer gemoet voldoen , houden de waerheyt ,

die fy met moeyten nae-fporen, voor de opperftc

wet . Ende voorwaer den eenen dagh leert den
anderen , ende , gelijck de Poëet fey t

,

Multa 9 dies , vatiufque labor mutabilis &vï

Rettulit in melius .

Nu, om noch klaerderaen tewijfen, dat defc

Klap-vliesjens in de Aderen ftaen,om na 't Herte
gefloten zijnde, te beletten, dat het Bloet niet

weder te rugge en zoude fchieten, zullen wy daer

van een prouf geven in de Aderen van den Arm

.

Laet den Arm binden boven den Eüeboogh , gelijck^

wen doet trit laten, (A.A,) van onderen zjMen hoef

openbaren , voornamelick^ in boeren , ende die gebannen

Aderen hebben , eenige verhevingen , als knobbelen %

(B.C.D.D.E.F.) niet aüeen daer een fcbeyding valt

,

(E.F.) maer oockjaergeene en is (CD,) en die knob-

belen komen van de Klap-vliesjens . Op defe manien

haer buyten op de Handt
, ofte Armvertoonende^ indien

ghy die knobbel beneden met duym , ofte vinger druckt,

ende alfoo het Bloet de onderleggende Klap-vliesjens af

-

ftrijckt (H. in de 2§guyr) foo^ultghyfien, datter, door

hetbeletfel vandeKlap-vhesjens, geen volgen en kan,

O 5 en-
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ende dat een deel van de Ader (H.O. in defelj'de §g.)

onder de knobbel, ende wechgenomen vinger als wech ts,

ende boven de knobbel, ofte de Klap-vliesjens feer ge*

jpannen is , (O.G.) jae , indiengby het foo af-gebreken

Bloet (H) efi de ledige Ader vafl houdt, en met de ander

.

handt na de Klap-vliesjens (O. in de 3 fg.) het bovenste

gefpannendeelneder-druckt (K. in de felfde) foo^ult

gby meuken , dat het metgeen krachtgedreven, oftege*

perft en kan werden over het Klap-vliesjen ; (O) maer

boegbyfulcx met meerdergewelt l^ouckt te doen,foo z*ult

gby bevinden,dat de Aderfoo veel meerder aen bet Klap*

yliesjen (O. in de figcfpannen is , ende onder even-wel

^H.O. in defelfdefig.) ledigbis .

Daer-benevens , den Arm , als verhaelt is , gebonden

,

(A.A.) ende de Aderen gefyannen zijnde , indien gby

heneden eetügen knobbel, ofte Klap-vltesjen, de Ader een

wyl vafi houdt (L. in de 4$g.) ende het Bloet opwaerts

over het Klap-vliesjen (N) met den vinger (M) floot,

gby udtfien,dat de Ader aldaer ledigh %al bltjve(L. N.)

ende dat het Bloet niet en kan door bet Klap-vliesjente

tugge fchieten; (te ftenH.O.in de 2 )maer dat, de

vinger wechgenomen lijnde ( H) de Ader wederom van I

de onderflegevolt wert, ende %j]n als (D. C.) VVaer uyt

hlaerlick^ blijckt , dat het Bloet van onderen nae boven,

ende van de kleyne Aderen door de groote nae het Herte

gwt , endeniet van bovenen door de Aderen nae de on~

derfie Ledengefonden wert

.

Ende al is't , dat in fommige plaetfchen eenige

Klap-vliesjens, die foo nauw niet geflotc en wer-

den ,
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clén , ofte alfler maer een is , fchijnen des Bloet$

door-tocht van bovenen, niet geheel te beletten:

nochtans gaet het door de banck,op de verhaeldc

wijfe, ofte ten minften, 'tgene ergens door loflig-

heyt mocht gebeuren, dat wert van de navolgen-

de Klap-vliesjens, het zy door getal, oftevaftig-

heyt, wederom goet gemaeckt, ende verbetert.

Hierftaet noch aen te meuken : Den Arm, als voren9

gebonden zijnde , ende de knobbelen haer aen de Klap-

ïliesjens openbarende, hout denduymop een Ader , ondet

eenKlap-vliesjen, inde plaets, daerghy een volgende

vindt , of datter geen Bloedt uyt de Handt nae boven en

fchiete ; ende dracht dan met den vinger het Bloet uyt die

plaetfch van de Ader nae boven voor-by het Klap-vüesjen

(L. N.) gelijek^ te voren gefeyt is \ ende wech nemende

den vinger (L) laetfe wederom van onderen {als D. C.)

xolAoopen\ dracht dan met het op-fetten van den duym,

het Bloet wederom uyt (L.N. ende H.-O.) ende doet

dat dichwils in een korte tifdt ; foo zult ghy de waerheyt

van hetgebruyeh^ defer Vliesjens, ende dat het Bloet doof

de Aderen
9 van ondere nae het Herte gaet, merckelic^

bevinden .

4. Daer is foodanige Samen-vouginge van de

Aderen met de Slagh-aderen,dat meeft alle Ade-
fen op een Slagh-ader leggen; ende 't gebeurt ge-

heel felden , dat een Ader fonder Slagh-ader is ,

maer nimmermeer wert een Slagh-ader gevondé

fonder Ader • Hier by komt noch een Gemeen-
schap , door de Openinge (feer merckelick te fien
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in de Olfchen Aderen) die fy tegen malkander

hebben , door de welcke de Geeften , ende het

Bloet over-gegeven werden ; foo dat in't Ader-

laten, met eeuen de Slagh-aderen, haer ontlafteii;

5. Het Gebruyck^ van de Aderen is , om het

Bloet met fijn Geeften aen de by-leggende Dee-
len tot haer voedtfel te verfpreyden , het overige

wederom aen het Herte over te geven , ende het

felve ondertuflchen te befchermen . Wantbuy-
ten de Aderen (als des Bloets eygé, ende natuyr-

licke plaetfche zijnde) komt hetterftont te be-

derven .

6. De Aderen werden by verfcheyde Ont-
leders verfcheydelick Verdeelt, dan zijn bequame-
lick in twee te fcheyden , te weten in Poort-ader,

ende Holle-ader . Want de Navel-ader (die an-

dere in de verdeelinge ftellen) is een tack van de

Poort-ader, gelijck de aderachtige Slagh-ader

van de Holle-ader. De voorfichtige, ende gauwe
Nature, fchrijft D r

- Spegel in fijn 5. bouck van't

Menfchelick gebouw op't j.capittel, en heeft geé

een Ader gemaeckt, gelijck daer allee een Slagh-

ader is, maer twee , om datter tweederhande

Bloet moft wefen tot voedtfel van het Lichaem ;

te weten, dick ende grof, hoodanigh in de Poort-

ader gevonden wert , ende dun , ende lijn, dat de

Holle-ader uyt-geeft. Alfoo de Deelen, die men
Natuyrlick noemt, ende het voedtfel koken, gro-

ver voedtfel van doen hebben: maer de Vleyfige,

en-
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ende Spierige, dunder , ende dat aireede gaer ge-

koockt is. Want in een grover, ende vafter ftoflfe

wert de natuyrlicke Wermte langer bewaert, en^

de krachtiger onderhouden; dewelcke dan het

koken , ende teren beft uyt-voert.

De Wortels van de twee gemelteAderen wer-

den in het vleyfch van de Lever door malkander

verfpreyt; foo even-wel, datter veel meerder van

de Poort-ader gaen door het holle gedeelte vande

Lever , weyniger door het bultige *, in tegendeel

veel meerder Wortelen van de Holle-ader door

het bultige deel , ende weyniger door het holle;

waeromde Ontleders meenen, dat het Bloedt-

maken meeftin de holligheyt gefchiet, het ver-»

deelen , ende op maken in de bultigheyt •

Beyde defe Aderen hebben even-wel een (on-

derlinge Gemeenschap met malkander. Want de
eynden der Wortelen van de Poort-ader,fchieteq

in't midden van de Wortelen der Holle-adelen-

de het uyterfte van de Holle-ader verfamelt hem
in't midden van de Poort-ader , foo dat het Bloet

daer door van d'een Ader in de ander kan vloeyc.

Doch al is't, dat defe gemeenfchap ontkent wert

van Fernelius, ende dat Faüopius verklaert,de felve,

oock naeneerftigh onderfouck, niet te hebben

konnen ondervinden; foo is wel waer, dat de foi-

ve in meerder-jarige niet klaer en blijckt, maer

wel befcheydelickin Jong-geborene. Want fte-

kende in de Navel-ader een pijpjen, foobevint
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men dat de Dermen haer uyt-fetten , als oock de

Wortelen van de Holle-ader, het Herte,ende het

vleyfch van de Longen , om dat de Navel-ader in

de Poort-ader uyt-komt,ende datter in de Lever

felfs verfcheyden Openingen zijn , tuffchen de

Poort , endé Holle-ader *, als oock , dat.de felve

Holle-ader met de aderige Slagh-ader, een eyge,

ende byfonder vat der Longen , gemeenfchap

heeft door een wijder opening . Soo dat wel tq

recht de gemelte gemeenfchap van defe twee

Aderen, ende het onderling over-leveren van t

Bloet , toe-geftaen wert by Vefalius , Vicolomineus,

Lamentius, Bauhinus, ende Riolams .

De Poort-ader , ende Holle-ader is door't ge-

ficht ende gevoelen licht te onderfcheyden.Want

de verwe des Poort-aders is bruynachtigh , ofte

doncker-root: des Hollen-aders bly-root. De
Holle-ader is Joffer ende weecker, de Poort-ader

(lijver ende vafter. Wy hebben hier beyde, ge-

lijckfe door malkander gevlecht zijn, voor-ge-

ftelt , met defe aen-wijfinge

:

a Deftam des bollen aders van de Lever op-waerti

klimmende.

b b Deftam des hollen aders fyruytende uyt bet huU

tigb deel des levers , en neer-waerts keerende , door-loo-

pende al degedeelten onder de Lever

.

c c c c De wortelen des bollen aders door de lever

verffrep .

dddd De eynden van de worteledes bollen aders

,

die*
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die midden in dewortelen des port-aders dringen .

e e DegrootfteftamofftrujrckjlespooYt-aders.

F De wortelen des port-aders , alle die bier bruynet

uyugediuclit zJjn .

| g g g De eynden van de wortelen des poort-aders,

ortelenv^Je holle ader .

ƒ &
die haer vougt

7. Beyde_defe Acrareti zulltJPvvy nu nader

gaen befchrijven, beginnende van de Poort-ader.

Defe is alfoo genoemt,om datfe haren oirfpronck

heeft tuHcfyen de twee kleyne uyt-fteeckfels, ofte

uyt-puylin^en ( tot vermijdinge van het drucken

der Wervel-beenderen ) int hol gedeelte van de

P Le-
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Lever, by Hippocrates, Galenus,ende andere Griec-

ken , eertijdts Poorten geheeten Sy hebben de

felve oock den naem gegeven van Stam-ader , om
datfe gelijck een (lam van een boom , haer onder

in wortelen , ende boven in Tacken uyt-fprey t

.

Nae dat fy vier kleyne Sprantfels uyt-gegeven

heeft, aen het Gal-blaesjen, de M c?egh, Net, en-

de eerften Derni > foo verdeelt fy haer in twee

groote Tacken , gaende nae de Milt , ende het

Derm-fcheyl, die elck wederom kleyne Spruyten

uyt-geven , gelijck in dit beeldt te fien is

.

12345 De bovenfte tacken des poort-aders door t

hol gedeelte des levers verfpreyt

.

a a a a Hun verfpreyding verbeeldt de gedaente

des levers.

b DeJlam des poort-aders uyt bet holgedeelte des le-

vers voort-komende

.

c c Twee aderkens nae hetgal-blaefken gaende om

*t felve te voeden .

d De rechter maegh-ader .

e Verdeeling van deJlam des poort-aders in twee tac-

ken.

f D& lincker en bovenjle tacJ^ nae de milt hopende .

q De rechter en onderHe tacknae het darm-fcheyl

.

h Ader die nae de maegh en 't net loopt aen de rech-

ter zJjde

.

1 De darm-ader.

k De minder maegh-ader.

l De reéter net*adeT

.

M Ado~
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m Aderen die door't buyckzklier-bedde vtrffreyt

worden .

n Degrooter maegh-ader

.

o o Twee aderen van de voor-^eyde tack^hetach-

terfie des maeghs door-vlechtende •

p Verdeeling van degrooter maegh-ader .

cl Des maeghs krans-ader.

r Een tack) en van defelve krans-ader .

s De achterBe net-ader loofende int onderüe vlies

des nets en in de kertel-darm .

t Verdeeling des aders die nae de milt looft

.

v De lincker net-ader .

x D'ader die nae de maegh en h net looft aen de linc-

ker %J]de

.

z Het korte vat
7
dat het fwart-gaüigh bloet in de

maegh brengt .

a a a a Aderkens die het lichaem des milts door-loofe,

verbeeldende degedaente des milts .

b De rechter darm-fcheyl-ader .

c De lincker.

d d d d Defuygh-aderen in de darmenge-ent.

e e D'ader van de kertel-darm

.

ff Aderen door-loofende de eyndel-darm .

g g De jpeen- aderen .

Hier blijckt hoe dat uyt den Tack die nae de

Milt gaet , zijnde kleynder , ende leggende in de

Slincker zijde 5 fpruyten de minder Maegh-ader ,

de voorfte Net-ader,tik die den mont des Maeghs,

als een Krans , om-loopt . De andere begeven

haer
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haer in de Milt , en werden verdeelt in vele Tacx-

kcns , om het Swart-galligh Bloet te voeren .

Wt het uyterfte tacxken, ontrent de Milt,

fpringt een fpruytfel in de flincker zijde van de

Maegh, Kort, ofte Aderigh-vat genoemt, waer door

de Swart-gallige vochtigheyt in den gront van de

Maegh gebracht wert, om, door haren fuyrën,ea

ferpen fmaeck j begeerte tot eten te verwecken

.

Den anderen tack, die hem nae de Bermen, en-

de het Derm-fibejl ftreckt, is veel grooter, ofte

ruymer, endemaeckt ontelbare fpruytfels ; waer

onder drie de voornaemfte zijn, ende beft konnen

waer-genomen werden, de Speen-ader, Slop-

derm-ader,ende die eygentlick den naem draeght

vanScheyl-ader.

De Speen-ader gaet door het uyterfte van den

Kronckel-derm, ende de lengte van den Rechten

Derm tot op het Eyndt , dat fy met kleyne

fprancxkens rontfom bevangt. Het gebruyck van

defe Ader is , om het Swart-galligh bloet , als het

i in Verftoptheyt van Milt , ende anders , niet en
kan gefuyvert werden , afte fetten , gelijck fom-
tijdts nu en dan , fomtijdts oock op gefette tijdt

door het Speen gefchiet; ftreckende tot groote

gefonthey t , ende voor-komen van Water , ende

andere Sieckten . DefeAderkens en zijn niet al-

leen inwendige, waer van de Oude alleen gewafh
maken, maer oock uytwendige, de welcke fpruy-

ten uyt den buyck-tack van de Holle-ader.» ende

P 5 ft*-
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fteken.haer in de Spieren van t Eyndt, als fuyver-

der Bloet van doen hebbende, het welck, als fy te

veel lofen , fvvare Sieckten veroirfaeckt . Anders

werden fy gehouden, om den overvloet van het

Bloet te verminderé, ende de Lever te ontlaften;

gelijck de Inwendige,om het Swart-galligh bloet

in de Milt te fuyveren , ende af te fetten

.

De Slockzderm-Ader ftreckt haer in den Blinde

,

ofte Slock-derni , ftreckende om den felfden te

voeden : gelijck oock , nae het gevoelen van de

nieuwe Ontleders de volgende anders geen ge-

bruyck en heeft.

De Derm-fcbeyl-ader heeft ontelbare Spruy tfels,

die haer krom-weeghs door het Scheyl , tufïchen

de twee rocken van de Dermen, vervougen. Tot
noch toe is gelooft , haer gebruyck te wefen , om
den Gijl te bereyden , en, een beginfel van Bloet

gegeven hebbende, alfoo nae de Lever te voeren.

Maer op onfen tijdt zijn ander Aderen (Melckc

aderen genoemt) ondervonden , die den Gijl in de

Lever brengen . Even-wel fchijnt dat den ouden

Erafiftratus by Galen, defe Aderen mede al , dcch

gelijck als door een wolcke gefié heeft : maer zijn

in't jaer 1623. merckelick bevonden in het ont-

leden van een levendigen, ende wel gegeten heb-

benden Hondt, by Gajpar Afeliius , ontleder van

Pavia , gelijck in fijn hier van uyt-gegeven bouck

breeder te fien is , ende dagelicx bevonden wert

.

8. De HoUc-ader.dic oock Grootc van de Oude,*

en-
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ende de Grootfte van Galenus , om haer wijde hol'

ligheyt , ende groote genoemt wert, is de moeder

van alle de Aderen, die van de Poort-ader niet en

komen , ende fpruy t uyt het btiltigh deel van de

Lever, waerom Hippocrates haer Lever-ader gehcc-

ten heeft. Nae datfe veel Sprancxkens over de

Levergefpreyt heeft, foo vergadert fy haer in een

dicke Stam, die terftont verdeelt vvert in twee

Tacken, waer van deneenen op-klimt , ende den

anderen neder-daelt

.

9. Den Op-klimmenden ftam van de Holle-

ader fchiet na bovenen tot de krop toe , ende om
dat foo groote , en bloet-rijcke Ader in dien lan-

gen vffegh geen hinder zoude lijden, foo wert fy

eerft door een eygen gat in't Middel-rift van de

Borft gevat , daer na door Vliefen vaft gehecht

,

ende met een groot Klier ( Thymus geheeten ) als

een facht kuflen , onderftut . Geeft terftont vier

Af-fetfels

.

Eerft de Middel-rifts-ader, die het geheele Mid-
del-rift om-Ioopt

;

Ten tweeden de Krans-ader > die het dick van't

Herte, als een krans rontfom bevangt .

Tenderden de Gade-loofe, ofte Faer-loofe-ader

(foo genoemt, om 'datfe fonder weder-paer is

,

ende alleen inde rechter zijde gevonden wert)

fendt fpranexkens aen de acht onderfte Ribben >

ende eenige kleyne, doch vele, aendenSlock-

derm • In defe eenige Ader ftaet tweederley ge-

P 4 meen-
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nieenfchap aen te mercken . Eerft niet de Borft-

a deren, die uyt de Borft-ader fpruyté ; waer door

in Pleuris , het Bloet-laten in de eygen zijde feer

hulpfaeni is : ten andere niet de Nier-bedt-ader,

ende Melck-ader , dooreen kleyn tacxken , waer

door Faliopius meent, dat de Etter (gelijck ick

dickwils gefien hebbe ) in Tering, uytdeBorft

met het Water gelooft wert •

De vierde is deRtb-ader, die de vierbovenfte

Ribben over loopt . Laurentius fchrijft defe dick-

wils niet gevonden te hebben ; maer dat , ip foo-

danige gelegen theyt, het gebreck door de gemel-

te Paer-loofe vervult werde

,

Na dat de Holle-ader defe vier Af-fetfek ver-

fpreyt heeft , fbo wertfe geheel gefplift in twee

Tacken , waer van den eené fijnen loop heeft on-

der , den anderen op de Krop-beenderen

.

Van den genen , die onder de Krop-beenderen

fchuylt, werden wederom vier andere uy t-gege-

ven , de Borft-ader , de Neckz^der , de Herte-vliefch-

ader, ende de Oxel-ader. Wt defe Oxel-ader fpruy-

ten door 't bovenfte van dé Arm, noch drie ander

Spranghfels

:

Ten eerften de Borïlen-ader , na de Borft-fpie-

ren , ende de Borften loopende

.

Ten tweeden de Hooft-ader , die boven over de

Schouder komt, en daerom oock uytcrlicke Schou-

der-ader geheeten, wertgemeenlick in de Hooft-

fieckten gelaten , hoe-wel dat onderfchey t , ge-

lijck
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lijck den verfochtc VUterm wel aenwijft , foo heel

veel niet te beduyden en heeft, aengefien oock de

Lever-ader , Middel-ader , ende andere , uyt de

felve Oxel-ader haren oorfpronck nemen. Haren

onderften tack vought hem beneden meteen tack

van de Lever-ader, ende fchietende van daer tuf-

fchen de twee laetfte vingers , wert gemeenlick

Salvateüa genoemt, ende by de Arabyers Sjrck

,

die haer openinge in de {linckeivhant feer dien-

ftigh houdé in fwaermoedige Sieckten, het welck

oock van de jonge Griecken , en andere Geneef-

heeren goet gedaé wert, gelijck te fien is by Bau-

hmus'm 't 4-bouck van fijn Ontledinge op 't 3 *ca-

pittel . Ende dat de Ondervindinge voor de fel-

vige ftaet,getuyghtD r* Spegel in fijn 5-bouck van

't Gebouw des Menfchelicken lichaems op't 7-ca-

pittel . Want de oirfaeck onderfouckende , be*>

vont hier tulfchen defe Ader , ende by-leggende

Slagh-ader vele openingen, gelijck daer gemeen-

lick zijn in de uyterfte Deelen, als dewelcke ver-

re gelegen zijn van de fonteyne der wermte , en-

de derhalven werm , en geeftigh Bloet van doen

hebben . Wanneer dan defe Ader geopent wert»

om dat de openinge in de Slagh-aderen daer dicht

by is , foo en kan het niet gefchieden , ofte daer

moet oock Bloet loopé uyt de Slagh-aderen *, het

welck foo wel niet en kan gefchiedë in den Arm,
om dat die openingen wat verder zijn, van de

plaets , die met laten geopent wert . Ende dit is

P 5 oock
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oock de oorfaeck , dat het Bloet , 't vvelck uyt de
Hant vloey t , veel fchoonder ende rooder is , als

uyt den Arm , als veel uyt de Slagh-aderen by
hem hebbende . Ende dewijl in de Milt fes-mael

meerder Slagh-aderen zijn , als Aderen , foo en

is't niet vremt, dat het laten van de Salvateüa voor

haer gebreken foo groote baet by-brengt : al is't

dat Bartholinus /. de Venis fulcx tegen-fpreeckt

.

Den derden ranck van de Oxel-ader is de Iw-

nerlkhe , ofte Lever-ader, foogenoemt om dat in

Sieckten vandeLeVer, de felve inden rechter

Arm gelaten wert , gelijck voor de Milt , in den

flincker, ende daerom oock Milt-ader aldaer ge-

noemt. DeMeeftefs moeten haer in't openen

van defe Ader wel wachten , datfe de by-leggen-

de Zenuwe niet en quetfen. Want daer op volght

Swelling, Onfteking, Pijn, Trecking, jadick-

wils de Doot felve .

Van de twee laetft-genielte Aderen , daer fy

midden in den Arm te famen komen, wert voort-

gebracht de Middel-ader, gemeenlick Mediaen, en-

de by Avicenna in't Arabifch arte-ader genoemt.

Defe wert fonder gevaer gelaten, om datter geen

Zefwwe onder en leyt

.

Uyt den Tack , die boven op , ende over de

Krop-beenderen gaet, komen de Uyterlicke , en-

de Innerlicke Krop-aderen

.

De Wterliche is de kleynfte, ende gaet door het

Vleyfigh vliefch , in ontelbare Spruytjens fich

ver-
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verfpréydende door de geheele Huyt van't Aen-
geficht . Geeft mede een tacxken aen de Hooft-

ader ; waerom in Hooft-fiecktei} defe Ader voor

andere wel genomen magh werden : maer anders

dient maer geopent te werden, die haer meeft

openbaert , alfoo fy alle uy t eenen wortel fpruy-

tende , de Holle-ader konnen ontlaften.

De Innerücke Krop-ader is veel dicker , eyndight

in de £ter{fenen , door-togen hebbende de Voe-
ren van't harde HerfTen-vliefch

.

10. Dit is foo veel aengaet de Op-klimmende
ader . Wy komen nu tot de Neder-dalende. Uy t

haren Stam fpruyten mede vijfSprangfels , ende

twee Tacken

.

De eerfte fpruyt is de Nier-bedt-ader , die het

Vet van de Nieren haer voedfel aen-brengt

.

De tweede is de Melckc^der , die in de Nieren

fchiet, ömhetBloet, dataldaer, nietgenoegh

gekoockt, over-fchiet, wederom na het Herte te

voeren , gelijck breeder aengewefen is in ons

Steen-ftuck^.

De derde is de Zaet-adcr , waer door het over-

lchot van het gefuyvert Zaet , wederom uyt den

ftam van de Holle-ader, door de Nieren in het

Herte getrocken wert .

De vierde is de Lenden-ader , dienende om het

overfchot van 't Voedfel der Vliefen , en Mergh
der Lenden-wervelen door-tocht nac het Herte

te geven

.

De
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De vijfde is de Sper-ader, de welcke het Voed-

fel, dat inde om-leggende Spieren nietaen en

kleeft , van het Herte door laten trecken

.

Wt defe Neder-dalende ader fchieten noch

twee Been-tacken , (foo genoemt, om dat fy op het

Zijde-been leggen) uy t de welcke wederom vijf

Af-fetfels fpruyten

:

De Stuyt-ader
, gaet nae het Stuyt-been , ende

voert het Bloedt, dat aldaer overfchiet , njehet

Herte

.

De Buyck^ader, klimpt,onder de rechte Buyck-

fpier, boven de Borften , met wekkers Aderen

fy vermengt wert, hetwelckde oirfaeck is van

degroote gemeenfaemheyt, die in de Vrouwen
is tuflchen de Borften , ende Lijf-moeder. Cabro-

lius, (gelijck oock Columbus) hoe-wel eé necrftigh

ontleder , wil fulcx ontkennen , dan wert wel te

recht, daerover, in fijn By-voeghfel van't 24-ca-

pittel 9 berifpt door cfen hoogh-geleerden heere

VlempuSy daer tegen ftellende de wijfe Outheyt

.

Soo verhaelt onfé outfté Hippocrates, in fijn bouck

van de Klieren , dat ongefont Bloet in de Borften

opflaende, aldaer Gefwellen , ende Onftekin-

gen veroorfaeckt. Laurenüus getuyght van Vrou-

wen , die de Stonden , die van beneden geftopt

waren, door de Borften, op haren tijt loofden,

het welck Amatus Lufitanus oock verklaert in twee

Vrouwen gefien te hebben. Ende Brafiavolus fey

t

vaneen andere, wekkers Borften in plaetsvan

Soch
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Soch, Bloet gaven. De Soogende Vrouwen, om
dat haer Bloet,'twelck anders gewoon is op fijnen

tijtin de Lijf-moeder te fchieten, nae de Borften

op-getrocken wert, krijgen felden haer Stonden.

De Onder-buyck^ader onderhout de gedeelten

des Onder-buycx , ende gaet in de Lijf-moeder ,

Blaes, ende den Eyndel-derm, alwaer fy het

uytwendigh Speen onderworpen is

.

De Lafch-adcr, loopt nae het Gemacht, aldaer

het overige Bloet van daen halende

.

De Been-ader, komende uyt de Lieflen , fchiet

veel tacxkens door de dye , been , ende voet , al-

waer op den enklauw haer merckelick vertoont

de Sapbena, by ons Moeder-ader genoemt , om dat

fy met groot vordeel in Sieckten van de Lijf-

moeder,infonderheyt als de Stonden op-houd.en,

geopent wert

.

a Deftam des hollen aders.

a Eenjprujtje in de Lever verjpreyt

.

b De holle ader ter rechter z~ijde wijckende om het hert •

c De lincker middel-rijt ader .

d De mont van de holle ader met het hert begroeyt .

e De krans-ader des herts

.

F f Deftam van degadeloofe ader.

g g De onderfte rib-aderejn .

h Verdeelingb des op-klimmenden hollen aders in Wee
tacken.

1 1 De oxel-ader

.

% De bovenfte rib-ader.

1 l De
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L l De borden-ader neder-dalende .

m Vereemgtngb desJelfs met de buyck^ader

.

n De melder.
o D'ader, die m de onderfie neckefpwen en bovenfie

borfl-Jpieren gaet.

p De bovenfte borfl-ader.

oJ)efchoft-ader .

r De onderfie borfl-ader .

s De innerlijcke krop-ader .

t De uyterlijcke krop-ader.

v Verdeelmgb des felfs onder V oir

.

x Desfelfs tackjn de mondtgaende .

y De uyterltjcke tackjn deflundt-Jpieren, en in de huyt

des boofts verfpreyt.

z Eengedeelte van de tack^ y irit aenficht verorbert •

aa De voor-boofts ader

.

* Eenjpruytje na 't achter-hooftgaende

.

aa De hooft-ader

.

b Een jpruytje des felfs nae de achterfle hals-bieren

gaende

.

dd De febouder top-ader .

ee Een aderken uyt de hooft-ader in de arm-jpieren

hopende.

ƒ Verdeelmgb des hooft-aders in drie tacken .

g De eerfie tack^

h De tweede tackj

ii De derde tack^

Defes fpruytjens mede Huyt hopende \

X Eentack^nae'tgewerfvm de bant gaende.

m De
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m De lever-ader

.

no "Een tack^desfelfsna de eüe-boogh-fpieren n door

de [pieren o.

p Een.andere groote tackjan de lever-ader .

q Verdeelingh des lever-aders in twee tacken *

f De tackjes felfs na de huyt van de arm .

t De tackjes lever-aders, die de middel-ader maeckt.

u Een tackjes lever-aders , nae het binnenfie hooft des

fchouders.

x x Een tackjta "tgewerfvan de hantgaende

.

y Een ader uyterlukjn de huyt by de elle-boogb.

Spruytjens uyt de Lever-ader .

^ De middel-ader

.

(Z Verdeelingh des middel-aders een weynigh boven

'tgewerfvan de bant

.

y $ Tacken van defe verdeelingh nae de uyterlicke en

innerlicke ham

.

s Een tacxken na de middelfie engout-vinger loopende.

q D'ader van de duyms muys

.

£ Defiam van de holle ader loopende nae de gedeelten

onder delevergefielt .
•

y\ Die na het vet der nierengaet .

6 i Beyde de melckc^deren

.

A Beyde de bereydende z,aet-aderen

.

£ Lenden-aderen.

o Verdeelingh van de neer-dalende holle ader .
]

TT Die na de buyckzfpiercn loopt

.

o <r Twee tacken van de neer-dalendefiam

.

^ 7 Dit
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T Die na de heupe-fpieren en bil-fpierengaet .

0 Eenfpruytje na degaten varitjluyt-been .

<P De ader van tftuyt-been.

%ip Die na de onder-buych^gaet ,

w Benader van de tackle»

V Die voor hetgemacht-been loopt .

n Een tacxken in de huyt van de dye verfpreyt

.

% Vereeningb des felfs met diegene na bet been daelt

r De buych^ader onder de rechte buyck^fpieren fchuy-

lende .

A Degemacbt-ader.

© De encklauw-ader

.

A Een fpruytje des felfs na de lafche weckende •

S Noch een fpruytje des felfs int voorfte van de dye

verfpreyt.

IT De tweedefpruyt van de enckjauw-ader na de eerjle

fcbeen-fpier.

2 De derde fpruyt van de encklauw-ader na de kpie~

fchijve en de wade

.

Q De vierdefpruyt

.

Tacxkens van defelve na de voet en teenen .

£1 De beupen-ader .

1 Een uytevücke en hleyne tackna eenigefcheen-fpiere*

z Een verborgen groote tackjia de dye-fpieren

.

3 4 De waden-ader .

5 Een fpruytje des felfs na de huyt van de dye .

6 Haer grooter deel door de wade van de \nye nae de

bul
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hiel dalende .

7 En na de buyt van de uyterlicke enckiauw .

8 Dekuyt-ader.

9 Verdeeling van de kuyt-ader in een Uyterlicke en in~

nerlickeftam *

10 ii Verdeeling Vande uyterlickeftam onder de knie.

12 13 Dienabetbovenftevandevoetgaet.

14 De innerlicke tackjan de kuyt-ader •

1 5 Een neder-dalende tackjes felfs na de hiel engroo-

tenteen.

17 Degrooter heupen-ader 0

18 Eenfpruyt des felfs na de voet dalende *

19 Dy

ader na het nederften des voetsgaende •

zo Vereeniging van de waderhader met een tackjvan

de kyyt-ader

.

Het V. CapitteL

Slag h- aderen.
1. Haer Befcbrijvinge , ofte Bepalinge ,

2. Oirfpronck^

3. VVefen,

4» Leger-plaets

,

5. Loop,
.

6. Gebruyckj*

7. Oirfaeckjvant Kloppen y ofte den Vols.

8. Verdeelinge van de Groote Slagh-ader in de Kroon-

flagh-ader , ende daer nae in twee Stammen

.

9' Op-klimmende j metfijn Tacken , in de Krop , Herf-

fenen
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[ene {ende daer het tvonderbaerlickNet) Slaep-Jlagb-

aderen ,
Necl*j Schouder, endeBorft.

to* NedeY-dalendeflam , metfijn Tacken , de Tuficben-

ribbige, des Middel-rtfts , des Buycx , des Onder-

fchejls , de* Opper-fcheyls, der Nieren, der Lendenen,

der Klooten-Slagb-aderen .

GElijck , als nu verhaelt is , de Aderen uyt de

Lever , foo fpruyten de Slagh-aderen uyt

het Herte

.

1. Slagh-ader is mede een lang,ende ront vat,

pijpf-gewijs hol , maer beftaende uyt twee by-

fondere rocken , dienende 0111 het verfijnde, ende

levend-makende Bloet , uyt het Herte , door het

gantfche Lichaem te voeren , ende het grove aen

de Aderen over te leveren

.

2. De Slagh-aderen en treckê haer begin niet

uyt de Herflenen , gelijck Felops, de meefter van

Galenus, eertijdts meende : maer uyt het Herte

,

ende uyt de flincker holligheyt van het felve,vol-

gens de leere van de Ontleders , ende de Onder-

vindinge

.

3. Het VVefen van de Slagh-aderen is mede
Vliefigh,om bequamelick te konné uytgeftreckt,

ende te famen getrocken werden \ het welck aen

haer noodiger was , als aen de Aderen , als gefta-

digh kloppende . Ende daerom is haer geen ene-

kele, gelijck de Aderen, maer een dubbelden

eygenen rock gegeven , als oock om dat het fuy-

ver , dun , ende geeftigh Bloedt , dat fy voeren

,

% foo
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foo lichtelick niet en zoude verdwijnen

.

Werden daer-en-boven mede, gelijck de Ade-

ren , fomtijts van buyten bekleedt met een dick

,

gemeen vliesjen, fpruytende ( als fy buyten het

Ingewant , ende de Spieren zijn ) van de naeft-

gelegene Deelen : ende foodanige Slagh-aderen

,

die een vliefch hebben , 't welck oock Zenukens

ontfangt, zijn gevoeligh; maer andere, als oock

de Aderen niet ; derhalven konnen fy fonder pijn

gebonden , gefneden , ofte gebrant werden.

4. Haer Leger-flaets is wat dieper, te weten

onder de Aderen , ende dat foo wel in uyterlicke,

als inwendige deelen, uyt-genomen eenigh belet-

fel, gelijck, ontrent het Stuyt-been , alwaerde

Slagh-ader, om van het bloote Been niet befcha-

dight te werden , klimt over de Ader , daer fy te

voren onder-kroop , ende wederom , als fy het

Been voor-by is, haer onder de Ader verberght.

5. Sommige Slagh-aderen ftrecken haeruyt

totin't Gedermte,aldaer voedtfel aenbrengende;

fommige loopen nae de Huy t , alwaer fy met ee-

nen Lucht ontfangé, ende de roockachtige Dam-
pen uyt-jagen . D r Vlaterus ontkent , dat fy haer

zouden begeven tot in het Been ; dan D r
- Spiegel

getuyght te Padua ondervonden te hebben in een

groot caries , ofte verdorventheyt van het Kuyte-

been, het wefen van't been met een Slagh-aderké

door-boort

.

6. Het Gehrujrckym de Slagh-adere is al meeft
-

. yer-
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verhack, te weten, dat fy ftrecken, om het Bloet,

dat in't Herte gefuyvert , ende fijn gekoockt is

,

niet haer kloppen , door 't geheele Lichaem te

drijven, totvoedtfel , ende onderhout van al de

Leden, als oock tot verquickinge van ons natuyr-

licke Wermte.
7. Dit Kloppen, ofte Slaen van de Slagh-ade-

ren, wertgemeenlick Pols genoemt, nae het La-

tijnfch Pulfus , ende en gefchiet niet door kracht

,

die de Slagh-aderen by haer felfs hebben , gelijck

eertij ts Praxagoras meende, noch door de hitte

van't BIoet,gelijck het gevoele was van Arijloteles:

maer door kracht, die van het Herte door de roc-

ken van de Slagh-aderen vloey t , de welcke daer

na verweckt wert van den Geeft, die in haer hol-

ligheytis . Sulcx blijckt volkomcntlick hier uyt

,

dat, wanneer eenigh deel van een Slagh-ader toe-

gebonden wert, het felvige niet meerder en

flaet , voor al eer den bandt lofch gelaten is

.

Ten anderen, nae dat hem het Herte uyt, ende in

treckt,foo doen oock gelijckelick de Slagh-aderé:

gelijck te bemercken ftaet , als men de eene hant

houdt op de plaetfch vant Herte , en de ander op

den Pols, als oock uyt de Ontledinge van leven-

dige Dieren . Derhalven is de mifflagh van den

ouden Erafiftratus, leerende, dat als het Herte fich

nyt-breyt, de Slagh-aderen te famen getrocken

werden, ende het Herte neder-gaende, defe haer

op-geven > qualick gevolght , onder de nieuwe

,

5 van
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van Femelius, Columbus , Cardanus , ende Scaligeri

ende haer redenen werden volkomentlick weder-

leyt by Laurentiusirit 9-bouck van fijn Ontledin-

ge , qudfl.io.

8. De Verdeelinge der Slagh-aderen > die by-na

altijt met de Aderen gaen, zal lichter ende korter

zijn,om dat int laetft voorgaende capittel de ver-

fpreyding der Aderen is aen-gewefen

.

De Groote Slagb~adery de moeder van alle d'an-

dere, fpringende uyt deflinckerholligheyt van't

Herte, alwaer fy binnen
J

t Herte-vliefch van haer

geeft de Kroon-jlagb-ader,diet onderfte van't Her-

te kroons-gewijs bevangt ; daer na de holte uyt-

fchietende, wert verdeelt in een Op-klimmende
kleynder Stamden in een Neder-dalende grooter.

9. Wt den Op-klimnienden Stam komen de

Slagh-aderen , die nae de Krop fchieten , de welc-

ke ter zijde van de Strote-pijp op-klimmende *

ende door vele tacxkens de nabuyrige Deelen be-

fproeyende , loopen na den gront der Hedfenen
by de af-walfen van't Wigge-been j alwaer fy het

VVonderbaerlicl^Net van Galenus vlechten. Van
daer klimmen fy na de boven Herffen-groufkens,

ende breyden het Wonderlicht Nette-web van Co-

lumbus. Ten leften loopen fy voort tot het vier-r

den Herifen-groufken

.

De Necke-jlagh-ader fchiet door de gaten van

de dwerfTche uyt-fteeckfelen des Necks , nae de

Herffenen

.

De
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De Sckouder-jlagb-ader loopt over de Schouder

tot in den Arm

.

De Borfts-flagh-ader fteeckt haer in de Spieren

van de Voor-borft

.

10. Uyt den ftam van de groote Slagh-ader,

die nae beneden loopt , fpruyten de volgende

Tacken

.

De Carotides, ofte Slaep-flagb-adèren, klimmen,

ter zijden de rouwe Ader, recht nae't Ho^ft op.

Werden oock Lethargie*, , en Apopleiïica grnoemt,

om datfe een Popelfy , ende Slapende koort-

fche konnen verwecken , te weten, wanneer fy

verftopt zijnde, beletten het in-lomen van den
Levenden geeft uyt het Herte m de Herflenen

,

daerfy den Zielicken tot voedtfel moet dienen,

gelijck Laurentiusfclmfit 4.Anat.io. Dan den oudé

Huffus van Epbefen getuyght, op lijnen tijdt bevon-

den te zijn, dat de Slapende-fieckte geen gebreck

was van de Slagh-aderen, maer wel van de by-

leggende Zenuwen ; gelijck G^/m# oockfeyt'(in

fijn bouck van de nuttigheyt der Aeminge op't

5-capittel) dickwils vernomen ee hebben , dat als

defe Slagh-aderen toe-gebonden waren , het dier

geen fchade en lede , ende even vry den Adem
haelde , ende her Lichaem beweeghde . Waer
uythy in

5

t gevoelen fteeckt, dat de Herfïenea

den Levenden geeft wel zoude konnen miflehen.

In tegendeel verklacrt Valverda in fijn tf.bóifck

van de Ontledinge , op't n.capittel, den ver-

4 maer-
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maerden ontleder Columbus in een jongen voor

feer veel volck vertoont te hebbé,dat defe Slagh-

aderen verftopt, ofte gefloten zijnde, deMen-
fche terftont niet Slaep overvallen wert . Hier

van fchiet een Sprancxken door de Opper-kaeck

*ae elcken Tant , ende door het felve gefchieden

dt Sinckingen , die de Tant-pijn verwecken.

WaAt af-gefneden zijnde , hout fy terftont op.
De Tujfcben-Yibbige-flagh-ader, gelijckt de gade-

Joofe Ader, ende loopt om al de Ribben

.

De Slagh-ader des Middel-rifts door-kruypt het

geheele MiAdel-rift.

Des Buycks-flagh-ader de alder-grootfte , wert
de Maegh , Lever, Milt , en Net, mede gedeelt.

De Onder-fcheyl-jlagh-ader gaet nae het fcheyl

van het grove Gedermte; gelijck de Ofper-fchejl-'

flagb-ader t
nae het dunne ; de Nier-flagb-ader y nae

de Nieren ; de Lenden-ader, nae de Lendenen; de

Zaet-flagh-aAer , nae de Klooten

.

De Neder-dalende Tacken van de Slagh-adcr

brengen noch voort fes Spruy tfels,te weten,na de
Lenden-fpieren,het Stuyt-been,de Buyck-fpier,

den Onder-buyck, het Gemacht, en de Beenen.

De Slagh-ader wert met haer nu befchreven

Tacken , foo wel op-klimmende , als neder-da-
lende in't volgende beeldt aen-gewefen

.

a Het begin van degrooteflagh-ader uyt het bert .

b De krans-jlagh-ader , het duker eyndt des hens otn-

loopende .

cVer-
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c Verdeeling desgrootenfagh-aders in tweeflammen .

d De linckerjlagh-ader onder *t krop-been kruiende .

e De bovenïle ribbe-Jlagb-ader .

F De necke-jlagb-ader

.

g Die onder 't borB-been na de bwiïengaet.

H Die na de borfl-[pieren loopt . •

*

i Die na bet [cbouwer-bladt en desfelfs [pieren reyïl

.

k Die na de[cbouder-top klimt

.

l Die in de voorfie [pieren desgebeelen borfis verjpreyt

wort.

m Die terfijden van de borft hopendegaet na de breed-

te arm-[pier

.

n De oxel-jlagh-ader na de arm dalende, en den arm-

[pieren tacxkens verleenende .

o Eêtackjoopende int uyterlickjeelvande eüe-boogb.

v P Tacxkens na 'tgelidt des eüe-booghsgaende •

cxDe bovenïle tackjanghs de minder eüe-pijp hopende,

den duym, voorflen ende middelïien vinger eenige[cbeut-

jens mede-deelende

.

r Een tacxhen na de uyierlicke bantgaende: den welc-

hemen voelt, als mende polstaft.

s De onderfle tackjanghs de meerder eüe-pijp gaende ,

denpinckoy, gout-vmger , ende den middelflen fcheut-

jens verleenende .

* Een tacxken na de [pierkens hopende ontrent den

klepifien vinger ofpinckoy .

t Verfpreydingb van de bovenfle en onderfle tackjloor

de bant en vingeren .

v De op-klimmendefiam van degrootejlagh-ader .

x Dc
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x Delinckerflagh-ader van de krop .

Y Die ander het krop-been duyckt.

z De rechter flagh-ader van de krop .

a Verdeelïngh van de lïnckcr krop-jlagh-ader

.

b De uyterïicke tack^ vandefe verdeelïngh , iritaen-

ftcht , flapen en buytenften des oorsgaende .

c De innerlicke tack^ nae 'tftroten-hooft , jlundt , en

tongh hopende

.

p Verdeelïngh van defe tackjia de herflene kammende.

e Een fpruytje van de tack^ b na de aenflcht-fpieren .

f Verfpreydingh des tacks b onder de wortel van't oor.

g Defes voorjle tackjloor-kruypt de flapen .

h De achterfte tackjeyt onder de huyt achter V oor .
,

i Deftam van de groote flagh-ader na de rugge-wer-

velen dalende

.

kkk Deflagh-aderen van de acht onderfte ribben.

I Des middel-riftsflagh-ader

.

£ De bovenïle darm-fcheyl-flagh-ader

.

q 9 De rechter en lincker melckjflagb-ader in de nie-

ren gaende .

li kk Deflagh-aderen na de klooten hopende .

A De onderfle darm-fcheyl-flagh-ader meefi nae de

J^ertel-darmgaende.

p ^ Deflagh-aderen der lendenen .

y
Onder. Deflagh-ader der buyck^fpieren

.

v v Verdeelïngh des grooten flagh-aders in twee neer-

dalende tacken.

T De verdeeling vande neerdalendeftam in twee tacke.
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£ Desfelfsbinnenftetac^

o Slagb-ader na defperen gaende , die defijde-been-

deren en beupen behleeden .

w Die na de onder-buyck^gaet

.

(>(> Des navelsflagh-ader.

r Die opwaerts na de rechte buyck^fpier kümt .

v Die na defchaemte loopt .

<p Die na de beenen daelt

.

X Die na de voorfie dye-fpierengaet

.

$ Die na de binnenfie dye-fpieren loopt

.

T Die in de achterfte dye-fpieren komt .

AA Die na de kuyt daelt.

A Die na de kuyt-fpierengaet.

2 Die in defcheen-fperenftaet

.

II ^> Die na *t bovenfte van de voet loopt.

Nahetbinnenftevande voetgaende , eentacxkjn

aen d'encklauur uyt-deelt

.

£1 Die onder nae de bal van de voet loopt , elcken teen

tweefpmytjens verleenende .

Het VI. Capittel.

Zenuwen.
!. Haer Bepalinge

,

2. VVefen , ende Stoffe ,

öirfpronck^,

4. Gebruyck^, ende Onderfcbeyt3 nae haer hhplanten

.

/. Ver-
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5 . Verdeelinge , me haten Oirfproncl^,

6. Hoefy uyt bet Ruggen-mergb ftruyten,

7. Verdeelinge in den Rug-graet ,

8. Hals-^enuwen,ende die door Armen,en Handengaeft,

9. Borft, Rug, ende Lenden-Zenuwen ,

10. Zenuwen, die uyt bet Stuyt-been komen , ende dooi

Beenen y ende Voeten baren loop hebben .

GElijck de Aderen , ende Slagh-aderen, als

Fonteyn-aders,het Bloet, ende de Geeften,

tot Onder-hout ende Leven, door het geheele

Lichaem verfpreydé; foo vvert door de Zenuwen,
als kleyne Koordekens , het Gevoelen ende Be-

wegen, alle de Leden aen-gebracht . Ende alfoo

van de eerfte in de twee laetft voorgaende capit-

telen gehandelt is , foo zullen wy nu komen tot

de befchrijvinge der Zenuwen , beginnende van

haer Bepalinge .

1 . Zenuwe is een lang , ende ront vat , voort-

komende uyt Zaet, beftaende uyt Mergh met
Vliefch bekleedt , fpruytende uyt de Herffenen

,

ende het Ruggen-mergh , brengende door het

gantfche Lichaem den Zielicken geeft, tot Ge-
voelen , ende Bewegen van al de Leden

,

Dat een Zenuwelang, ende ront is, blijcktby

't oogh; als mede, dat hy uyt Zadige ftoffe bcftaet»

Want hy is by-nae fonder bloet , geheel wit, en-

de kout.

2, Het VVefen van een Zenuwe is tweederley »
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inwendigh, ende uytwendigh . Inwendigh is een

Zenuwe wit , facht , ende als Mergh , by-nae ge-

lijck het Herffen-mergh ( alwaer het fijnen oir-

fpronckuyt treckt) ende van buyten, mede als

de Herffenen , tot befcherminge van't fachte

Mergh, met Vliefch bekleedt. Hy en is niet

fichtbaerlick hol, gelijck de Aderen, ende Slagh-

aderen , om dat hy geen Bloet 5 maer alleen den

Zielicken geeft , die feer fijn is , moft over-bren-

gen. Een Zenuwe is hardei* van S toffe, als de

Herffenen, om dat hy een verre vvegh moft doen*

daerom ^ijn oock de verfte de hartfte;als oock die

tot het Bewegen geftelt zijn . Want Hart is be-

quamer 0111 yet te doen , ende facht om te lijden •

Gelijck om defe reden , ende om dat fy niet verre

en gaen , de Zenuwen van 't Geficht , Gehoor ,

Smaeck , facht , ende die van den Reuck alder-

fachtft zijn

.

3, Den Oirfpronck^ der Zenuwen wert van Ari*

fioteles, ende hem volgende Alexander , Averroés,

Aponenfis , ende andere , getrocken uyt het Herte*

doch door tuffchen-komen van de Herffenen.

TiinHippoaates leert , ende Galenus bewijft, het

welck mede by de Geneef-meefters aen-genomë
wert, dat de Zenuwen, uyt haer eygen hooft, van

de Herflenen komen . Defe leere beweert niet

alleen de gelijckhey t van Wefen, die daer is, tuf-

fchen het Mergh der Herffenen , ende Zenuwen

,

maer oock de ondervindinge van 't Geficht3 ende

wert
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wert nader bewefen , inet weder-legginge van t

ftrijdende gevoelen , by Laurentius 4.Anat. qu<zft.7.

4. Het Gebwych^vm de Zenuwen is r om de

Zieïicke kracht, ende geeft van de Herffenen,tot

Gevoelen , ende Bewegen , door al de Leden te

verfpreyden . Het Bewegen tot de gene , die dat

werek uyt-voeren , gelijck de Spieren . Het Ge-
voelen tot de Oogen , Ooren , Neus , ende alle

Deelen, om te konnen begrijpen, ende onder-

feheyden de dingen , die Pijn aenbrengen. Beyde
ditGebruyck wert daer door klaerlickbeveftight,

dateenZenuwe af-gefneden zijnde, het Deel,
daer hy ingeplant is, terftont fijn Gevoelen, ende

Bewegen verheft . Geen Ifdt, fchrijft Arifioteles,

in fijn 3. bouck van fijn Hiftorye der Dieren , en

wert met Doovigbeyt , Beroerthtyt, ofte Treckinge be-

vangen y dat fonder Zlnuwe is . Nu Doovigheyt is

een vermindering van Gevoele, Beroertheyt een

wech-nerqinge van Gevoelen ende Bewegen,
Trecking een onwilligh Bewegen

.

5. De Verdeelinge der Zenuwen wert genomen
nae haer beginfel , te weten , dat fommige fpruy-

ten uyt de Herffenen , andere uy t het Ruggen-
mergh . De eerfte hebben wy meeft verhandelt

in de Geneef-kontte , derhalven zal genoegh zijn,

dat wy hier de Andere alleen befchrijven

.

6. De Zenuwé,die uyt 'tRugge-mergh voort-

komen, zijn wel ontallick : maer dewijl, als fy

fchieten door de Gaten van de Wervel-beenderc,

haer
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haer te famen vougende een lichaem makê, daer-

om ftellen de Ontleders foo veel paren,ofte kop-

pelen ( aldus genoemt om datter uyt elcke zijde

een fpruyt) van Zenu vven^aHfer Gaten in de Wer-
vel-beenderen zijn . Elcke Zenuwe dan heeft in

fijn begin veelderhande Vefelé,mede uyt Mergh,

ende een dun Vliesjen beftaende , de welcke ne-

derdalende allencxkens haer van 't Rugge-mergh
af-fonderen, niet juyft daerfydoor-fchietë, maer

dickwils wel een hant-breet hooger, ende, aen de

Gaten der Wervel-beenderen gekomen zijnde %

werden bekleedt met een rock van het dicke

Herffen-vliefch , waerom fy fchijnen maer een

Zenuwe te wefen , maer door het gat gekomen
zijnde,foo vertoonen haerwederom de felve tacx-

kens , even-eens als een gedraeyt touw, dat aen't

begin , ende 't eynde lofch gemaeckt , ofte ont-

draeyt is

.

In de eerfte figuer.

a Het begin van
7

t ruggen-mergb buyten de hooft-ftn*

b Sijn dichte in de lenden-wervelen

.

c Sijn verfpeydingh in vefelen

.

d Sevenparen der necke-zenuwen

.

Van d tot e derugge-zenuwen.

Van e tot f de lenden-wervelen .

Van f tot g deftuyt-been-'^enuwen

.

H Het eyndt vatit rugge-mergh in vedelen uyt-gaende.

i k l Worden eenige zenuwen vertoont hoe die met

Vefelen uyt hetmcrgbjpruyten .

mm Wor~
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m m Worden de knoopen verbeeldt , die uyt de veree*

mging der vefelen komen .

no Vliefenbet mergb bekledende

.

In de tweede fïguer.

34567 Dez«enuw-pareuytbetrugge-mergh fpruy-

tende , die van andere uyt bet herjfen-mergbgefeyt wor-

den te komen .

b Het ruggen-mergb buyten de booft-pan

.

c Vefelen en draden , in de welcke bet verdeelt wort.

d 7 Het necke-mergh,enfijnfevenparen der z*ennwe.

e 19 Twaelf paren van rugge-z.enuwen.

F 24 Het lenden-mergh , en vijfpaer zenuwen .

g 30 Hetftuyt-been- mergb , en fes paer zenuwen.

H Het uyterHen varit rugge-mergb

.

7. Het Mergh uyt de Hooft-pan fchietende is

wonderlick vruchtbaer om Zenuwen voort te

brengen ^ waer van de Ontleders Dertigh voor-

name Paren hebben aen-gemerckt ; feven in den

Hals, tvvaelf in den Rug, vijf in de Lendenen >

ende fes in't Stuyt-been

.

8. Uyt de Seven paren der Hah-'fenHwen, heb-

ben het eerfte,ende tweede wat byfonders,te we-
ten, datfe niet, als andere, uyt de rechter ende

flincker zijde, maer van voren, ende achteré uyt-

fpruyten, ende fulcx van wegen de byfondere t'fa-

nien-fettinge (ftreckende tot verfekerthey t van't

bewegen) die daer is tuflchen den eerften , ende

tweeden Wervel

.

Het Eerfte paer komt uyt de gatê van den eer-

ften
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ften Wervel , ende fchiet van achteren een tacx-

ken in de kleyne Spieren van t Achter-hooft , en-

de wert van voren verfonden door de Spieren van

den Slock-derm , ende den Hals

.

Het Tweede verfpreyt hem over de geheele

Huyt des Hoofts , van voren door die van 't Aen-

geficht,en van achteré door de gene,die de twee-

de Wervel met het Achter-hooft gemeen heeft.

Het Derde paer, door het gat, 'twelck tuffchê

den tweeden ende derden Wervel gemeen is,uyt-

fpruytende, wert terftontin twee tacké verdeelt,

waer van den voorften hem verfpreyt in de Hals-

buygende Spieren , den achterften in de gene, die

het Hooft , ende den Hals uyt-recken

.

Het Vierde , Vijfde , ende Sefte , gaen nae de

Spieren der Armen , Hals , ende Schouder-blat

,

en het Sevende in de breedtfte Spier van dé Arm,
tot in't uyterfte van de Hant;allegader met eenige

tacxkens in t Middel-rift,waer door het felfde foo

groote gemeenfchap met de Herffenen heeft

.

Door den Arm , ende de geheele Hant loopt

Sespaer Zenuwen.
Het Eerfte paer fchietende door het gat van

den vijfden Wervel, gaet meeft in den Spier, Del-

toides genoemden de Huyt van den Arm,latende

een Sprancxkë,dat de Hooft-ader vergefelfchapt.

Het Tweede, wat dicker zijnde, komt uyt

het fefte Wervel-been, gaet door het voorfte,en-

de midden van den Arm, ende fchiet eerft in den

R - 2 • twee-
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twee-hoofdigen Spier ^ daer nae neder-dalende ,

geeft een tacxken aen den langften Arm-fpier

;

ten laetften aen den Elleboogh komende , werdt
fomtijts in twee, fomtijts in drie tacken gefplitft,

de welcke in de geheele Huy t van den Arm , en-

de in de Hant verloren werdé;waer van de leegh-

fte , onder de Bafilica , ofte Lever-ader , fchuylt

.

Het Derde vermengt hem met het voorgaen-

de , ende fchiet fijn tacken in de Spier , die onder

de Twee-hoofdige leyt , ende het binnenfte van

de Hant

.

Het Vierde , ende dickfte van alle, gaet onder

de felve Spier , met een diepe Ader , ende Slagh-

ader vergefelfchapt,ende wert daer nae verfchey-

den uyt-gebreyt. Verfiet de Spierë, die den Arm
uyt-fteken , de Carpus , ofte Voor-hant , Duym

,

ende die de Vingers uyt-recken

.

Het Vijfde, gehecht aen het voor-gaende, tuf-

fchen de Arm-fpieren , die het met tacxkens ver-

fiet, neder-dalende , verfpreythem voor, ende

achter tot in de Vingeren. Het welck de oirfaeck

is, dat door drucken, ftooten,ofte binden van den

Arm , dickwils eenige Doovighey t in de Vinge-

ren vernomen wert

.

Het Sefte paer,tuffchen de Huy t, ende 't vley-

figh Vliefch fchietende, eyndight in de Huy t van

den Arm

.

9. Door de wervel-beenderen van de Borft,

ende Ruggefpruyten twaelf Paer Zenuwen , die

alle-
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allegader terftont int uyt-komen, haer verdeden

in een grooten , ende kleynen tack , waer van den

eenen na voren gaet, ende van binnen al de Rib-

ben door-loopt ; den anderen fchiet achterwaert

,

fteeckt, ende verheft hem tuffchen de Spieren

»

die aen d'uytfteeckfels van de Wervel-beenderen

gehecht zijn

.

Uy t het Rugge-mergh, als het in de Lendenen

is , fchieten vijf paer Zenuwen , wat grooter als

de Rugge-zenuwen . Elck wert wederom ver-

deelt in voor-tacken, ende achter-tacken , die

haer begeven ten deele in de Spieren van de Len-

denen,ende den Buyck,ten deele van de Beenen.

Volgen twee Af-beeltfels, waer van het eerfte

aenwijlt de Zenuwen van voren , het ander van

achteren . Hebben gemeene letteren , behalven

daer anders aen-geteyekent is

.

a i 2 Het Kugge-mergb febietende in de Wervel-

beenderen .

itoty i De[even Wervel-beenderen van den Hals,

8 tot 19 1 TwaelfWervelen van de Borft

.

20 tot 24 1 VijfWervelen van de Lendenen ,

25 w 50 1 Ses Beenderen van bet Stuyt-heen ,

b 2 Het eerfte Wervel-been van den Hals

.

c 2 Het eerfte Wervel- been van de Borft.

d 2 Het eerfte Wervel-been van de Lendenen ,

E2 Het Stuj/t-been.

f 2 Het achterfte Wtfprupfel varit eerfte ?aer.

g 12 Derfelver verdeetinge inde Sftere derHerffene.

R 3 H 1 Het
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h i Het voorHeVVtfpruytfel van t eerfte Paer *

i k 2 Van het avhterfie VVtfpruytfel van het tweede

Paer , nae boven treckende , den dunften tackel* den

dichtten tack^ k.

l 2 Samen-vouginge van den tackjes weeden Paers,

wet den tackjes derdens

.

m m i 2 Het tweede Paer door de Huyt van
f

t Hooft

tot den Hals toe verfpreyt .

n i Het voorfte VVtfpruytfel van het tweede Paer.

3 i Het derde Paer, en de derde Wervel.

o i z De aehter-ranckjanhet derde Paer 9 eerftnae

achteren , dan onder de Speren voor om-gedraeyt , wclc-

ken wegh al de tacken van de Paren tot 24. volgen

.

p 1 Voorfte , vier-dubbelde tackjan het eerfte Paer.

qjc Des felveseerfie tacl^gaende na de Speren , die

den Hals roeren.

r 1 2 De tweede verzamelt hem met het tweede Paer.

s 1 Den derden tackjnet den tackja vermengt.

ti 2 Den vierde tackjot de Spieren van die plaetfche

hy de dwerfche uytsleeckfels van de Wervel-beenderen te

famen komende

.

4 1 Het Vierdepaer met het vierde Wervel-been

.

v 1 2 Den achterflen tackjan t vierde Paer

.

x 1 2 Den voorften tack^vant vierde Paer in drie

gefpliiï.

y 1 Den eerfien tac^ ontvangende het uytfpruytfel R.

a 1 Den tweeden tack^, na de Spieren hopende .

b 1 Den derde tack,rakende een deel vant vijfde Paer.

5 1 Het Vijfdepaer

.

c 1 1 De*
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ci 2 Den achtereen tackyant vijfde Paer.

di 2 Den voorHen tackyarit [elfde Paer .

e i Dit deel maeckt infonderbeyt den Middel-rift$-

zjemwe .

f i 2 Een tackyan de Zenuwe d die boven door den

arm kruypt, ende eenige uytfpruytfels onder het Scbou-

der-bladtfendt

.

g i z Eenfpruyt van de Zenutve f nae de buyt vant

bovenïte des Arms

.

h i 2 Een tackyan defelfde Zenuwe, gaende nae de

tweede Sper van de Voor-arm

.

i i 2 Een andere tackde'felj'den,en de Huyt ingeplant.

6 i Het Seftepaer.

k z Den achterften tackyan't fette Vaer

.

1 1 Den voorsten tackyantfelfde Vaer

.

m i Sijn uytfpruytfel om de Middel-rifts-'fenuwe te

maken .

nn i 2 De Middel-rifts-fenuwe uyt driefprancken

b e ende m voort-gebracht ,

o o 1 1 Sijn verdeelinge door het Middel-rift

.

p 2 Een tack van betfefte Paer hopende nae de hol"

ügheyt van het SchouderMadt .

qu Vervouging van den tackel metfijn na-burige

tacken
y wekkers deel na den Voor-arm gaet .

7 i Het Sevendepaer.

x 2 Den achterHen tackyan het felfde Paer

.

fi De famen-komïle van bet fevenïle Paer met de

na-burige tacxkens.

ttt 2 Sijn fpruytfels inde Spieren van de Schoude-

R $ ren,
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reriy ende Voor-arm.

8 i Het AchtSte paer , ofte bet eerïle van de Borfi

.

u 2 Den achterften tackyan bet achtfte Paer

.

x i 2 Vervouging van het achtïie ?aer met bet[even-

de y waer uyt eemge Zenuwen na den Voor-armgaen

.

y i Een tack^vanhet acbtfte Paer bemuytïlreckendc

boven over de Borïl .

etetz Sprang[els van bet achtïle Paergaendena de

Speien van den Voor-arm

.

9 i Het Negendepaer

.

(& i Den achterBen tackyan t[elfde Paer.

$i Den voorïlentackj

£ i Sijn[prang[els na de BorH-[pieren

.

10 tot 19 incluys 1 Paren van Zenuwen tujfcben

de Ribben

.

9] f} 1 SprangfeU van de Tuf[cben-ribben-z,enuwen

éten de wortels van de Ribben , den Ribben-%*enuwe uyt

bet Seïlepaer der Herbenenge[proten
?
vermeerderende.

ö 6 9 1 Tacken van de Tuj[cben-ribben-z,enuwen na

de Spieren 3 die de Borfi bekleeden.

i 1 1 Tacken na deeerïlen Spier van den Voor-arm.

ic ki Tacken na het onderfte van dengemelten Spier.

A A 1 Tacken na de[cbeun[cbe Spieren van de Buyck^

ppi Na den breedïlen Spier van den Voor-arm

.

v 1 Een taexken na den Tepel.

co 1 Tacxkemvant 18, ende \y. Paer tot het begin-*

[el van den Dye-[pier .

7r 7r 1 Den
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vr t i Den eerfien Zenuwe van den Voor-arm van

buyten in de buyt.

£ 1 2 Den tweeden van den Voor-arm

.

cci De fpruytfels van den [elfden tot den eerHen ,

ofte twee-hoofdigen Sper , van degrooter Eüe-pijp

.

t x 2 Den derden Zenuwe van de Voor-arm .

v i Sijnen tackna de Uuyt .

Tacxkens na degroote Spier van den Voor-arm*

%\ Na de voorfie Uuyt van den Voor-arm

.

tyi Samen-komflevanden derden Zenuwe met den

tweeden*

co i Den tweeden met den derden nae de verfamelin-

ge neder-dalende

.

r i Eenfprangfhen van den tweeden Zenuwe na den

tweeden Spier van de kleynder Eüe-pijp .

A A i Den bovenfien tachjan den tweeden Zenuwe

hopende dooi den Voor-arm tot het eerïïe gevricht van

denDuym.

0 i Den middel-tackjan den tweeden Zenuwe •

A i Sijnen voort-gangh tot in de Bant .

2 i Den onderften tackyan de tweede Zenuwe •

n S i Sijn twee tacken na V binnenïle van de Uanu

* 1 2 De Vierde Zenuwe van den Voor-arm

,

Vz endevan dien Zenuwen, dienende de Spieren,

die den Voor-arm uyt-ftrecken

.

£1 z Een tackna de Uuyt des Voor-arms van achtere.

32 z Na
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322 Na de Huyt van het bovenfte van den Voor-arm.

33 2 Een tack^de Spieren van de greoter Ette-pijp

ever-loopende

.

342 Een twee-fcheydingh van de vierde Zenuwe ,

gaende na degroote EUe-pijp

.

352 Den booger tackyan degemelte fcheydinge

.

37 2 Deleegertack,ftreckendenadekleyneElle-pijp*

382 Hier van fpruytfels na de boven Schouder-fpiere.

3940412 Drie toeken na de Spieren , die van de

hleyne Eüe-ptjp komen

.

* 1 2 De Vijfde Zenuwe van den Voor-arm .

43 1 Spruytfels van het eerfee , ende derde Paerder

Arm-^enuwen , hopende na de Spieren, die van onderen

de grooter Eüe-ptjp bekleeden.

44 1 Een tackyan den derden Zenuwe , gaende nae

het hol van de Kant ende Vingeren

.

45 1 Een tackyan de vijfde Zenuwe na het binnenïle

desHants.

46 1 Spruytfel van den tackj\*> gehecht aen de kleyn-

der Eüe-pijp , rot op het bupenfie van de Hant .

X 1 2 De Sefie Zenuwe van den Arm

.

47 1 Sijn eynde by den Kneuchel van de Hant.

48 iSpranxkensvadefefteZenuwe,gaendenadeHuyt.

20 tot 24 1 VijfParen van Zenuwen uyt de Wervel-
beenderen van de Lendenen

.

49 49 1 Een tackjia de Klooten van het 20 Paer .

5 o 5 o i Zenmven van de Buyckcfpieren .

511 Hier van Spruytfels tot den brcedÜen Spier van

den Voor-arm.

52522^
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52522 De achterfle tacken uytde Wervel-beende-

ren van de L endenen .

25 tot 30 1 Ses Paet Zenuwe komende uyt het Stuyt-

been.

53 1 Eentackyanhetij Vaer ,
gaendenaehetbin-

nenÜevande Heup .

54 55 2 Een tackjvan de Heup-%.enuwe naebuyten

fchietende[onder macker tot de Huyt, en SpierevandeBiL

5612 Eet eynde van het Rugge-mergb .

5 7 1 De eerïie Zenuwe van het Scheen-been ,

581 Tacken daer van na de Huyt,

59 1 alsoockjia de Spieren

.

60 1 De tweede Zenuwe van het Scheen-been 9

6 1 6 1 Daer van tacken na de Huyt •

61 Een tackjchietende boven op den Voet

.

63 Sprancxkens van de tackjS 1 die de Knye behelpen.

64 1 Sijnen tackjia de Spieren ,

65 1 Daer van een tackjia den vijfden,ofte den drie-

koofdigen Spier van de Dye.

66 1 De derde Zenuwe van het Scheen-been .

6j 1 Eenfprancxhen na de Spieren, die hetgat van

het Gemacht-been in hebben .

68 1 Ee tackygaende na de binnenfie Huyt vande Dye.

69 1 Een deel van den derden Zenuwe , gaendenae

de Spieren .

701 Daer van een af-fetfel na den tweeden , van de

Kuyt-been-bewegende Spieren.

71 1 z De vierde, ende alder-dickfte Zenuwe van

het Scbem-beeh.

72 1 2 Sjf-
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72 1 2 Sijnen tack^achter aen de Huyt van de Dyt

meeïtendeel verfpreyt .

73 1 Benen anderen na de Spieren,die uyt het uyter-

fte van de Heupfchieten

.

10. Door het Stuyt-been rijfen fes Paren, uyt

wekkers vier bovenfte , ende drie onderfte van

de Lendenen, komen de Zenuwen van de groote

Elle-pijp , ende andere, die haer door de na-buri-

ge Spieren van de kleyne Elle-pijp, ende Voet
verfpreyden , fulcx als hier uyt-gebeeldt vvert.

74 Tack^vande vierde Zenuwe des grooter Elle-

pijpsgaende na de vierde Spier van de kleynder Elle-pijp 9

tot in de Huyt.

75 Tacxkens van het vierde Paer tot de hoofden der

Voet-fpieren .

76 Verdeeling van de vierde Zenuwe by de Hafen in

Weeftammen .

77 Den kleynslen , ende dunfienfiam .

78 78 Sijnen tackjia de Huyt van buyten de kleyn-

der Eüe-pijp tot den Vinckjoe .

* 79 Eenen anderen de Spieren in-geltjft

.

80 Den binnensten slam van de vierde Zenuwe

.

81 81 Eenen tackjoor de Spieren van t Been tot in't

onderfte van den Voet kruypende .

82 Verfamelingvandenbinnenften 3 ende buytenften

door uytfpruytfel

.

83 Verdeeling van den binnenftenftam door het on-

derfte van den Voet

.

84 Gedeelte van den tack^jS gaende nae het bo-

venHe
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venfte van den Voet , ende den kleynften Tee

.

85 Tackjan den binnenjlejlam ontrent denencklauu?.

86 Sijnen anderen tack^ hem na bet boyentte van den

Voet begevende .

NAe dat de voor-genomen Deelen wijdtloo-

pigh befchreven zijn , foo zullen wy nu ko-

men tot haer Gebreken, beginnende, volgens de

voor-geftelde ordre , van de gene, die het Opfer-

huydeken y ende Huyt meeft onderworpen zijn

.

Het VII. Capittel.

VERBR ANTHEYT
1. vandeSon,

z. Ken-teyckenen,

3. Voor-teyckenen ,

4. Maniere om voor te komen.

ƒ. Genefinge.

DE Huyt vvert door verfcheydene Oirfakea

bevlackt, waer ónder mede de Son is, het

welck wy Verbrantheyt noemen . Ende al en is dit

geen groot Gebreck , ofte dat veel hinder by-

brengt ; foo zullen wy oock , om de Vlacken des

Huy ts nae malkander te vervolgen , de felvige >

als de Slechtfte , voor laten gaen •

1. Defe Vlacken werden verweckt, en als ge-

brant door de hitte der Sonne , op de Handen >

ende infonderheyt het Aengeficht van de gene >

die
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die veel inde'Son moeten wefen. Het welck

meeft gebeurt, als op een koude Winter heettf

Lemen volgen

.

2. De K^-r^%^wtoonenhaerfelven, alfoo

het geen verdeelde Vlacxkens en zijn , gelijck

andere; maer alleen als eeneVlack. De Oir-

faeck valt oock licht te weten, uyt het gene voor-

gegaen is , te weten , als yemant hem lang in de

Son onthouden heeft .
0

3. De VooY-teyckcnen en valle hier foo aenmerc-

kelick niet , als in andere Gebreken . Want uyt

defe Verbrantheyt en is geen gevaer te wachten »

ende fiet alleen op de fchoonheyt>5 endeverwe*
het welck weynigh raeckt de Mans , Boerinnen >

en andere, die foo nauw niet en fien : maer meer-

der de teere, ende nauw-keurige Joflfrouwen, die

defe Vlecke nae haer waerde rekenen

.

4. Defe Verbrantheyt wert voor-gekomen

,

wanneer yemant, die teer van Huy t is, fijn felven

wacht veel in de Son te wefen, infönderheyt in de
Lenten, ende Honts-dagen, het cene om de ver-

anderinge , die alfdan in de Lucht is % het ander %

om de brandende Hitte

.

Het Aengeficht magh , voor de gene die fükx

te pas komt , bedeckt werden met Mafques , ofte

Sluyers , de Handen met Hant-fchoenen , ende
beyde dickwils gewaifen met een Uyt-melcking
door Rofen-water van foete Amandelen ende de vier

goetc verfoeiende Z<ukn

.

S 5. Mae?
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5. Maer al is de Huyt aireede door deSon

verbrant , dat vergaet wel metter tijdt van felfs

,

als men uyt deSon blijft want alfdan wert van

de Nature wederom een ander Op-huydeken
gemaeckt . Dan voor de gene , die fulcx te lang,

ende moeyelick valt , diekonnen, om geen tijdt

te verliefen , haer waffchen met Rofen-water, daer

wat Canjer in gefmolten is, ofte daer hittere Aman-

delen ingeftooten, ende uyt-geperft zijn . Hier

toeftrecktM^/^, infonderheyt Gepen, enEjelin-

yen-melckj, dewelcke de Huyt verfachten , fuyve-

ren , ende een goede verwe acn-brengen . Van
fulcx en was Rofp^de huyfvrouw van den keyfer

Nero niet onbewuft , dewelcke > waer dat fy oock

haer begaf, door een groote dertelheyt, altijt vijf

hondert Efelinnen met haer voerden, waffchende

niet alleen haer Aengeficht , ende Handen met

haerMelck, maer badende indefelve haer ge-

heele Lichaem , om het felve fonder rimpelen ,

mals, ende wit te houden, gc\'\]ck Rlimits ver-

haelt in het n.bouck van fijn Natuyrlickehifto-

ryeop't 4x.capittel, endein't 20. op't 12. Hier

op flaen de Verffen van den pocet Iuvenalis in fijn

6. Schimp-dicht

:

» Videndaque multo

Ram tumeifacies 9 autpinguia Ropp&ana

Spirat^ & hine mifenvifcantur labra manti.

De pocet maeckt daer mede gewagh van Eroot

,

hptwclck doen ter tijdt mede tot klaerheyt des

Aen-
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Aengefichts in't gebruyck was. Waer toe Ierwen-

broot beft dient, voornamelick met degemelte

Melck^f
ofte Wit van Ey gemengt . Hier toe ftrec-

ken oock de Suyver-makende ofte Af-vegende

heel-middelen in't 12. capittel van't i. bouck be-

fchreven

.

Het VIII. Capittel.

Verbrantbeyt van het Vyer , ende andere brandende

Oirfaken.

1. llaer Trappen, ende Verfcbeydenheyt,

2. Ken-teyckenen

,

3. Voor-teychenen.

Genefinge,

ƒ. wanneer de Verbrantbeyt VVeynigb

,

6. Swaerder , ende

7. Alder-fwaerït is

.

1.

GElijck , als vvy gefey t hebben, de Verbrant-

hey t van de Son, weynigh fwarighey t heeft,

foo geeft die van
9

t Vyer meerder forge . Doch
niet allegader even-veel . Want fy gaet op drie-

derley Trappen . Somtij ts iffer alleen Brant met
Pijn in't verbrande Deel , ende indien den felven

niet terftont geholpen en wert, foo fcheyt het

Opper-huydeken van de rechte Huyt , ende daer

kómen Blaesjens pp, vol klaer Water. Somtijts

verheft haer terftont, endeop ftaende voet een

S z Bhcs %
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Blaes, de Huy t wért verbrant , verdrooght, én-

de in-getrocken , fonder even-wel tot een Korft

te verharden . Somtijdts \yert de Huy t , met het

onder-leggende vleyfch tot e€n Korft verbrandt

,

en verdrooght ; de Huy t is bruynachtigh , verlieft

wat van't gevoelen, ende, als de Korft af valt, foo

laetfeeen diepe Swering . Want het Vyer doet

van een fcheyden , ende verweckt Pijn ; ende om
4at deVochtigheyt in de Huy t door de kracht van
J

t Vyer zoucktuy t te vliegen , en door de vaftig-

heyt van
5

t Qpper-lmydcken tegen-gehouden

wert, foo heft fy 't felve op, ende verweckt Blaef-

jens . Somtijts blijfter oock door de kracht van't

Vyer wat Vochtigheyt in 't Dëel , vvaer van dé

Huytin-getrockpn werf. Somtijts gebeurt het,

dat die Vochtigheyt teenemael yervlieght, ende

verdrooght . Het welck by-kom t van wegen de

verfcheydenheyt van 't gene den Brant maeckt

.

Want Water en Brant foo veel niet , ende 't felve

oock meerder ófte minder , nae dat het meerder *

ofte minder Hitte heeft . Daer en komt medé
geen grooten Brant van Stoppels , Stroo , ofte

diergelijcke , het en ware den felve lange duerde.

Meerder kracht geven Olye, Vet, Peck, Teer,

Vernis, Honigh , Wafch. ' Noch heviger branden

gefmolten Loot, ofte Tin, gloeyend Yfer, Vyer
van Buf-kruyt , ofte van den Blicxem. Want hoe

het Vyer in een vafter lichaem is, ende langer

brant , hoe het meerder kracht doet 5 ende in te-

gen-
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g£ndeel , wanneer het in een ydel lichaem is, dari

yerfpreyt fijn kracht , ende en kan niet veel brant

maken, te weten* als het mede niet lang en duyrt*

2. Üyt het gene nu gefeyt is * ftaet de Ver^

branthey t > met haer onderfeheyt wel te kennen

«

Want wetende de voorgaende Oirfaken , endö

fiende de gefchroeyde Huyt, foo en heeft men
anders geen Ken-teyckenen van doen .

. 3. Wat de VvoY-teyckenen belangt t De Ver-

branthey t heeft meerder * ofte minde!* gevaer , na

dat fy veel,ofte weynigh is* endeoock na de Dee*
len; Hoe het Lichaem fuyverder is^ ehde de Ver*

branthey t nünder,hoefy eerder kan genefen wer*

den . Heeft oock minder gevaer , wanneer maer5

een Deel gebrant is * dan alfler vele , ofte het ge-

heele Lichaem brant , ende dat oock den Brant

diep in-gaet. Want dewijl de Vaten daer van

toe-fengeri, ende fluyten,foo en konnen daer door

het Bloet en de Geeften niet toe-vloeyen * waer
op het Kout vyer, ende dickwils deDoot felve

komt te volgen. Sukx heb ick gefien in een Op-
per-brouwer, die het fiedende Bier, uytdeop*
fpringende Kuyp over 't lijfkreegh * ende 't felve

beftorf. Hier van hebben wy oock een aenmerc^

kens weerdigh exempel in de Franfche hiftoryen

van koning Karei de V I. die in 't jaer 1392. mede
wilde we(en in een Mommerye van Wilde-mans*

aen-geftelt by fes Edel-luyden, gekleet in fijn lin-

den, van buyten vol wol vaft gemaecktmet peck>

S 3 (oé
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lbo konftigh, dat fy al fchenen naeckte Wilden tc

wefen. De Koning mede foo toe-gemaeckt zijn-

de, leyde defe fes aen malkandere gebonden , als

flaven, in de fael , daer al de Prinsen, ende Prin-

$effen vergadert faten : maer fy en waren daer

nauvvlicx binnen, ofte het vyer van de toortfchèn

rocht in haer kleederen, het welck terftontfoo

voort-ginck, datter twee op de plaetfch doot ble-

ven , twee andere leefden maer twee dagen daer

nae , een lofch rakende , fprong in *t water , de

Koning werde behouden door de Hertoginne van

Berry , die hem ftolpte onder haren ruymen tab-

baert

.

4. Om te komen tot de Genefinge . Al is't ee-

nen regel in de Geneef-konfte , dat alles verdre-

ven wert door fijn tegen-ftrijdende, foo en moet
fulcx niet altijt van het Gebreck verftaen werde

,

maer oock van wegen de Oirfaeck . Ende daer-

om is het een mif-verftant van fommige,die mee-
nen datter in de Verbrantheyt maer een verande-

ringe en is , waer door een Heete hoedanigheyt

het Deel zoude mede-gedeelt wefen , ende der-

halven
y

t fèlve met Verkoelende middelen willen

uytbluifchen ; daer nochtans eenige kleyne ftucx-

kens van hetVyer het gebrande Deel in-gedruckt

werden, dewelcke vereyfchen uyt-getrocken te

wefen . Ende men bevint door de Ervarenthey t,

dat Koude dingen de Verbrantheyt niet en gene-

fen : maer de Vyerige af-fetfels in houden , ende

daer
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daer door Pijn> Onfl:ekinge,ja het Kout vyer ver-*

wedren ; ofte ten minftcn het genefen dapper ten

achteren fetten.

Hier van is eé exempel by Hildanus f. Centur. 78*

van een jonge dochter, die met haer flincker voet

in't heet water gevallen was , ende door het op-

leggen van verkoelende, ende feer verdroogende

middelen , de voet , ende 't geheele been uytter-

maten feer fwol, blijvende aen den buyten enckel

(niet tegenftaende alles, dat daer toe vin buyten*

ende binnen gebruyckt werde) een Sweringe den

tij t van vier jaré,tot dat hy, niet een goet Geneef*

meefter, daer over koniende,de felvige bevonden

een Rijcxdaler groot, met verheven, ongelijcke*

ende harde Kanten : het Lidt mede (om dat de

ftoffe van die koude Middelen daer in gedruckt

,

ende verhart Was) fooftijf, dat fy het nauwlicx

bewegen, ofte gaen en konde . Hier is, na ontla-

ftinge van 't Lichaem , Freciptaet met plockfel op

de Sweringe geleyt • De Voet, ende alles wat

verhardt was , werde geftreken met een Salfken

van Capoenen vet ,
Olye van witte Leiyen , ende Fier-

wormen : ende dan daer om-geflagen een Pap van

Boonen-meel z on^en , Poeyer van Heemst-wortel

,

van wilde VVtjngdert,vm Femigrieckzfaet,elcx 1 loot*

vznroode Rofen , Granaet-bloemen , Myrtus-faet, elcx

een vierendeel loot, Majtick^, witte VVieroock^, elcx

een half loot , Saffraen een halfvierendeel loot *

Met het af-fietfel van Heèmft- wortel , en Fenu-

S 4 grieck
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grieck tot een Pap gekoockt . Nae eenige dagen

iflbr ee Fontanel onder de knye,recht over de Svve-

ringe gefet , om de toe-vloeyende Vochtigheden

tê onder-fcheppen; die daerom oock foo lange

open gehouden is, tot dat het Deel, door het

langdurighgebreck, verfvvackt zijnde 5 genoegh

verfterckt was. Doch als hier door de harde kan-

ten niet en konden verfacht werden , foo zijn die

met een Cautery verteert, ende daer op geleyt een

Vigesltjf , beftaende uyt Nieuw wafcb 1 fcrtipel,

Hars , Gummi Èkmi , Terebintbijn , van elcx 1 loot

,

Poeyer van MaHick^y witte VV'mooch^ y van elcx

2 fcrupels , Met een Doyer van een Ey, een wcynigh

Olye van Doycrs , ende voorts met Olye van Rofen

,

ende vanfoete Amandelen gemengt tot een Saltken •

Pe verhaelde Pap is ontrent eé maent na malkan-

der op- geleyt , en de Frecifitaet tot het laetfte van

de Heelingc in-geftroey t . Na het gebruyck van

de Pap, is rontfom het gewricht van den voet ge-

flagen, de volgende Plaefter: N. EmpL deMu-
filaginibus 4 on^en, Gum. Ammoniacum , 1 loot,

VVafch 1 on$e, Saffraen een half vierendeel loot

,

S^kk-filver uyt-gebluft, 5 loot. Te famen gemengt,

ende op een dun leder geftreken. Maer foo dick-

>vils alffer Puyftkens door de Plaefter quamen,

werde de felve af-genomen , ende ondertuffchen

een verdroogende falve gebefight,gelijck van Ce-

tuy$, ende dan wederom de Plaefter , tot dat de

Puyftkens wederom uyt-braken . En op die ma-
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nière is de verharde ftoffe , nu genoegh verfacht

zijnde , allencxkens verdreven . Het been vverde

van de Teen tot de Knye toe bewonden met een

Swachtel, gedoopt in het volgende Af-fietfel,

N. Wad-wortel , Wortel van Herts-tonge , Tovmen-

tille y van elcx 1 on^e, Betonye, Velt-cypes , Alfien,

Salye , Rofmarin, Sleutel-bloemen > van elcx 1 hant

vol, Rofen 2 hant vol, Gékoockt in een ftoop Wa-:

ter, ende daer by gedaen Zout 1 on^e. De Svvachr

tel is van beginfel tot het laetfte van de Genefin-

ge , daer in nat gemaeckt, op-geleyt. Ende hier

door is geluckelick geheelt, defe Ungh-duyrige

Svveringe ; devvelcke aldus door koude middelen*

in Verbrantheyt gebruyckt , verargert was

.

De eerfte forge moet dan in de Verbrantheyt

wefen om den Brant uy t te treeken . Ende 5 ge-

lijck de Verkoude deelë niet wel genefen en wer-

den , indien men de felvige tegen het Vyer hout*

ofte in werm Water fteeckt , alfoo daer door he-

vige Pijn, jaedickwils het kout Vyer verweckt

wert: maer indien men de felveeerft met Snee

wrijft, ofte in kout Water douwt, deKouwuyt-
getrocké wert : op de felfde maniere zal men den

Brant met verwennende middelen uyt-trecken >

het welck fy doen door gelijckheyt , die fy met
malkanderen hebben , te weten, dat het uytwen-

digh Vyer het inwendigh of 't verbrande nabuy-
ten treckt , gelijck Ambr. Faré wel feyt , ende felfs

pnfe Vrouwen wel weten , dat als de kinderc een

S 5 liant,
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hant, ofte vinger verbrant hebben , het lidt niet

in kout Water en fteken , maer houden het tegen

W/er.
5. 'Derhalven wanneer de Verbrantheyt wey-

'

nigh om 't lijfheeft , dan moet men in alle manie-

ren toe lien, datter geen Blaren op enkomen*
Want als dat belet vvert , dan is het aen-gebrandc

terftont geheel bevrijt. Dit dient ten eerften in't

werckgeftelt, ende het gebrande lidt , nae fijne
j

gelegenthey t, ofte een weynigh tegen 't Vyef ge-

houden , ofte in werm Water gefteken, ofte door

het felfde met een fpongye , ofte wollen lap ge-

ftooft , om alfoo door de werm te den Brandt uyt

te trecken; ofte ten eerfté een douck met een Sto-

ving van Veyl , in Bier gekoockt > ofte Water , daer

levende Kalckjn uyt-gebluft is,om het felfde gefla-

gen ; ende dan daer op geleyt Ajuyn met Zout ge-

ftampt; ofte men zal neme Ajuyn ander-halfon^e,

Zouty Spaenfche Zeep, van elcx 1 loot, In een vijfel,

met Olye van Rofen, tot een Salfken gemengt. De
gemelte Paré gebruyckten een Salfken van een

pont Speckjn kleyne ftucxkens gefneden, ende in

Rofen-water gefmolten , ende dan door-gedaen

,

ende gewaflchen met VVeeghbre-water , daer dan

by gemengt drie Doren van verfche Eyeren . Amatus

verheft feer een ander Salfken van Speek , dat hy

fey t van een Indiaenfch meefter bekomen te heb-

ben • Mei* zal nemen Laurier-bladeren , ende la-

ten op de felfde heet-gefmolten Speck^(oo lang

druy-
j
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druypen, totdat de Bladeren in aflche vergaen

zijn. Met die Affche, onder de Vettigheyt alfoo

gemengt , tweemael daeghs het gebrande Deel

geftreken, geneeft binné drie dagen. Men magh>

gelijck Valefcm doet,eenige riemen Speek tuflfchen

Laurier-bladeren aen een Spit fteken , ende voor

het vyer laten braden , ende het druypende Vet
gebruyeken . lerurïm fchrijft hem feer wel be-

vonden te hebben met het volgende . N. Wit van

z Ejeren , 2. on^en Olje van Rofen , 1 on$c Rozen-

water , wel onder malkanderen geflagen, ende

daer in een fijn douexken nat gemaeckt , op het

Verbrande deel geleyt , ende niet af-genomen *

tot dat het genefen is , maer alle daeghs drie vier

mael met het felfde nat gebet . Dan na den vier-

den dagh zal men in plaetfche van't Wit 2 Doyeren

nemen , ende dat foo vervolgen, tot dat men ver-r

neemt het groeyen van een nieuw op-huydeken,

ende daer het felveopenbaert , het douexken al-

lencxkens af-fnijden , tot dat het geheel wech is

.

Maer in alle Salven , die wy hier toe gebruyeken,

dient daer op gelet, datfe niet vaft en kleve, maer

lichtelick af-genomen konnen werden ; want het

anders pijnlick valt . De Bleynen en dienen niet

terftont door-geftekë, om dat, de Huyt ontbloot

zijnde, pijn maeckt, ende langhfamer geheelt

wert . Maer moeten eerfit op den derden dagh *

wanneer het Op-vellek e weder begint te groeyé,

geopent werden : het welck oock niet langer en

dient
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dient uyt-gèfteit,op dat de Vochtigheyt* die daer

in is , geen meerder fcherpigheyt en krijge , ende

de Huyt door-eet.

6. Dan indien de Vërbraiitheyt foo fvvaer is r

datter niet alleen Bleynen opgeheven zijn •, inaer

de Huyt oock verbrant, verdrooght , ende in-ge-

trocken is, dan en is't niet genoegh, alleen Heel-

middelen te gebruycken die den Brant uyt tree-

ken j maef men moeter op leggen 't gene de ver-

drooghde Huvt kan verfachten * Daerom dienen

terftant alle de Bleynen door-gefneden * om de

heete, ende fcherpe Vochtigheyt te doen uyt-

vloeyen , ende dan op de Verbrande plaets geleyt

een Salfken van Onge^oute Boter , Hoender-vet , van

elcx ion^e, Olye van witte Leiyen, vanDojreren,

Nieuw wafiky^/m elcx i loot, Saffraen i fcrupel $

Slijm van Que-kernen met Rofen-water uyt-getroc-

ken , i on^e . Het Lidt felve moet daer nae be-

wonden werden met een doeck in Oxycratum nat

gemaeckt, om de pijn teftillen, ende het toe-

vloeyen te beletten

.

7* Indien ten laetften de Huy t niet alleen wat

verdrooght, maer al de natuyrlicke Vochtigheyt

daer in verteert,ende de in-geboren Wermte ver-

vlogen is , jae het Vleyfch felve met de Aderen

,

Slagh-aderen, ende Zenuwen verbrandt is, foo

datter feer ce vreefen ftaet voor het kout Vyer

;

dan dienen ten eerften alle de Bleynen , en Puy£-

jens door-gefneden tewerden , ende de Waterig-
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heyt op-gedrooght. Daer oa moet gelet zijn> das

de Efiare, ofte Korfte , den eerften, ofte tweeden

dagh fchey t ofte, indié fulcx niet en kan gefchie-

den, zal men het Deel op veel plaetfchen fcher-

ven,om de Vochtighey t uytkomft,ende de Heel-

middelen toekomft te geven . En4e dan zal men
daer terftont op leggen het laetft-verhaelde Salf-

ken. Andere Heel-middelen zijn te fien in't laet-

Ite Capittel van het cerfte Bouck

Het IX. Cgpittfh

j. Sproeten*

2. Haer Oirfaken

,

Ken-telkenen ,

4* Voor-teyckenen 3 .

j. Genefmge ,

i.O P het Opper-huydeken vertoonen haer de

Sproeten, infonderheyt in de Somer-tijdt,

vvaerom fy inDuytflandt Somrner-fprofien , ende

Sommer-flecken genoemt werden. Hét zijn Vlecx-

kens , die over de Huy t fchijnen als gefaey t , ofte

met droppen geleekt te zijn , Bruynachtigh van
verwe, het dorre loofniet ongelijck (waerom fy

by de gemelte Duytfchen den naem oock voeren

van Laub-flecken) fonder eenige Pijn , ofte Moeye-
lickheyt.

z. De Sproeten fpruyten uyt verbrant Bloet

,

als
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als het felve in't Op-huydeken eerft op-gehoudé,

ende daer na langfaem uyt-gelaten wert . Der-

halven helpt hier feer veel toe, Vaftighey t van de

Huy t . Ende dit is de oirfaeck , dat de Koonen ,

ofte Wangen, daer minder mede gequelt zijn

,

om dat fy door haer lofch ende open vvefen , de

verbrandè Dampen , die fyontfangen, terttont

wederom uyt-vvafemen daer fy in't Voor-hooft,

alwaerdeHuyt meerder gefloten is, langer be-

flotcn blijveiven in het felve daerom oock meer-

der Sproeten voort-brengen. Sulcx zijn meeft

onderhavigh, die overvloet van grove , ende ge-

brande Gal hebben ; als int fcheyden van Gallige

fieckten, ende in Svvangere vrouwen , ofte oock

ib Vrijfters, door het op-houden van de Stonden;

in fommige van het Speen , waer door het fwaer-

moedigh Bloet is gewoon ontlaft te werden . Sy

werden noch daer-en-bové veroirfaeckt door by-

fonder gebreck van de Huy t , waer door haer

voedfel , al is het fuyver ende goet, bedorvé wert,

ende een ander verwe aen-treckt. Want de Huyt,

van buyten befmet zijnde , bederft, ende befmet

oock haer eygen voedfel, 't welck dan , onder an-

dere Vlacken , mede tot Sproeten uyt-dijt .

,

3. De Ken-teyckenen zijn uy t de Befchrijvinge

,

jae genoegh door het Geficht te kennen. Komen
meeil in't Aengeficht , Hals , ende Handen, als

4eelen , die voorde Lucht bloot ftaen .

Wat de Ken-teyckené van de Oirfakcn belangt*

Wan-
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Wanneer fy komen , door het uyt-drijven van de

Nature, fulcx gefchiet met verlichting van de

Sieckte, ende dat de Koortfche op hout. Ende als

de Vochtigheyt niet heel fcherp en is,dan en val-

ter geen juckte ofte pijn, gelijckhet anders wel

doet . Dat de Stonden verhindert zijn, kan men
uyt haer eygen vertoogh onder-recht zijh. Wan-
neer de Dampê, van eenige quaet-aerdige Voch-
tigheyt uyt-gedreven werden, dan werden fy ge-

meenlick met eenigh quaet gevolgh vergefelt-

fchapt , gelijck Juckte , Pijn , Onlultighey t , en-

de diergelijcke.

4. Sommige Sproeten komen in de Somer,en-

de vergaen wederom in dé Winter. Andere blijvê

al tij t, doch fonder het minfte gevaer te dreygen

.

5. Daerom feyt Celjm niet qüalick in fijn fefte

bouck , op het 5«capittel , dat het by-na mallig-

heyt is , de felve te willen genefen. Evfen-wel

zullen wy voor de nauw-keurige eenige Middelen

kortelick befchrij ven. Hier toe dienen Water van

Speen-kruyt, van Boonen-bloeffetn, van Vlier, met een

weynigh Canfer'm Brandewijn gefvnohcn ; als me-
de Water uyt Slechen getrocken, alle met Spaenfche

Zeef , ofte Honigb gemengt . De Vochtigheyt , die

uytgebraden Ej/eren ftoom t . Olye van Ejeren / ofte

Wijn-Heen, Met het laetfte twee drie mael daeghs

geftrekcn , ende met het eerfte dickwils gewaf-

fchen. De andere Heel-middelen , daer toe

dienende, zijn hier. voor te lien in't y.capittel *

en-
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ende de verder aen-wijfinge.

Hier en zoude nu de Majelen,ols mede Vlackeo
zijnde, niet qualick volgen; dan om dat fy de felf-

de ftoffe hebben met de Kinder-pocken , foo zul-

len wy beyde onder de Zeerë daer na verhandele.

Het X. Capittel.

(.Gesvvel int gemeen ,

2 f Oirfaken , ende Onderfcheyt ,

3. Oirfproncl^, ende Wegen van de Vochtigheden, die

de Gefweüen veroirfaken .

4. Ken-teyckenen ,

j. Voor-tejrckenen

,

6. Genefwge,

7. Door Verdwijnen,

Door Verfweren > ende Openen

.

T7T7Y hebben by-gebracht de Gebreken >

Y V die haer even , ende fonder verheffen

in het Opper-huydeken vertoonen , ende zullen

nu komë tot de gene, die de Huyt,ende d'onder-

leggende Spieren op doen S\vellen,ende Sweren.

1. Gefwel, ofte Swellinge is een gebreck,

vvaer indeDeelen onfes Lichaems van haer na-

tuyrlick Wefen, ende Gedaente af-wijeken, door

Toe-vloeying , ofte Vergadering van eenige

Stoffe , die haer doet op-fwellen

.

2. De naefte Oirfaecki van een Gefvvel is 't

gQne , dat het Deel doet verheffen , ende op-

fvvel-
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fwellen . Het vvelck alfoo het driederhande is

,

te weten Vochtighey t , Wint , ende vafte Stoffe

;

foo wert het voornaemfte Onderfcheyt van de

Gefwellen genomen van de naefte Oirfaeck

.

Voor eerft,beftae de Gefwellen uyt de Voch-
tigheden, te weten Bloedt , Gal, Slijm , ende

fwarteGal, fwart Bloedt, ende Water. Ten
tweeden Winden in eenigh Deel befloten , doen

de felvige fpannen , ende op-fwellen . Welcke
Gefwellen wy volgens de Grieckfche , ende La-

tijnfche benaminge zouden mogen heeten Op-
blafingen . Ten derden , daer is fomtijdts yet

Vleyfighs , Vliefigh, Beenigh, ofte diergelijcke

»

dat in eenigh Deel komt te waflfen, ende Gefwel
veroirfiken ; maer alfoo die dingen uyt Vochtig-

heden haren oirfpronck trecken : foo zullen wy
foodanige Gefwellen met de eerfte vervougen*

ende houdé voor de derde foorte van Gefwellen

;

te weten, als de vafte Deelen uyt haer plaets in

een andere fchieten , ende die doen op-geven .

De gemeenfte Gefwellen komen uyt de vier

Vochtigheden die in't Bloedt zijn; andere uyt

Water , Wint , ende uyt-reckende Deelen . Uyt
het Bloet onftaet het Phlegmone, ofte Bloet-gefwel,

Vleyfgen Aen-was,Vkyfige breuck,, en Swaer*lijvigheyt.

Uyt Gal , de Roos
, Spingent vyer, llaer-worm, &c.

Uyt Slijm, Oedema , ohc kout Gefwel \ Uytfwart
Bloet, Seinbus, ofte hart Gefwel^ Uyt fwarte Gal,

T '

Maei"
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Maer men vint groot onderfcheyt in de Gefwel-

len, die van Waterige vochtigheyt komen, door

dien datter dickwils Weyachtige , Zoute , ende

Gallige vochtigheyt onder gemengt is, ende daer

van fpruyt Haer-wowi , Schorft, quaet Zeer , &c.

De Gefwellen die uyt Vochtigheden voort-

komen, maken mede noch tweederley Onder-

fcheyt*

Voor eerft,dat fy niet^lle van een alleen, maer

van vermengde groeyen , te weten , van Slijm

,

maer *t welck Gal,ofte fwart Bloet by hem heeft,

foo dat de naefte oirfaeck eygentlick geé eender-

hande Vochtigheyt en is:maer een mengel-moes

van verfcheyde

.

Ten tweeden, dat die Stoffe fomtijdtsin een

Vliefch befloten ley t . Sulcke Gefwellen zijn

,

Krop-fweren, ofte Koningseer, Melkerts, een zwere

niet etter als honich ; Steatoma , een Specl^apoïleu^

nye> Atheroma, eenFap-aposieunjre , &c.

Van de Vochtigheden, die in een ander wefen

verandert zijn, groeyen Tolypus, een vleyfigen

Aen-was in den Neus, het vleyfigb Scheurfel,RanuU

onder de tong, Wratten , &c.

Daer zijn noch gefwellen die uyt Quaet-aer-

dige vochtigheden beftaen , als Kinder-pocken 9

Mafelen , Melaetfbeyt , Feft-kole , Klap-oir , Sec.

Van de Winden komen de Op-blafwge , ende

alderhande winderige Gefwellen .

Van vafteDeelen uyt haer plaets fchietende

komt
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.komt het Scbeurfel int Gemacht,ende in den Na-
vel, als den Derm , ofte 't Net daer in fchiet

;

Varix, Kramp-ader, Aneurifma, ofteuyt-gereckte

Slagh-ader.

De Beenderen van haer plaetfche gedrongen

vverdende , fchieten met een Gefwel uy t , in't

Griecx Exoïlofis genoemt ; ende als de Wervel-

beenderen van den Rug uyt-wijcken,dat maeckt

een Bult .

De gemeenfte Gefwellen beftaé uyt de Voch-
tigheden, vvaerom wy van de felvige eerft zullen

handelen. De naefte Oirfaeck van foodanigen

Gefwel is een Vochtigheyt , die eenigh deel on-

natuyrlick doet op-fwellen . Welcke Vochtig-

hey t , alfoo fy gemeenlick in eenige Hoedanig-

heyt uyt-fteeckt , te weten , in Hitte , Koude

,

Vochtigheyt, ofte Drooghte,foo deelt fy die

hoedanigheyt het deel mede, dat anders gema-
tight zijnde , daer door ongematight wert ; het

welck veroorfaeckt , datter een Ongematigheyt

haer met het Gefwel vermengt

.

3 . De Vochtigheyt , die de Swelling maeckt,

wèrt of allencxkens in het Deel vergadert , ofte

vloeyt daer fevens in

.

De langfameVergaderinge gebeurt voor eerfly

ende infonderheyt door eenigh Gebreck , datter

lift Deel is, te weten, als het te Swack is , om fijn

Voedtfel nae behooren tc verteren , ende te veel

overfchot maeckt, ofte dat het fijn Overfthoc

T z niet

.
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niet wel en kan quijt werden j het welck weder-

óm gefchiet, ofte door Swackighey t, ofte dat den

Door-tocht niet vry en is

.

Ten anderen, wert de Vochtigheyt allencx-

kens vergadert in feker Deel,als het Voedtfel fel-

ver quaet is ; waer door foo veel overfchot ge-

maeckt wert , dat de uyt-drijvende kracht 't felve

niet en kan af-fetten, ofte foo dick is , dat de Na-
ture het niet en kan quijt maken . De Swackig-

heyt van de kracht beftaet uyt Ongematighey

t

der Deelen, ende verfwacking van de natuyrlicke

Wermte . De Door-tochten werden verftopt

door veel ende dicke Vochtigheden ; werdé toe-

getrocken door Kouw . Ende Spijfe van quade

Gijl, maeckt datter veel Overtollighey t groeyt.

De Vochtigheyt komt op eenigh Deel te

vloeyen ( het welck de meefte oirfaeck van Ge-
fwellen is) ofte van het Deel felfs getrocken, ofte

van een ander daer nae toe gefonden. Het Tree-

ken gefchiet voor eerft door Hitte , 't zy dat die

gekomen is van ftereke Beweginge,de Son, Vyer,

ofte fcherpe Geneef-middelen . Want door die

Oirfakende Deelen verhit zijnde, trecken uyt

het vordere Lichaem de Vochtigheden nae haer

toe , felver oock al ifler geen overvloet : doch foo

veel te meerder, alffer overvloet is .

Ten andere werden door na-treckë van Voch-
tigheden, noch uyt Pijn, Gefwellen verweckt

.

De Pijn treckt na haer, niet uyt haer felven,maer

uyt
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uyt wat anders, te weten om drie Oirfaken.

t. Om dat de Nature , dewijlfe een pijnigli Deel
zouckt te hulpe te komen , daer nae toe fent met
kracht ende overvloedigh Bloedt ende Geeften ,

ende alfoo het Deel te feer vervult . z. Het Pij-

nige deel wert van die Overvloet, door de Natu-

re daer gefonden , verhit ; waer door het daer na>

van wegen de Hitte , te meerder treek t • 3. De
Pijne , verfwackt de Leden . Nu de Leden ver-

fwackt zijnde, al is't datfe niet en trecken , foo

ontfangen fy dapper , ende konnen niet weder-

ftaen , ofte tegen-houden , 't gene datter van alle

wegen in-vloeyt.

Ten andere beftaet een Gefwel uyt Sinckinge*

wanneer eenige Vochtigheden uyt het een Deel
in't ander over-gefondê werden,al is't datter geen

trecking en is . Want alfoo elck Deel niet alleen

en heeft een kracht van na hem te trecké dat hem
aengenaem is : maer oock een kracht , om 't gene

overigh , ofte tegen is , van hem te ftooten ; foo

is't , dat een fterek Deel , door Overvloet , ofte

Hoedanigheyt der Vochtigheden, overlaft, ende

geprickelt zijnde, 't gene dat hem onnut is, ofte

moeylick valt , na een fwacker uyt-fmijt . In het

welcke indien het niet en verteert , ofte uyt en

waeffemt , wert wederom nae andere gefonden 9

die noch fwacker zijn , tot dat het ten laetften

komt tot het fwackfte , 't welck hem van de ont-

fangene Vochtigheden niet en kan ontlafteh \ al-

T 3 waer
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vvaer fy dan blijvende, als op-gepropt,by een {le-

ken, ende allencxkens vermeerderen. Even-

eens, gelijck men fiet, dat de Schollen-Ys , als

fy in haer drijven gefteut werden, ende ergens te-

gen fteken , op malkander fchuyven , ende alfoo

een hooghte maken

.

Om dan een Swelling te veroiiTaké doorOver-

fendc, daer toe wert vereyfcht een ftercker Deel

dat fent, een fwacker dat ontfangt , ende Wegen,
door de welcke die Vochtighedé hare loop neme.

De Deelen fenden over , als de ftercke kracht

geprickelt wert , door de menighte , ofte hoeda-

nigheyt der Vochtigheden tot uyt-ftooten. Want
indien de Nature niet geprickelt en werde, fy én

zoude haer niet ftellen om uyt te ftooten,ende by

aldien fy niet fterck en was , foo en zoude fy niet

tonnen uyt-ftooten. Waer toe oock helpen uy t-

wendige Oirfaken , die het vloeyen verwecken

;

te weten , foo Hitte , die de Vochtigheden doet

fmelten, endedriftigh maeckt^ als Kouw,die met
toe-trecken de felve neder-druckt ; gelijck in de

Siwkingen breeder is aen-gewefen •

De Vochtighedé, die elders van daen vloeyê,

werden ontfangen van de Swacke ende de Ge-
reetfte deelen . Want de Sterckfte fenden altijt

,

dat fy over hebben , nae de Swackfte

.

Swacke deelen werden hier verftaen , die ofte

van Naturen , ofte daer nae eenigh Gebreck ge-

kregen hebben, ofte van beginfeï foogefchapen

zijn

,
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xijn , datfe lichtelick het Overfchot van andere

Deelen konnen ontfangê,gelijck daer is de Huyt,

ende de Klieren, die lofch ende ydel zijn . Want
de Nature , om voorname en edele Deelen voor

Ongeval te befchermen , heeft in t menfëhelicke

Lichaem eenige fwacke geftelt , in de welcke de

voorname Deelen , wanneer fy met Vochtighe-

den overladen zijn , haer konnen ontlaften. Hier

van Ioft het Herte haer Overtollighey t onder de

Oxelen , de Herffenen achter de Ooren , ende de

Lever in de Lieffen:alle de Deelé,en Leden haer

drooge,ende vochtige Vuyligheyt door de Huyt.

DeGereetfte deelen, om de Sinckingen te

ontfangen , zijn de gene , die aen de uyt-gevende

Deelen vaft zijn , ende de Wegen , waer door de

Vochtigheden vallen , wijdt open hebben , ende

degene, daerfe wederom uyt zouden moeten

>

nauw ofte geen; ofte oock dat fy leegh ftaen,ende

onder de gene , die toe-fenden

.

De Wegen, door de welcke de Sinckinge val-

len , zijn ofte verholen, ofte openbacr. Want al-

foo ons Lichaem , gelijck Hippcrates welfeydt,

door-vloeyigh is, foo loopen fy oock van't een

Deel in't ander , door verhole Wegen . Aldus

fackt in de Water-fuchtige het Water uyt den

Buyck door heymelicke Wegen intGemacht,
ende de Beenen. Maer meeftendeel loopen de

Vochtigheden , die gefwellen veroirfaken , door

open Wegé> als daer zijn Aderen en Slagh-aderé.

T 4 Wat
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^Vat belangt het Onderfcheyt van de Gefwel-

len , dat hebben wy gefeyt genomen te werden

van de Vochtigheden, die de felve veroirfaken:

en dat fommige fuyver , fomniige gemengt zij n.

4. Om nu te komen tot de Ke^teyckenen: Ofte

eenigh Gefvvel onftaet van datter een Deel, ont-

ledet , ofte uyt fijn plaetfch is , ftaet licht te ken-

nen ; ende fulcx niet zijnde , foo magh men wel

befluyten, dat de Verheving van Vochtigheden

voort-komt • Nu ofte het door Vergadering,ofte

In-vloeyen gegroeytis, wert aldus onderfchey-

den. 'Tgeen door Vergadering komt, groeyt

langfaem ende allencxkens , ende en beflaet foo

grooten plaetfch niet , ende daer en is geen oir-

faeck i)och teycken van Sinckingë voor gegaen

.

Maer als het Gefwel door Sinckingë veroirfaeckt

ïs , dan zijnder geheel ander Teyckenen . Ende
alfler in't Gefwollen deel geen Pijn , noch Hitte

voor-gegaen en is , fulcx beduy t , dat de Sinckin-

gë toe-gefonden , maer niet getrocken en is ; ge-

lijck integendeel voorgaende Pijn , ende Hitte

van t Deel, te kennen geven, dat de Sinckingë

daer in getrocken is

.

Wat de Teyckenen aengaet van de vier Tijden,

die in de Sieckten,en Gebreken,ftaen ae te merc-

ken : Het Gefwel is in't Begin , als het Deel eerft

begint te fpannen 5 In fijn Toe-nemen, als het hem
mcrckelick op-geeft,ende dat de Toe-vallen, die

dek Gefvvel volgen , vermeerderen . Stil-ftant is,
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als het Gefwel, ende de Toe-vallë op't hooghfte

zijn
; Af-gwg, als de hooghte van't Gefwel, endc

de Toe-vallen af-nemen

.

5. Wy komé tot de Voor-tejickene. En voor ecrft,

wat de fèlvige in't gemeen aengaet : Van wegen
de plaets zijn de Innerlicke Gefwellen gevaerlic-

ker , als de tfytwendige, ende meer ofmin na de

weerdigheyt , ende 't gebmyck van het Deel

.

Hoe het Gefwel grooter is , de Ongematigheyt ,

daer by gevought zijnde, heviger, ende de Voch-
tighey t , die't Gefwel maeckt , arger , foo veel te

fwaerder valt het om te genefen v maer hoe de

Vochtighey t , die
5

t Gefwel veroirfaeckt, fachter

is , hoe het lichter, ende beter te helpen is. Doch
alderlichtft verdwijnen de windige Gefwellen

.

Alle Gefwellen,die uyt Vochtigheyt beftaen,in-

dienfe niet te rug en fchieten , 't zy van felfs, ofte

door Middelen, eyndigen op vierderley manierê,

te weten door ongevoeligh Uyt-waeflfemen,door

Verfweren , als de Vochtigheyt, die de Swelling

maeckt, tot Etter gebracht wert, doorBederving»

als de Gematighey t van het Deel , ende d'inge^

boren Wermte van de quade Vochtighey t over-

wonnen, ende bedorven wert , ende door Ver-

harding, als de Vochtigheyt int Gefwel verftijft,

ende verhardt

.

Sachte Swellingen nijngoet, Rauwe quaet y fchrijft

Hippocrates in de 6j. Kort-bondige fpreucke van't

5 . bouck . Sachte Spellingen , dat is, die mede ge-

T 5 Ven,
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ven, ende neder facken , om dat hetBloet, ofte

de gemengde Vochtighey t, gekoockt, ende ver-

fworen zijnde ,- verdunt is , zyngoet , als een teyc-

ken , dat de Nature fterck , ende de quade Stoffc

daer door in een betere verandert is . Rauwe, (feyt

hy ) dat is Harde (de makende Oirfaeck geno-

men voor het gemaeckte) zjjn quaet. Want Harde
beteyckenen , dat de Stoffe noch rauw is , ende in

fommige Gebreken , als Cancker , niet verfacht >

noch gekoockt en kan werden . Eenige Klap-

ooren, die Sacht zijn, laten haer lichtehck doen

verdwijnen: maer de Harde hebben gevolgh van

de Pocken.

De Teyckenen, dat een Gefwel hem tot Swe-

ren ftelt , zijn Pijn , ende Klopping in't gefwollen

Deel, ende daer by de Koortfche, gelijck terftont

breeder , volgens de Kort-bondige Spreucke van

Hippocrates , zal verklaert werden. Als eenigh

Gefwel, het zy vanbuyten, ofte van binnen,

door-breeckt , daer op volght gemeenlick Qua-
lickheyt, ofte Flauwte, om dat met de Etter oock

de natuyrlicke Wermte , ende Geeften uyt-ber-

ften , ende vervliegen. Sulcx gefchiet van buyten

alleen , wanneer dat de Etter in groote menighte

gelooft wert. Maer deGefwellen, die van bin-

nen door-breken , al en zijn fy foo groot niet , in

wat Deel , dat de Etter valt, verweckt feer quade

Toe-vallen , Schudden , Walgen, Braken , Flau-

wigheyt, Suyffeling. Endedefealtefamen, ofte
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fommigein'tByfonder, naedenaert, endeme-

nichte van de Etter, ende de weerdigheyt van het

Deel , daer hy door-breeckt . Ontrent de Zenu-

wen, ende Zenuw-achtige deelen, niaeckt hy

Schudden , ende Beven ^ by de Maegh , Walgen
ende Braken j

by de Krop van de felve , ofte on-

trent het Herte, Flauwigheyt, Befwijming, Kouc

fweet *, by de Herlfenë, ofte dat de Etterige dam-
pen van onderen op~ftijgen, Suyfleling, ofte Swij-

mèlingin't Hooft.

DeTeyckenen van aen-ftaende Bedervinge*

zijn, als het Deel blauw ofte bruyn wert. Teyc-

ken dat het begint te Verharden , is het minde-

ren van 't Gefwel , dat het Verharden toe , ende

aen-neemt , de vermeerdering. Teycken van te

Rug te fchieten, is, dat het Gefwei fchierlick ver-

mindert , het welck, by aldien het komt door in-

wendige Oirfaeck, altijt quaet is, ten zy dat de te

Rug-fchietende ftoffe, door eenigenwegh ont-

laft wert. Op het te Rug-fchieten van de ftoffe

volght een Koortfche, indienfe te voren daer niet

geweeft en is , ende daer geweeft zijnde, foo ver-

meerdert fy,ende dan volgen andere quade Toe-
vallen ,

uyt hetin-houden van de ftoffe

.

De befte Manier van fcheyden der Gefwellen,

gefchiet door Verdwijnen, daer aen door Verfwercn.

Maer quaet is 't , dat de Gefwellen Verharden , al-

der-quaetft dat een deel Verderft

.

6. Het aenwijfen van de Genefmge der Gefwel-

len 5
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len, Wert genomen van de naefte Oirfaeck. Want
die wech zijnde, foo vergaet het Gefwel terftont.

Indiender een Ongematigheyt by is, foo zal

men Heete gefwellen verkoelen, Koude vervver-

men , Vochtige op-droogen , Drooge vervochti-

gen. Want gelijck alle Siecktë door Tegen-ftrij-

dende middelen genefen , foo moet oock nootfa-

kelick de Ongematigheyt doorTegen-ftrijdende

ongematigheyt tot matigheyt gebracht werden.

Dan in dele veranderinge en dient niet alleen ge-

let op dien Tegen-ftrijdt in't gemeen , te weten,

dat de Hitte de Kouw tegen is , ende de Voch-
tigheyt de Drooghte : maer men moet oock acht

nemen op den trap van die Strijdigheyt , ende fijn

beft doen , om , foo veel mogelick is , wel te on-

dervinden , op hoe veel trappen het Deel van den

natuyrlicken ftant af-geweken is, ende dan tegen

den felven juyft een recht Strijdt-middel ftel-

len . Daer toe zullen wy infonderheyt komen

,

int overleggen, wat Gematigheyt elck Lichaem,

ende elck Deel gehadt heeft , eer het in gebreck

viel . Want 't gene dat veel vervallen is van den

natuyrlicken ftant, vereyfcht ftercker Heel-mid-

delen ; en in tegendeel , dat weynigh van den na-

tuyrlicken ftant af-wijckt , moet met flappe ge-

holpen werden. Waer uyt wy defe Regulen tree-

ken. Voor eerft, alfoo een Gebreck, dat veel van

de natuyrlicke Gematigheyt vervallen is,ftercker

Middelen vereyfcht, foovolght, dat een Heet

ge-
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gebreck, komende in een Lichaem van naturen

Koutachtigh, met ftercke Kouwe middelen moet

verjaeght werden. Ende een Kout gebreck in een

Heet lichaem met Heeter. Dat een Vochtigh

gebreck in eë Droogh , ende hart lichaem dapper

Verdroogende middelen vereyfcht : een Droogh
gebreck in een Vochtigh, endefacht lichaem

,

Sterck verdroogende . Uy t den anderen Regel >

die aenwijft, dat in Gebreken, die weynigh wije-

ken van de natuyrlicke Gematigheyt, flapper

middelen moeten gebruyekt werden , volghtj

Dat een Heet gebreck in een Heet lichaem, flap-

per Kouwe middelen vereyfcht; een Kout in een

Kout lkhaem flapper Hitte ; een Vochtigh in een

Vochtigh ende Sacht lichaem niet fterek droo-

gende; een Droogh gebreck in een lichaem, dat

van naturen droogh ende hart is, heeft van nooden

Heel-middelen, die niet te Vochtigh en zijn

.

Hier moet voor-al gelet werden op den Aert

ende de Nature van het Deel , dat ongematight

is , ende overley t niet alleen hoe verre het van de

natuerlicke Gematigheyt geweken is: maer oock
wat ander eygene , ofte byfondere Hoedanighe-

den het felve van naturen heeft , alfoo daer veel

aen gelegen is, ofte het Gebreck een Zenuwe be-

vangt , ofte Vleyfch, ofeen Oogh, ofte een Hant
ontfteken is . Want al is*t , dat eenigh Gebreck,
gelijck Ongematighey t , alleen vereyfcht yeran-

dering door Tegen-ftrijdende middelen foo heeft
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heteven~wcl, van wegen dat het isinfulcken*

ofte fulckenDeel, vannooden, niet alleen een

bepaelt , ende tot foodanigen Deels gematigheyt

bequaem Middel ; maer oock noch, dat het mede
in andere dingen over een komt met den Aert en-

de de Nature van het deel. Soo en wil cé Scheen*

niet wel Vettigheyt verdragen > een Oogh geen

Scherpe, ende feer Bijtende dingen

Int wech-nemen, en veranderen van de Onge-
matighey t, ftaetnoch teletten,op

3

t gene Galenus

vermaent , Dat lichte veranderingen int Heelen

vallen , in Gebreken , die uyt Hitte ende Koude
beftaen, om datfe met de krachtighfte Hoeda-
nigheden verbetert werden . Soo noemt oock

Ariïtoteles, Hitte ende Koude,de werckende Hoe-
danigheden . Qualicker genefen de gene , die in

vochtigheyt ende drooghte zijn, om dat haer Be-

hulp gefchiet door fwacker Hoedanigheden , in-

fonderhey t alfler Vervochtinge vereyfcht wert

.

Daerom heeft een Drooge ongematighey t veel

langer tijdt van doen,om te genefen.Want 'tgene

inGefonde den Ouderdom is, dat is de Drooge
ongematighey t in een Siecken. Dan de Tijt van

Hitte, ende Koude te verdrijven is by-na gelijck,

maer de Sekerhey t ongelijck . Want indien de

Deelen, die rontom ftaen, het gene,dat verkoelt

moet werden, niet geheel fterck en zijn, fooiffer

vrees datfe door de Kouw zullen komen te be-

fchadigen . In dandere twee Hoedanighedë van

Voch-
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Vochtigheyt en drooghte is gelijcke Sekerheyt.

Hier-en-boven verrnaent Golems noch , dat in

de Deelen die diep leggen , acht genomen moet
werden op de Diepte . Want indien men op dc

felve alleen gebruyckten fulcke Heel-middelen »

die de ongematigheyt maer even vereyfcht , foo

zoude fy veel te flap wefé, als fy tot die plaetfchc

quamen. Derhalven moeten fy na dat de Diepte

haer ftreckt foo veel ftercker genomen werden.

Om dit te belluyten , in't wech-nemen van de

Ongematigheyt, die by eenigh Gefwel is 5 en

moet niet alleen gelet werden , dat fulcx gefchiet

door Tegen-ftrijdende middelen : maer oock op
de Nature

, Gematigheyt, VVerckïnge, Flaetfche, ende

Gevoelen van 't Deel dat gefwollen is

.

Nu wat belangt het VVech-nemevan de Oirfaeck*

Staet te letten, of het Gefwel al volkomen is, en-

de niet meer toe en neemt , ofte dat het noch al

grooter wert. Want als't Gefwel nu al geheel

volbrocht is, foo heeft men maer tefienopde

wette Oirfaeck^ ende om die wech te neme. Maer
als't Gefwel noch groey t , foo moet mede gelet

werden op de voorgaende Oirfaeckj ende andere

verdere, die oock dienen wech genome. 'Twelcfc

infonderheyt te doen ftaet, als't Gefwel gekomen
is door Toe-vloeying van Vochtigheden. Want
in foodanigë Gefwel moet de Toe-vloeying felve

tegen-gehouden, ende alle d'Oirfaken van de fel-

vige belet werden * De Tae-vlotfing wert belet,

met
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met wech-nemen van de vloeyende Vochtlghey

t

door Ader-laten , Af-fetten , oft elders te verley-

den : het welck gefchiet , ofte door trecken nae

tegen-gelegene Deelen , ofte met den loop van

de Vochtigheden onder weegh te fteuten , ofte

van het befchadighde Deel te ftooten, ofte nae

het naefte te doen loopen . Nu de Oorfaken van

de Toe-vloeying werden wech-genomen > indien

al de dingen , die het toe-fenden , ofte trecken

,

waer door wy gefey t hebbé dat de Sinckinge ver-

oorfaeckt, wech-genomen werden . Het toe-

fenden gefchiet , als of 't geheele Lichaem , ofte

feker Deel , van Veelte der Vochtigheden , ofte

Hoedanigheyt, ofte van beyde geprickelt zijnde,

't gene , dat moeyelick valt , ftoot nae een ander

Deel , 't welck fwacker , ofte Ieeger is . Derhal-

ven zal men 't gene , dat ofte 't geheele Lichaem,

ofte feker Deel moeyelick valt , met Laten ofte

Af-fetten, ofte alle beyde, wech nemen ; ende de

Deelen , die de quade Vochtigheden maken , of-

te vergaderen , ftercken , ende van de Verftopt-

hey t verloffen . Het Trecken gefchiet door Hit-

te , ofte Pijn : daerom moet men de Pijn ftillen,

ende de Hitte, door Verkoelende dingen, mati-

gen. Maer indien de S toffe van't Gefwel allencx-

kens vergadert , foo dient de Oorfaeck van't ver-

gaderen , het zy dat het door des deels Ongema-
tigheyt, ofte anders komt, wech genomen.

Maer 't gene dat nu aireede vaa 't Gefwel gc-

maeckt
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maecktis, wert geholpen met wech nemen van

de Vochtighey t uy t het Deel , dat gefwollen is

.

Sulcx gefchiet,ofte dat de Vochtighey t in een an-

der Deel gebracht 5 ofte uyt het Lichaem ontlaft

wert . Sy wert in een ander Deel gebracht , ofte

door te Rug-drijvende middelen,ofte door Trec-

king, 't welck gefchiet met Pijn, Hitte, ende

van wegen deYdelheyt, gelijck in 't Koppen.
Maer de te Rug-drijvende middelen hebben al-

leen plaets in Stoffe,die noch niet vaft in het Deel

gehecht en is , maer in haer Vaten , 't zy groote

,

ofte kleyne, ofte oock daer buyté , noch vloeyen-

de is : als mede , die niet al te dick , ofte te taey

en is , om foodanige Middelen te konnen tegen-

ftaen. In vvelcke gelegenthey t het te Rug-drijven

geen plaets en heeft . Nu dat de te Rug-drijven-

de middelen beletten het vloeyen van de Voch-
tigheden in eenigh Deel, ofte van de gene* die ai

in-gevloey t zijn , noch driftigh blijven > fulcx ge-

fchiet door Koude . Derhalven zijn alle te Rug-
drijvende middelen kout van aert. Die Kouwig-
heyt is fomtijts gemengt met Drooghte, fomtijts

met Vochtighey t.. Waer uyt komen tweederley

foorten van te Rug-drijvende middelen , een kout

ende waterigh ofte vochtigh, een ander kout ende

droogh, ende van aerdachtige ftoffe , hetwelck
eygentlick te-Samen-treckende genoemt wert

.

Ende de gene , die foodanigen dicke , ende aerd-

achtige ftoffe hebben , ende wrang ende treckeq-

V de
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de zijn,ftooten alder-krachtighft te rugge. Want
het Deel geweldigh toe-treckende , wringen fy

de Vochtighey t , daer in zijnde , uyt . Andere al

is't datfe foo fterck niet te rug en ftootë, foo (luy-

ten fy felve de Openingen,ende drucken het dun-

fte daer uyt

.

7. De Stoffe wert uyt het Lichaeni gefuyvert

ofte gevoelick , ofte ongevoelick door de fweet-

gaetjens . Als de Stoffe niet al te veel en is, noch

al te dick > ende het bovenftaende Deel ydel, foo

. moet me die ongevoelick doen verdwijnen. Maer
indien de Stoffe , die men wil doen verdwijnen,

hardtachrigh is , foo moet fy eerft verfacht wer-

den, om bequamelick door de Sweet-gaetjens te

konnen uyt-waeffemen . Dan als fy in't Gefwel

te veel , ende te dick is , ende het boven-ftaende

Deel te vaft , foo moet het Gefwel gevoelick ge-

opent werden •

Maer dewijl dit alles aen te mercké is in Bloet-

gefwellen , wTaer van wy in 't volgende Capittel

zullen handelen ; foo ftaet hier alleen te fpreken

van't gene naden Grieckfchen naem Apoïleunjf ge-

noemt wert.

8. Het gebeurt dickwils dat de Stoffe van 't

Gefwel niet en kan ongevoelick verdwijne, maer

komt te veranderen in een andere Stoffe, ende te

vergaderen in een byfondere plaetfche . Ende al

gefchiet fulcx meeft in Bloet-gefwellen , foo ver-

anderen oock niet weynigh andere Gefwellen

niet-
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metter tijt in Apïleunen . Want al is't , dat de Et-

ter alleen van Bloet komt , even-wel indien oock

in andere Gefwellen de Stoffe, dieoorfaeck is van

Onftekinge, niet en kan tot ongevoelick verdwij-

nen gebracht werden, de Nature, die noy t ftil en

ftaet , infonderheyt geholpé zijnde door de Hitte

van de Heel-middelen, ende voornamelick alfler

wat Bloet mede gemengt is, verandert het felve

in yet Etter gelijck , ende dat wort na denaerdt

van de Vochtigheyt metter tijdt verfcheydelick

verandert, ende van de vafte Deelen gefcheyden>

ende in een holligheyt vergadert zijnde, is ey-

gentlick een Apïleuny , hoe-wel dat eenige Mee-
fters dien naem geven aen alle Gefwellen

.

De Gefwellen rijpen fommigeraffer, fommi-
ge langfamer . Die uy t goet Bloet , ende in een

Vleyfigh deel groeyen , werden lichtelick rijp

.

Maer die van andere Vochtigheden, ende noch

ontrent de Lidtmaten, Zenuwachtige,en Swacke

ii deelen , ende de welcke weynigh natuyrlicke

i

Wermte hebben, gelegen zijn*, komen fwaerlick

tot rijpen . Oock ilfer van wegen de verfchey-

\ denheyt der Vochtigheden groote verfcheyden-

heyt der Stoffe, die in de Apofteuny vergadert

wert . Goet Bloet brengt goede Etter voort : an-

;

dere Vochtighedë yet dat de Etter nadert,groen,

|

geel, ofte van andere verwe, oock dat fcherp, cn-

\
de ftinckencle is . Want de Nature , als fy de on-

natuyrlicke Stoffe > niet en kan doen verdwijnen

,

V i fo<*
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ioo fcheytfe de felvige van de vafte Deelen , ende

foo gefcheyden zijnde,vergadert die in een plaets

by malkander, ende koockt de felvige aldaer, foo

veel als den aert van de Stoffe toelaet . Waer van

een groote verfcheydenheyt in de Apofteunê ge-

vonden wert. Want men fpeurt niet alleen in de

felvige Etter, maer oock Stoffe, die Pap, Honich,

Wijn-moer, Droeflem van Olye gelijckt. Som-
tijtsmede een fvvaerlick ftinckende geel Slijm,

als oock 't gene Hayr,Nagels, Been,Steen, Hout,

Wormen, Kolen, Schelpen uyt fchijnt te beelden.

Daer werden oock fomtijts Wormen, en kleyne

Beesjens in de Apofteunê gevonden. Soo fchrijft

Thiloxenus y dat hy fomtijts inGefwellen gevon-

den heeft, Beesjens, die Muggen, oftekleyne

Vlieghjens geleken . Ende het is voorwaer be-

kent , dat de Vochtigheden van ons Lichaem in

Wormen,ende verfcheyde andere dingen konnen

Verandert werden , gelijck men fiet in de Buyck-

wormen. Maer alffer Kolen , Hout, Schelpen

,

ende byfonder die gemaeckt fchijnen, waer in de

Vochtigheden niet en konnen veranderen , uyt-

komen, fulcx moet mê fonder twijfel de Toovery
toe-fchrijven

.

Van de Apofteunen ftaet oock aen te mereke,

dat de Stoffe , in de welcke de Vochtighey t , die

de Swelling veroorfaeckt heeft,verandert is,fom-

tijdts in de Holligheyt van 't Gefwel by een ver-

gadert leyt, fomtijts in een byfonder Vliefch be-

floten
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floten is,gelijck vvy daer na zullen feggen van een
Honich-apolWuny , Pap-apofteuny , die, van la-

mus , een Speck-apofteuny genoemt wert

.

Dat de Vochtighey t , die het Gefwel veroor-

faeckt , haer tot Svveren ftelt, is lichtelick te ken-

nen uy t de Ontftekinge . Als dan en vermindert

het Gefwel niet , niaer werpt een fcherpte , ofte

hooft op , waer door de StofFe haer uyt-komft

zouckt . Daer is oock meerder klopping , hitte

,

pijn , ende alle d'ander toevallen vermeerderen

.

Defe Teyckenen werden in drie Verfen, die !>•

gaultius mede by-brengt , beter na de Heel-kon-

fte , als na de Dicht-konfte aldus aengewefen ;

DuYÏtïeslonga .Vulfus , Dolor, &Caloraufti,

Signantpusfieri ifedfaftum , Difta remiffa ,

Sub digitis Vndans , Albefcens pars , & Acuta.

Hier op flaet de 47. kort-bondige Spreucke van

het z.bouck . Daer valt meerder Pijn , ende Koortfcb,

wanneer de Ettergemaeckt wert, dan alfiegemaeckt ïs .

Daer mede fchijnt Hippocrates de Heel-meefters

te willen vermanen, datfy nieten moeten be-

kommert zijn, als , tot eenigh Gefwel , Pijn, en-

de Koortfche flaet : maer weten,dat het felfde van

binnen aen 't Sweren is , ende haer Siecken aen-

dienen , dat beyde na het Sweren zal minderen

,

ende over-gaen . Om dit wel te begrijpen , foo

ftact te weten , datter
(
gelijck Galems oock aen-

merckt in't 5. bouck van de kracht der Enckele

geneef-middelen, op't 5. capjdriederbande:

Verv

V 1
' ande-



g%6 ÖEEL-KONSTE.
anderinge, ofteKokinge in onsLichaem volt.

Deeerfte volkomentlick volgens de Nature , te

weten als de Spijfe in de Maegh tot Gijl , ofte die

in de Lever tot Bloet gekoockt wert . De twee

geheel onnatuerlick , als in al 't gene dat verrot ,

ende bederft. De derde gaet tuffchen beyde, en-

de treckt wat nae d'eene , ende wat na d'andere

.

Want de Natuyrlicke kokinge beftaet in defe

twee dingen ; dat uyt een bequame Stoffe de ver-

andering gefchiet , en dat de felve van de natuyr-

licke Wermte wel overwonnen wert. Maer in de

onnatuyrlicke , is de Stoflfe onbequaem by haer

felven , ende daer komt by een hevige, ende qua-

de Hitte . Maer de Middelbare , die het Sweren

volght , gefchiet wel door de Natuyrlicke werm-
te , maer dewelcke niet allegader de overhant en

heeft •, die het Bloet, dat in de Gefwellen is, noch

goet, noch geheel quaet zijnde, nietkonnende

wederom tot fijn vorige deught brengen , veran-

dert in de naefte Stoffe, die wy Etter noemc. Nu
de reden , waerom dat door het Sweren Pijn, en-

de Koortfche verweckt wert, is defe : Eer dat het

Bloet, door de Hitte in Etter verandert,foo moet
het, gelijck als in een pot op't vyer, ftaen koken

;

ende derhalven , gelijck men fiet in fiedende wa-
ter , rijft , ende zouckt ruymer plaetfche . Welc-
ke Spanning meerder Pijn verweckt,ende geven-

de door de naefte Slagh-aderen eenige vyerige,

ende vuyle Dampen na 't Herte, veroorfaeckt al-
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daer de Koortfche . Maer de Stoffe verfvvoren

zijnde, foo fljght de Etter, ofte yet Etters gelijck,

neder, ende dan houden de Toevallen op, het

Gefwel valt rontom wat in , de Pijn ende Koort-

fche verlaten , de Spanning ende Hardighey t ver-

minderen, de Siecke voelt eenige verlichting, en-

de de Hitte neemt in Heete gefvvellen af, alfoo

de StofFe in een plaetfche by malkanderen verga-

dert is, alwaer het Gefwel met een witachtigh

verhevé hooft uyt-fteeckt. Men kan als dan oock,

indien met een vinger ofte twee daer op gedouwt
wert, een Sachtighey t, ende Beweging van Etter

voelen . Hier ftaet even-wel naerftigh op te let-

ten , om niet bedrogen te werden. Want het ge-

beurt fomtijdts, dat men geen beweging, ofte

vloeying van Etter en kan betreffen,dooi? dien de

felveal tedickis, ofte al te diep leyt, ende het

Swerende deel, gelijck onder den Voet, van buy-

ten te hart is . Sulcx heeft de gemelte Hippocrates

feer wel aen-gemerckt in de 41. Kort-bondige

fpreucke van fijn 6. bouck , By de welcke de Swe-

Yinge int licbaem geen teycken en geeft , fulcx gefcbiet

ofte door de diclzte van de Etter
, ofte het Deel . Maer

fomtijts verneemt men yet, dat fchijnt te vloeyé,

alenilfer geen Etter onder, hetwelck gefchiet

ontrent de Knye , ende ander Kneuckels

.

Dewijl de Etter groey t , foo dient de Wermte
van het Deel, die de felfde koockt , door Midde-
len, die de Wermte vermeerderen , ende kracht

V 4 heb-
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hebben, om rijp te maken, vermeerdert, ende

moet daerom het Rijpen geholpen, ende de Pijn,

die daer dan is , geftilt werden . Maer wanneer

daer Etter , ofte yet Etters gelijck , gemaeckt is,

alfbo het felve gantfch tegens de nature is , ende

geenfins aen het Deel vereenight en kan werden,

ioo dient het uyt 't Lichaem wech-genomen; het

welck bequamelick gefchiet door *t openen van

de Apofteuny,'t zy dat die van felfs door-breeckt,

ofte door de Konlt geopent wert • Maer het ge-

beurt geheel felden, ende niet , dan als fy wey-
nigh , ende gantfch dun is , dat de Stoffe van de

Apofteuny , komt te verdwijnen

.

Om nader te komen,foo zal men voor-eerft de

Pijn ftillen, door foodanige Middelen, als int

4.capittel,vanhet i.bouck befchreven zijn.

De feive hebbë oock, als matelick werm, en-

de de gematigheyt van ons Lichaem niet onge-

lijck zijnde , kracht om het Rijpen te vorderen.

Onder die is wel het gereetfte, Teriven-hhm , ofte

lYittc-brogt , in VVateY, ofte Mekk^, endeO/^ge-
koockt tot een Pap. Want dat fluytde fvveet-

gaetjens, hout de natuyrlicke Wermte binnen,

ende vermeerdert de felvige , die dan de overtol-

lige Vochtigheyt rijpt, koockt, ende in goede

Etter (dat is wit , dick , en eenparigh) verandert

.

Alderhande Vet , ende infonderheyt van tamme
dieren, koockt ende rijpt . Want behalven dat

het door fijn Yettigheyt , even als den Olye , de

Sweet-
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Sweet-gaetjens flopt, ende alfoo belet datter niet

uyt en waeflemt ; foo heeft het een Wermte , die

ons natuyrlicke Wermte na-by komt. Doch alfoo

alle Vet , gelijck in 't gemelte capittel is aen-ge-

wefen , niet even krachtigh en is, foo moet net

fwackfte op fachte Lichamé, het fterckfte op har-

de gebruyckt werden , volgens 't gene nu gefey

t

is,dat de Etter-makende middele cle nature van't

lichaem, daer fy op geley t werden, feer gelijck

moeten wefen, Derhalven vereyfchen de Kinde-

ren , Vrouwen , ende alle de gene die facht varv

Lichaem zijn, vochtige: maer die minder voch-

tigh zijn, hebben plaets in harde Lichamen. Het
welck oock te verftaen is van de nature des Ge -

fwjls. Tamelick Verwennende, ende Vochtigh-

makende , werden bequainelicken in Onftekin-

gen gebruyckt, maer in Kouder gefwellen , de-

wijlfe die koude Vochtigheyt tot geen Etter en

konnen brengen, foo moeten de felvige eenige

Wermer middelen by-gevought werden . Het
welck oock dient wTaer-genomen in Deelen , die

van natuyren Kout zijn, als oock in Oude luy-

den. Derhalven werden de Etter-makende midde-

len tweederhande geftelt; te weten, matelick

Werme, ende Lijmige,dewelcke mé gebruycken

moet in Heete gefwellê, als de terftont aengewe-
fene s en de gene,die werm zijn in Koude, en daer

het Deel, ofte het geheele Lichaem kout van aert

zijn, beyde te fien int n.capittel van t i.bouck.

V 5 Na
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Na dat de Etter gemaeckt is, ofte de Vochtig-

heyt in een ftoffe, Etter gelijck, verandert is ; foo

moet het Lichaem van de felvige met den eerften

ontlaft werden. Want anders ftaet te vreefen, in-

dien datter veel Etter is , ende diep leyt , dat hy

mocht komen te verharden , ofte indien de felve

fcherp is, metter tijdt, ende, door het op-leggen

van Werme middelen, noch vvermer werden, en-

de alfoo dieper in-etende, het Gefwollen deel

,

ende de by-leggende befchadigen . Soo dat fe-

kerft is de Apfteuny rijp zijnde , indien fy niet by

tijts van felfs door en breeckt , te openen

.

Defe Openinge moet gefchieden , daer de Apo-
fteuny , een wit , ende {pits Hooft op-geworpen

heeft, omdat de Huyt daerdunftis-, even-wel

op de leeghfte plaetfch, foo veel mogelick is , om
dat de Etter daer te bequamer zoude uyt-loopen.

De Openinge wert volbracht , door een Brant-

middel,dat van buyten op-geleyt zijnde, de Huyt

door-eet, ofte met een Vlijm, die men Lancet

noemt. Door de banck is't gereeder, ende feker-

der met de Vlijm te openen , als met het Brant-

middel. Want door het Cauttijck^, alfoo het een

korft brant, wert de Opening, ende dien-volgen-

de het Heelen foo lange verachtert , tot dat die

«yt-valt, 't en fy fuicx met fnijden geholpen wert,

verweckt oock in het Verfworen deel meerder

Hitte , ende Pijn , ende verfwackt noch meerder

des felfs Gematigheyt , die te voren door het Ge-
breek
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breek al flap was; waer uyt dickwils veel quade

Toevallen voort-komen. Dan fulex heeft nieeft

plaets in Heete , ofte Werme gefwellen . Maer
in Koude, ende die noch niet volkomen rijp en

zijn, is een Brant-middel veel beter, als de Vlijm.

Dewijl dat het felve door de Hitte, die het by-

brengt , de Vochtigheyt noch meerder doet rij-

pen. Als mede de Etter foo diepleyt, dat het

Lancet foo verre niet en zoude konnenreyeken*

foo is oock beter een fotentiael Cauterj gebruyekt

.

Want als de vvegh daer door geöpent is , foo kan

de felvige daer na, om tot de diepte te komen,foo

wijdt gemaeckt werden , als men noodigh vint.

De Openinge die door het Yfer gefchiet, wert

gedaen ofte met een dar gloeyende , ofte alleen

fcherp is , te weten , de Vlijm . Het Gloeyende
yfer gebruyekt men feldé, ende niet als in kouwe
Gefwellen , ende als de Afoïieuny is in Deelen, die

veel ende groote Aderen , ende Slagh-aderë heb-

ben, om het Bloeyen voor-te-komen. Maer mee-
ftendeel , ende bequaemft gefchiet het met de

Vlijm .

Dewijl nu, op het Opené van groote Apofteu-

nen , Pijn ontftaet , ende veel Bloeyen , ende van

wegen het uyt-loopen van de Etter , als oock van

Schrick , ende Pijn , een Bangigheyt verweckt

wert ; foo moet men daer op letten, dat het door-

vlijmen rafch , ende met de minfte pijn gefchiet •

Indien men vreeft voor veel Bloeyen > foo moet
inen
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men gereet hebben Middelen die het felve kon-
nen ftempé met poeyer van VVieroock* Bolus, Dra-

ken-Moet, GYanaët-fcbetten, onder Wit van Ey gefla-

gen , ofte andere, befchreven in't I3.capittel, van
Tieteerfte bouck.

Om de Qualickhey t voor te komen, infonder-

hey t in Kinderen , Vrouwen , ende andere , die

wat fchrick-achtigh zijn, foo dienë gereet te ftaen

Wijn, AzJjn, CameUwater, ofte andere Hert-fterc-

kende, op verfcheydene plaetfchen in de Genees-

konfte aen-gewefen

.

Om nu de Opening wel te doen, foo moet een

Heel-meefter uy t de Ontledinge wel kenné den

Aert van het Deel , hoe de Aderen > Slagh-ade-

ren, Zenuwen, ende Spieren, gelegen zijn, op
dat de Aderen ende Slagh-aderen niet roeckeloos

door-gefneden werden , ende Bloeyen kome te

veroorfaken ; ofte dat. de Zenuwe gerocht , ofte

af-gefteken zijnde, groote Pijn verwecke , ofte

't Gevoelen van het Deel beneme , oock op dat

door het befchadigen van de Spieren, het Deel

van fijn Beweginge niet berooft en werde . Jae

daer dienen oock waer-genomen de Vefelen van

de Spieren, ende mê moet volgens den Draet der

felviger , het Snijden doen , ende niet over dwers

den Draet door-fnijden ; want fulcx zoude al het

werck vant Lidt befchadigen . Men moet oock

letten, hoe groot de Opening dient te wefen.

Want indienfe al te kleyn gemaeckt wert > foo en

kan
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kan de Etter, infonderheyt als de felve heel dick

ende grof is, niet uyt loope : maer is noodigh, dat

men daer op douwt, het welck Pijn verweckt, en

is dickwils oirfaeck van een Hardigheyt,waer uyt

dan dickwils eenFiïlel, ofte loopent gat voort-

komt. Doch waarneer oock aen d'ander zijde de

Opening te groot is , dan bJijfter een groot ende

leelick Lidt-teecken : daer-beneffens komter te

vele Luchts in, die de gematigheyt van het Deel*

noodigh tot de Heelinge , een quade veranderin-

ge , in-druckt. Derhalven foo dient de Opening
maer foo groot gemaeckt , dat de Etter daer be-

quamelick door gelooft kan werden. Ende al is't*

dat de Opening een weynigh te kleyn gemaeckt

is , foo kanfe lichtelick met een ftuck gedraeyde

Spongye , ofte een Gentiaen-wortel gewijt werden.

De Opening gedaen, endg de Etter niet veel,

ende gantfch rijp zijnde , foo magh men de felvi-

ge met de vingeren fachtjens uyt-drucken . Dan
in overvloet wefende , en is niet dienftigh haer

den vollen loop te geven; maer wel datfe by poo-

fen, ende allencxkens gelooft wert. Want fevens'

uyt-loopende,foo fleeptfe met haer een groot ge-

volgh van natuyrlicke Wermte, ende levend-ma-

kende Geeften , waer op dan gemeenlick Flauw-

te , ende Qualickhey t volght . Soo fchrijft Hip-

pocrates inde 2y.Kort-bondige Spreucke van fijn

ó.bouck: DieEtterigb, ofteVVaterighgebrant, ofter

gcfnedcn werden 3 als Etter , ofte Water al te [amenge-
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fyckuyt-vloeyt , diefterven al te[amen. Defe Spreuc-

ke heeft plaetfche foo wel in Inwendige, als Uyt-
wendige Apofteunyen , infonderheyt daer veel

Aderen , ende Slagh-aderen zijn. Want de Etter

in de Apofteuny wat te lang op-gehouden zijnde,

eet in, ende opent de Aderen ende Slagh-aderen,

dewelcke door-brekende , beneffens de Etter

,

ïjelijck nu gefeyt is, veel levend-makende Gee-
ften uyt-geven , het welck Flauwte, ende andere

Toe-vallen veroirfaeckt

.

Na de Opening van't Gefwel , en in 't Ontlaf-

tenvande Etter, zal men in de Opening, tot vor-

dering van 't Sweren , dat is , om te doen Rijpen

de quade Vochtighey t , die noch overigh mocht

wefen, een Wieck fteken, met de Salve Bafilicon.

Ende wanneer in't Gefwel noch eenige Vüylig-

heyt is, die het heeljjn , en groeyen van't Vleyfch

belet , de felve moet gefuyvert werden , indienfe

niet veel en is , met Termentbijn onder Honigb van

Rofen gemengt , anders met Vng. Apoïlolorum, en-

de noch grooter zijnde, met Vng. Ègyptiacurn, ofte

Trecipitaet . Daer na, als alles wel gefuyvert is, en

valter niet anders te doen , als het Verfworen te

herftellen , door Vleyfch-makende, ende dan de

Opening te fluyten, door Huyt-makende midde-
len , alle befchreven in het Eerfte bouck

.

Het
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Het XL Capittcl.

Bloet-gesvvei^
1. SijnBenaminge ,

2. Befchrtjvmge ,

5. Mamere vangroeden

,

4- Naefte , ewde vordere Oirfaken,

ƒ. Onderfcheyt,

6. Ken-teyckenen,

7. Voor-teyckenen ,

£. Genefinge,

9. Mamere van Leven.

i.

HEtGefwel, datnae hetGriecx gemeenlick

Phlegmone, by onfe Heel-meefters, als mede
by de Italiaenfche, ende Fran^oifche Flegwon, of-

te Phlegmon genoemt wert, van vvegé fijnen brant,

vvaerom het oock by fommige den naem van 0#-

jlekinge heeft , ofte SweU'tngedïe ontleken is ; zullen

wy, om beter onderfchey t met andere Gefwellen

te maken , benaminge geven, na haer Oirfaeck,

ende heeten't Bloet-gefwel. Eenige hebben het

Swijn-yuySle genoemt, endede Hoogh-dt/tfchea
JLntnundung .

2. Bloet-gefvvel is een Gefwel tegen de Na-
ture in Vleyfige deelen, ontftaende uyt Bloet*

na het gefwollen Deel te veel toe-loopende, en-

j

de is derhalvenheet, root, gefpnnen, pijnelick,

ende kloppende.

3. Ooi
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3. Om defe Befchrijvinge wel te verftaen, zal

ïck wat breeder verhalen, hoe , ende op wat wijfe

dit Gefwel groeyt . Een heete Vloet , als fy op

de Spieren komt, foo werden eerftde grootfte

Slagh-aderen vervult, ende gefpaniien , daer na

de kleyne , ende dan de Aderen . Wanneer het

Bloet in de felvige vaft fteeckt , ende in fulcken

overvloet , dat het daer in niet langer ert kan ge-

houden werden , dan uyt-waeffemt een deel van

het dunfte ende waterighfte door de rocken ( die

haer onfienlicke gaetjens hebbe) van de Aderen,

ende een deel leeckter uyt de mondekens van de

uyterfte kleynfte Aderkens , die in t Vleyfch uyt-

gaen . Ende het Bloet aldus in menighte buyten

fijn natuyrlicke plaets zijnde, onfteeckt de naefte

Deelen, niet Pijn, Spanning, ende Kloppinge*

4. Uyt het gene nu gefeyt is , blijckt het on-

derfcheyt, waer door het Bloedt optweederley

wijfe den naem van Oirfaeck^ van 't Bloet-gefwel

bekleet. Want het is de Naefte oirfaeck van we-
gen, dat het nu aireede in het Deel gevloey t, en-

de vaft is, ende het felvige al op doen fwellen

heeft ; ofte het is een Voorgaende oirfaeck , van

wegen, dat het overvloedigh in*t Lichaem zijnde,

kan nae een Deel toe vloeyen , ende 't felve doen

fwellen . De Uytwendige ende eerfte Oirfaken

zijn, ofte die helpen tot veel Bloet maken, ge-

lijck daer is Spijfe van vele ende goede gijl , Le-

digh leven , ende diergelijcke ; ofte die het felve

fcher-
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fcherpcr maken , gelijck al 't gene verhit, fcherp

Voedfel, Gramfchap, Waken, te veel ende te

fterck te Oeftenen; ofte die het Bloet na het Deel

toe-drijven > gelijck groote Hitte in het Deel fel-

ve, Pijn vaneen Wonde, Val, Slagh, Breuck,

Ontledinge , ende diergelijcke oirfaken ofte de

Swackighey t van het ontfangende Deel , met de

fterckte van de gene , die daer na toe fenden

.

5 . Het Onderfcheyt van de Bloetrgefwellé wert

genome uyt de verfcheydenheyt van de oirfaeck,

ende zijn dien-volgende VVettigb, vvanneerfeuyt

firyver Bloet alleen beftaen , Onwettïgb , wanneer

onder het felve andere Vochtigheden vermengt

;

zijn, ende hebben dan driederhande onderfcheyt,

j na de vermenginge van Gal , het welck genoemt
: kan werden Roofachtig]) Bloet-gefeel ; na het Phleg-

\
ma, ofte Slijm, Slijmerachtigh B\oet-gefwel\ ende

na de vermenginge van Swarte-gal , Hardachtigb

Bloet-gefivel . Maer als hetBloet van fijn natuyr

vervalt , ende in Gal , ofte Swarte-gal verandert,

dan maeckt het een ander foorte van Gefwel

.

6. De Ken-teyckcnen van defe gefwollen On-
ftekingen in't Bloet , zijn afte nemen uyt de Be-

i
fchrijvinge, te weten Hitte, Pijn, Spanning,

Roodighey t , ende Klopping

.

Voor-eerft wert hier Hitte verweckt, ende dat

om verfcheyde oirfaken. Want het Bloet , het

fc| welck dit Gefwel veroirfaeckt, is in fijn felvenx

}

; heet, ende deelt het Deel/t welck het onfteeckt,

X fijn
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fijn hitte mede,ende alfoodoor de menichte van't

Bloet, waer toe noch wel fomtijts eenige grovig-

hey t by-komt , die al de onfienlicke gaetjens foo

vervolt,ende verftopt, dat die heete Dampen niet

wel en konnen verlucht , noch , nae behooren

,

ontlaft werden , waer door niet alleen de Hitte

feer toe-neemt, maeroockeen Verrottinge toe-

flaet ; die wederom dan noch meerder Hitte by-

brengt

.

Het tweede Teycken is Vijn , veroirfaeckt foo

door het fpannen van de menichte des Bloets , als

door den brant , die het felvige heeft

.

Het derde Teycken is Spanning . Want alfoo

niet alleen de Aderen , ende SJagh-aderen , maer

oock alle de felfftandighey t van het Deel met de

menichte van het Bloet vervult zijn : foo wert al-

les gefpannen , ende uyt-gereckt, infonderheyt

de Huyt, dewelcke gelijckfe om d'ander Deelen

ley t , ende vliefachtigh van aert is, foo wert fy die

Spanning meeft gewaer. Ende al is't, dat het on-

fteken Deel van naturen niet hart en is , foo wert

het even-wel door die menighte van Bloet foo

vervult, ende gefpannen, dat het in't voelen, den

vinger niet en wijckt , maer hart gelijckt.

Ten vierden zijn de Onfteken deelen Root , om
dat het Bloet foodanigen verwe aen de Huyt me-
de deelt , en daer en is niet roots in ons Lichaem,

als Bloet, ende Vleyfch *

Ten vijfden, endelaetften wert in de Onfte-

ken
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ken deelen een Klopping vernomen, ofte een Klop-

pende pijn>dewelcke gefchiet,wanneer de Slagh-

aderen op-geheven, ende uyt-gefpannen werden.

Als dan, doordien de Deelen rontfom,van wegen
de Swellinge, niet wijeken en konnen, ende dien-

volgende de Slagh-aderen drucken , ende van de

felvige gedruckt werden ; foo komt nootfakelick

door dit Spannen > ende te famen Drucken , een

Kloppende pijn te veroirfaken. Dewelckedan
meeft gevoelt wert,als deOnftekinge tot het Rij-

pen gaet . Want alfdan verhit het Bloet , en is

»

(gelijck wy, in't laetft voor-gaende Capittel, ge-

feyt hfebbëj als kokende, waerom hetoock meer-

der plaets beflaet , ende het Deel meerder lpant,

i
waer van daer na de Slagh-ader int op-flaen har-

|

der neder-gedruckt wert , ende fy dan oock me-
de de naefte, ende om-leggende Deelen neder-

; druckt.

Hoe het gefvvollen Deel Zenuwachtiger van

aert is , hoe de Pijn grooteris, de Klopping fterc-

ker , ende het Rijpen trager • In tegendeel gaet

1

het in geheel Vleyfige deelen

.

7. De Voor-teyckenen van een goede uytkomfl

szijn te nemen,wanneer men fiet, dat de Stoffe,die

jde Onftekinge veroirfaeckt, van de Nature over-

|

wonnen wert ; het welck gefchiet als het Gefwel

lofte vergaet , ende de Vochtigheyt ongevoeligh

juyt-waclfemt, ende dat is de befte maniere van

Genefinge 5 ofte , 't welck het naefte is , als de

X z Voch*
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Vochtigheyt fweert, ende in Etter verandert T

Het is een Voor-teycken van de quaetfte uyt-

komft,als de Natuyr de ftoffe niet en kan verwin-

nen , het Vvelck gebeurt , wanneer de Onftekin-

ge, uytwendigh zijnde, verdwijnt, ende na bin-

nen haren wijck neemt ; ofte dat de Natuyrlicke

wermte overwonnen ende uyt-gebluft zijnde het

Lidt verrot , ende het kout Vyer krijght, foo dat,

indien het niet terftont gefteut , ofte het Lidt af-

gefet en wert , het Lichaem gevaer van de doot

loopt . Het is oock een quaet Voor-teycken , als

het Gefwel verhart , ende dat de dunne Vochtig-

heden verdwijnende ende uyt-dampende, de dic-

ke daer in latende , de Onftekinge in een Hardig-

heyt verandert.

Nu wat hier van te verwachten ftaet , is af te

nemen uy t de vergelijckinge van de Natuyrlicke

kracht met de Gebreckelicke oirfaeck. Want in-

dié de Vochtigheyt niet heel veel en is, niet dick,

niet al te diep fittende, niet onder een dicke, ende

vafte Huy t befloten ; indien het Lichaem niet on-

fuyver en is, en de Nature fterek , dan magh men
verhopen , dat de Vochtigheyt ongevoelick zal

uyt-waeffemen , ende het Gefwel aifoo verdwij-

nen . Maer als de Stofte overvloedigh , ende dick

is, diep, ende onder een vafte Huy t gepropt, en-

de befloten leyt *, dan ftater Sweringe te ver-

wachten .

Dat de Vochtigheyt n.ae binnen toe keert, is

daev
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daer aen te kennen, dat men het Gefwel {iet ver-

minderen, Tonder voor-gaende gebruyck van te

Rug-drijvende middelen.

Dat de Natuyrlicke Wermte vergaet , vvert

daer uyt gemerckt, dat de Wermte* Roodighey t,

Pijn, ende Klopping vermLidert,bIijvende noch-

tans het Gefwel.

De Onftekinge vervalt gemeenlick tot een

Hardigheyt , wanneer d@ StofFe al te taey , ende

dick is, de Natuyrlicke Wermte fterek ; ofte dat-

ter in't beginfelal te krachtige ( difcurientia) Mid-

delen gebruyck t zijn , die het dunne verdrijven ,

ende het dicke in laten

.

8. De rechte Genefwge beftaet in'twech-ne-

men van de Oirfaeck. Die hebben wy gefeyt van

het Bloet-gefwel te wefen Bloet , dat tegens de

natuyr in eenigh Deel gevloeyt is , foo moet dan

het felve uyt die plaets geweert werden , en oock

belet , dat het niet meerder daer na toe en vloey t,

waer door dan de Naefte,ende Voor-gaende oir-

faeck wert wech-genomen. Het vloeyen wert

verhindert, met verhinderen, dat het Bloet niet

en groeyt in overvloeiende 't gene overvloedigh

is, niet en vloey t op het gebreckelick Deel. Sulcx

brengt het Ader-laten te weegh . Want daer door

en wert niet allee de veelhey t van't Bloet gemin-

dert; maer oock van de gebreckelicke plaetfch

getrocke ; en is derhalven het Ader-laten eë recht

Genees-middel in alle Onftekinge > dienaeuw-

X 3 licx
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licx immermeer en behoort over-geflagë te wer-

den , wanneer het de Krachten toe-laten . Jae

men kan hier niet wel eenige andere Middelen

int werck ftellen, 't en zy dat het Ader-late voor

gaet, ende de menichte van het Bloet vermindert

wert. Want indien wy te Rug-ftootende midde-

len gebruycken in een vol Lichaem , foo ftaet te

vreefen, dat de Vochtighey t, in geë andere Dee-
len bequamelick konnende ontfangen , ende ge-

herberght werden , met gewelt eenige plaetfch

*al overvallen . Ende Verdrijvende dingen, al-

foofy werm zijn, indien fy op een vol Lichaem
geley t werden , foo is mede te vreefen , datter

meerder na toe zal trecken, als vervliegen. Daer-

en-bové en ftreckt dit Laten niet alleen tot Ont-
lafting , maer oockom de vloeyende Vochtighe-

den te revelleren , ende van haren loop na het on-

fteken Deel afte trecken , nae het recht regel te-

gen-ftaende ; als mede om te denveren , als de

Vochtigheyt die noch in het Deel niet en is, maer
alleen fijnen loop daer na toe gcftelt heeft, te ver-

leyden . Ende al is
7

t oock , dat de Onftekingen

haren oirfpronck infonderheyt hebben van het

Bloet, foo geve daer toe dickwils oirfaeck de qua-

de, voornamelick heete Vochtigheden. Want
als de Nature van de fèlvige geprickelt wert , foo

zouck t fy haer van de felvige te ontlaftcn: dan de-

wijl fy fulcx niet doen en kan , 't en zy datfe met
eenen daer Bloet na toe fendt , ende datter oock

door
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door de fcherpe Vochtigheyt in dat Deel komen-

de, Pijn verweckt wert, foo gefchiet daer een

Toe-vloeying van Bloet, ende vvert alfoo tot een

Onftekinge gebracht. Derhalven is goet, dat in

foodanige geiegentheyt mede een Furgatye voor

andere Middelen gebruyckt wert

.

Dit aldus gedaen,ende 't Lichaem ontlaft zijn-

de, magh men komen tot te Rugge-drijvends

middelen , die de in-vloeyende Vochtigheden

uyt-ftooten , ende haer geen toe-gang en gevea

tot het befchadight Deel , ende de gene , die in

de kleyne Aderkens al hangen, tegen-houden 4

en het gebreckelick Deel alfoo van over-laftigh

Bioet bevrijden* Waer uy t volkomentlick blijckt

|
dat de te Rug-drijvende middelen ( verhaelt in't

! 2.cap. van't & bouck) alleen plaetfche hebben in't

beginfel . Dan in den voort-gang moeten fy ver-

mengt werdé met Verfachtende, ende Ontdoen-
de, befchreven in't felfde bouck , op't 6.capittel.

; Want al en vloeyt dan het Bloet foo veel niet, de-

wijl even-wel het felvige niet heel vaft en fit , foo

kan daer van noch wat te rug geftooten werden

.

!
Nu alfoo van denaert, en ftoffe defer Heel-mid-

delen te voren gehandelt is, foo zal iok hier alleen

dit by-vougen, dat de te Rug-drijvende, endede
Onder-fcheppende, ende Tegen-houdende van

eenen , ende den felfden , te weten , van eenen

: tTamen-treckenden aert zijn, ende datfymaer

verfchillë van plaets, op de welcke fy geleyt wer-

X 4 den

.
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den . Want de te Rug-drijvende ley t men op de

Onfteken plaetfch , ende de Onder-fcheppende

op de wegen , door dewelckc de Vochtigheden

na het gebreckelick Deel toe loopen,om de felvc*

onder wegen tegen te houden . Ende werden be-

quamelick geleytop magere Deelen,daer groote

ende merckelicke Vaten haer vertoonen , als op

,

ofte boven de Gewrichten . • Gelijck ofte de On-
ftekinge in de Hant was, dan zal men het Onder-

fcheppende middel leggen op den Carpus y ofte

Opper-hant, indien fy is tulfchen de Carpus, ende

den Arm , op den Arm ; indien de Onftekinge is

inde Schoiider , foo zal men boven de fel ve leg-

gen het Defenfijf', foo fy in de Voet is , boven den

Enckel ; int Been , boven de Knye

.

Dit is , foo veel hetBeginfel, ende de Ver-

meerdering aengaet : maer als alles in Stam , ofte

Stil-ftant is, dan magh men de Ontdoende alleen

gebruycken ; in't Af-gaen , de felfde, ende die het

deel voort verftercken, ende de vordere Vochtig-

heyt op-droogen

.

Om nu, tot voor-beeldt, eenige Gemengde
middelen,kortelick by te brengen,foo zal men op

een Bloet-gefwel dat even begint , een Defenfijf

legge, gelijck hier allcfins gebruyckelick is. Men
kan oock , indien de Vloet niet veel , ofte hevigh

is, hetGefwel ftoven , ende daer om flaen het

Oxycratum van Water , ende Azijn . Dan als het

vlocycn fterck voort gaet , en al een groote plaeté *
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begrepen heeft , dan zoude dat fchadelick wefen,

infonderheyt foo fulcx wat te lang vervolght

wierde. Soo hebben vvy onlangs gefien , dat daer

door den tweeden dagh het koutVyer in eea
Been by den Enckel gekomen was , het welck

niet geen Pappen alleen, maer met Scherven, en-

de fcheyden konde tot genefinge komen
. In t laetfte van 't Beginfel, ende het Vermeer-

deren, kan men gebruycken , een Pap van Kruym

van VVitte-broot in Soete-rnelckjge(oden , ende daer

dan Olye van Rofen, van Dily ofte van Camiüen, met
een weynigh Saffraen , onder geroert

In Stil-ftant zal men konnen gebruycken een

Pap van Huemïi-wortels , ofte witte Leiyen , moruw
in dickjtier gekoockt, dan geftampt, ende daer by
gemengt O/^ofre verfche Boter, met wat Lijn-faet

meel, ende een Dojer .

In'tAf-gaen, kan men een Stoving, ofte Pap
maken van Maluwe , Glas-kruyt, Alfen y Vlier-bloe^

men y ende Boonen-nteel .

Dit ftaet noch van de Middelen , <3ie verteren*

ofte doen verdwijnen , aen te mercken . Indien

de Vochtighey t dicker is, dan dat die felfde Mid-
delen daer op haer werck zouden mogen doen, in

fulcke gelegentheyt moet fy eerft driftigh, ende

beqnaem tot het verdwijnen gemaeckt werden 3

het welck gefchiet door Verfachtende dingen.

Ende dan en dient men niet alleen te late de ver-

hittende ende droogende Heel-middelen, dewijl

x 5 %
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fy de dunne Vochtigheyt, die in't Gefvvel is? ver-

teren , ende doen verdwijnen ; ende de ftoife, die

*t Gefwel veroirfaeckt, verharden, ende alfoo on-

geneeflick maken : dan men moet oock gebruyc-

ken loodanige Verfachtende middelen, die mate-

lick werm zijn , ende met eenen niet en droogen;

maer liever vervoehtigen , gelijck daer zijn Hoen-

der-vet, Ganfe-vet, ïïeumïl-wortelen, ende van wit-

te Leiyen, Maluwe > Ltjn-faet> Ammoniacmn, &c.

Ende aldus komt de S toffe, door ongevoelick

uyt-waeflemen , tot verdwijnen

.

Maer gevoelick wert de Oirfaeck geloft met
Scherven , ofte Openen , als fy tot Etter gebracht is.

Hier ftaet wel te letten, ofte de Stoffe wel kan in

Etter veranderen , ofte niet . Want als het Swe-

ren voor handen is , dan en heeft het Scherven

geen plaetfch • Maer indien de Vochtigheyt tot

geen Etter en komt, ende datter geen hope en is

,

dat fy met eenige Middelen zal konnen verdwe-

nen werden,^ dan magh men komen tot Scherven,

ende Koppen , die diep trecken, oock 't gene, dat

hem tot hardigheyt begint te fetten. Soo dat fulcx

gantfch niet en dient in't beginfel gedaen te we-

fen; maer alleen als het Lichaem wel gefuyvert is,

ende 't Gefwel ftil ftaet , ende niet te vreefen en

is , dat door de Pijn , die het Scherven verweckt

,

een nieuwe toe-vloeying zal voort-komen, ende

dan oock alleen , al^er na het gebruyck van ande-

re Middelen, noch wat van't over-geblevene, uyt

te
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te trecken is . Maer hier toe gebruyckt men Tel-

den het Scherven. Dan de gemeenfte ende feker-

fte Genefinge van een Bloet-gefwel, ofte Onfte-

kinge is , dat men de in-gefoncken StofFe door de

verhaelde middelen, doet verdwijnen- ende als

men daer toe niet en kan komen , dat men dan in

gaet den anderen wegh , dat is door Etter-maken

ende Door-fweren , waer van in 't laetft-voor-

gaende capittel gefproken is , ende die in't n. ca-

pittel van 't i. bouck zijn befchreven. Nae het

Suyv^ren, komt men tot Toe~heelen, ende Vel
maken; gelijck breeder in de Wonden zal werden
aen-gewefen.

Ende dit alles is gefey t van een fuyver Bloet-

gefweh Maer wanneer de Onftekinge niet fuyver

en is, ende helt na den aert van de Roos, Oidema,

ofte een Hardigheyt , dan moeten daer by ver-

mengt werden Heel-naiddelen , die met die Ge-
fwellen over een komen, met dat befpreck noch-

tans , dat de gene , die op het Bloet-gefwel fien

,

de overhant hebben

.

9. Wat de Maniere van Leven betreft. Hier dient

gefchouwt heete Lucht ; ais oock Spijfe die al te

heet is, gelijck Loock, Ajuyn, Wilt-gebraedt*

ende ander Vleyfch, daer Peper, ofte ander Kruyt

by gedaen wert, die mede noch door veelte, nofh

door felfftandigheyt , al te veel voedfel en geeft

,

waer door dan meerder Bloet zoude voort-kom ê:

maex moet gebruyckt werden Soberhejt , en Koft,
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.

3ie vochtigh , ende verkoelende is , als door-gefla^

gen Gerfte,gcmengt onder Aap-gezouten Schapen,

ofte Hoender-nat, daer te voren Suyring, Lattouw,

Undivye , ofte onrijpe Druyven in geftooft zijn ofte

daer Cwys-befycn ,
(nae den tijt) Citroen-fep , ofte

Verjuys by gedaen is; ende wanneer het Bloet,

gantfeh dun , ende heet zijnde, wat meerder ver-

dickinge vereyfcht , met Sap vanfuyre Gunaet-ap-

pelen, ende Torceleym geftooft. De Wijn is hier

gantfeh onbequaem, als Toe-vloeyirtg verwec-

kende , ende het Bloet onftekende : dan de gene,

die haer , door de gewoonte , van den Wijn niet

en konnen onthouden , mogen op haer eten een

glaesjen van den dunften drincken . Andere zal

Geriïen-water , ofte kleyn Bier beter weien . Ende
om geen meerder Toe-vloeying te verwecken,

ftaet wel te wachten,voor ftereke Beweginge des

Lichaems , infonderheyt van het gefwollen Deel,

Gramfchap, korts aen den eten te Slapen , By-

flapen,en dat men niet geflotê van Lichaem en is*

Het XII. Capittel.

Vley sch-ges wellen,
t. Stvaer-lijvigheyt,

2. Oirfaken,

S^Ken-teyckenen,

4. Voor-teyekenen

,

ƒ. Genefwge,

6. Maniere van Leven.

7. Vley-
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7. Vleyfigen Aen-wafch^ Sijn Begin, Groeyen, end$

Af-fnijdeh .

T7T7Y hebben gehandelt van het onfteken

V V Bloet-gefwel : maer het gebeurt fom-
tijts, dat het Bloet, als ftolfe van het Vleyfch, een

algemeé Gefwel ma<eckt over't geheeleLichaem*

't vvelck SwMY-ltjvigheyt genoenit wert>ofte in een

byfonder plaetfche , gelijck van buyten in eenen

Vleyfigen Aen-wafch, waer van wy terftont eé mero
kelick exempel zullen by-brengen , ende in een

Vleyfch-breuck^, die hier na , onder d andere foorten

van Scheurfel zal befchreven werden

.

1. Swaer-lijvigheyt noemen wy , als het Lic-

haem foo dapper aen-neernt, dat het in fijn werc-

kinge daer door verhindert, ende belet wert.

Soo verhaelt Galenus, in fijn bouct van't On-
derfcheyt der Sieckten , van een , wiens Lic-

haem foo feer uyt-gegroeyt was » dat hy hem
niet en konde verroeren . Ende wy lefen van an-

dere , die in onfe eeuwe drie , vier , jae on-

trent vijf hondert pont gewogen hebben, met
fulcken befwaernifle , dat fy niet alleen haer niet

en konden bewegen , maer nauwlicx den adem
halen

.

2. Denaefte Oirfaeckjvzn de Swaer-lijvigheyt

is overtolligh Vleyfch, ende Vet, fpruytende uyt

goet ende vet Bloet , ineen Lichaem, dat van na-

turen gematight , ofte wenn ende vocht is , end©

meeft
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meeft door gebruyck van veel , ende voedfamë

Spijfe. Want men fiet fomtijts, dat groote Eters

wel mager blijven , ende andere, die niet veel en

eten, vet werden : het welck aen-kómt op de by-

fondere nature van 't Lichaem , ende de gematig-

heyt der Deelen, die het voedfel koken , verdee-

len , ende aen-placken

.

Tot de Swaer-lijvighey t helpt oock veel, voor

uyterlicke Oirfaeck , Ledigheyt , waer door wey*-

nigh Bloet verteert, ende de overtolligheyt niet

uyt en waeffemt, maerint Lichaem verblijft, en-

de het felve te overvloedigh groeyfel aen-brengt:

als oock gewoonlicke Lojinge op-geftopt , gelijck

van Speen, ende Stonden: ende in Lichamen,

die heet zijn, lbodanigen Spijfe, die de Hitte van

*t Bloet konnen matigen . Ende daer op flaet het

gene Galenus fchrijft , dat de Lichamen die wat na

de Koelte , ende Vochtighey t trecken, Vet wer-

den . Het welck Profter Alpinus beveftight in fijn

9. capittel van de Geneef-konfte der Egypte-

naers , feggende , dat de Lichamen der felviger

,

als wonende onder eenen feer heeten, ende droo-

gen hemel , uytfoodanigen Lucht heet en droogh

zijn : maer dewijl fy die hitte, ende drooghte ver-

minderen met geftadigh Water te drincken, met
verkoelende Spijfe, ende Badt-ftoven van werm
water, foo uytermaten Vet werden , dat hy ner-

gens foo veel gantfeh vette mans gefien en heeft,

als in groot Cayro: alwaer vele grooter, ende
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dicker Borften hebben , als de grootfte van ande-

re Vrouwen

.

3. DeKen-tejrckenen wijfen haerfelven: alfoo

de Swaerlijvighey t niet de Oogen gefien wert

.

4. De Voor-teyckenen vereyfchen meerder on-

;

der-richt : Swaerlijvigheyt,endeovertolligh Vet
fluyt de Vaten, benauwt de Borft , ende dien-

I

volgendeden Adem, waer door fommige ofte

fchierlick komen te fticken, ofte altijdt door de

banck foo lang niet en leven,als de matigh dunne,

;

ofte magere . Soodanige zijn oock veeltijdts on-

!
vruchtbaer, om dat haer befte Bloet,tot Vleyfch*

ende Vet vergaet,ende het overige flap ende wa-
terachtigh is , gelijck den Arabifchen Avicennx

fchrijft4.7.4.5. Anfioieles in fijn i.bouck, van

i de Telinge der Dieren op't i8.capittel , endein't

2. bouck van de Deelen der felviger op't 1 y.cap.

geeft de felfde reden, te weten, waerom dat vette

Mans niet' en telen, ende vette Vrouwen niet

fwanger en werden, dewijl hetZaet gemaeckt

wert uyt het fuyverfte Bloet , ende dat, feyt hy,

het Vetfte van't Bloet , het welck in Zaet moft

veranderen, allegader tot Vet gaet. Op de Vrou-
wen ftelt Hippocrates noch een ander oirfaeck , in

de 4^.Kort-bondige fpreucke van fijn 5. bouck:

De gene , die onnatuyrlick^ dick^ lijnde, niet en ontvan-

gen, in de [elfde wert de krop van de Lijf-moeder in-

gedruckti endefy en dragen niet, voor al eer
fy
dunwer-

< den. De reden geeft Hipperatei felve in fijn bouck

van
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van de Vrouwe-fieckten : Als

(y onnatuerlick^ dick^

weiden , dan en ontfangenfy met . VVant het dicke Net,

leggende op de Krop van de Lijf-moeder, druckt hetfelve

foo, datter niet ontfangen kan werden. Het welck niet

en betert , als wanneer door af-gaen van die fvvare

Vettigheyt, de Wegh meerder opening krijght,

ende daer door het Zaet fcheut kan hebben

.

5. Al is de Groey feer qualick geheel te bene-

men , ofte , als fulcx met kracht van ftercke Ge-
neef-middelen zoude gedaen werden, het een

<juaet op het ander zoude volgen : foo kan even-

wel de felve ten deele gefteut, ende tegen gehou-

den werden , door Middelen , die het weelderigh

groeyen vant Bloet verminderc, gelijck zijn twee

drie mael
5

s jaers Ader-laten, ende Koppen , in de

gene die het fuyver Bloet Swaer-lijvigh maeckt:

maer die met weynigh Bloet dapper Vet zijn,

gelijck ick dickwils gefien hebbe in ontledene

Lichamen , is beter , alle maent te gebruycken

fiüen Kuffi een vierendeel loot , met een half fcru-

pel Salpeter \ ende alle morgen een roomer Alfien-

wijn y
daer Water-af-drijvende kruyden, befchreven

in't 2i.cap der Geneef-konïte , van't i.Deel, op ge-

ftaen hebben. Galenus prijft feer het wrijven met
fcherpe doucken . Ende Plinius verhaelt in't 11.

bouck van fijn Nat. hiftoryeop't 37.capittel, dat

de foon van L. Apronius, Romeynfche borgemee-

fter,'tVet af-getrocken is, met verlichtinge van't

Lichaem, dat te voren door den laft, onbeweegh-
lick
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lick was geweeft . Dan dit cn zal om de wreet-

heyt niet licht van yemant na-gevolght , noch >

om het gevaer, vaneen Geneef-heer aen-gera-

den werden *

6. In defe gelegenthey t komt het nieeft aen

op een goede Maniere van Leven . Voor-eerft dan

zullen de Swaer-lijvige, haer, foo veel mogelick

is , des Somers begeven in heete Lucht , alfoo de

felve niet alleen het Bloet, ende Vet verdrooght,

maeroock den grootéEtens-luft vermindert, en-

de het rafch Verteren van de Spijfe wat tegen-

hout • Des Winters is 't oock beter by een goet

Vyer te zijn, als in de Kouw, dewelcke de on-

fienlicke Tocht-gaetjens fluyt, waer door dan al-

les binnê gehoudc weit, en de Begeerte tot Eten
verweckt: hetwelck ondienftigh zoude wefen

,

alfoo de Soberheyt in Eten , ende Drincken hier

dapper in achtinge moet genomen weerden. Ende
fulcx noch in Spijfe, die weynigh voedfel geeft, als

Moes-kïuyt\ die droogh is , zlsgedrooghdeVifcb ; die

een open lijfhout, dlsVrujmen; ende foodanigc

andere, als in den Schat der Gefontheyt befchre-

ven zijn. Hier dient de kleynfte Wijn , het dunste

Bier, ende hoe ouder, hoe beter : dewijl felfs oock
AzJjn daer toe grooten dienft doet. Soo getuyght

lam. Strada in het 8. bouck van fijn noy t genoegh
geprefen Hiftorye , die hy te Romen van onfe

Nederlantfche oorlogen gemaeckt heeft, dat de

vermaerde krijghf-helt Cbiaf'm Vitelli, imxxk grave
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van Cetone , ende den Hertoge van Alve by-ge-

vought , zijnde boven maten fwaer-lijvigh , ende

foo vet , ende dick van Buyck , dat hy den felven,

met een fvvachtel om den hals, molt op-fchorten,

ende daer in , als in den oorlogh hinderlick , ver-

driet krijgende , fijn felven de Wijn gantfch ont-

hiel, ende daer nae al fijn leven niet als Azijn en

dronck ; waer door hy rancker vverde , ende fijn

Lichaem feven-en-tachtigh pont af-nam. Ledig-

heyt,ende lange Slaep moet hier gemijdt werden.

Maer het Lichaem dient door alle Oeffeninge be-

weeght ^ fonder felfs het By-flapen afte flaen

.

7. Wy komen nu tot den Vleyjigen Aen-wafcb,

die wonderbaerlick groot gegroeyt , ende geluc-

kelick genefen is. Een Vrouwe , fwanger zijnde,

vverde in haer Aengeficht geflagé met een Oflen-

longe ; waer door fy verfchrickende , haer handt

(gelijck der Vrouwen gewoonte is ) ftreeck ach-

ter aen haer Dye. Op de felfde plaetfch hadde het

dochterken, daer fy vanverlofte, elf, oftwaelf

Puyfkens , gelijck kleyne Wratten , die niet en

vérgrooteden , als nae haer tweede kraem , oudt

zijnde drie-énde-twintigh jaer , tot haren ouder-

dom van vier-ende-veertigh jaer, dat het af-gefet

werde . Drie jaer te voren , was in't Gefwel een

Peft-kole geflagen, ende die genefen zijnde, nam
het ongelijck meerder toe , als het te voren ge-

daen hadde. Den Hals van defen Aen-wafch,

geheel dick zijnde , ( gelijck hier af-gebeeldt is

)

wer-
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werde feer vaft gebonden, en 's anderen-daeghs,

door den ervarenen , ende loffelicken heel-mee-

fter NicoUes Scavart, met een krom mes, konftigh

af-gefneden, niet fonder een groote bloet-ftor-

tinge (alfoo my de Aderen dochté by-na de dick-

n te van een pinck te hebben ) dewelcke terftonc

11I door Bloet-ftelpende middelen , in't 13. capittel

J befchreven , tegen-gehouden werde . Zoude an-

ijs dersfonder twijffel onder onfe handen doot ge~

s) : bloeyt hehben. Kreegh even-wel's avonts de
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Sprouw» ende werden ydel van Hooft, dan beyde

genas; gelijck oock, door gewoonlicke Heel-

middelen allencxkens de plaetfche,daer den Aen-
Wafch 5 die , niet tegen-ftaende foo veel verloren

Bloet , noch feven-en-twintigh pont wough. Dit

is nu geleden achtien jaer, fonder dat de Vrouw,
die noch leeft,eenigh mangel federtgehadt heeft.

Het XIII. Capittel.

B OE SEM) ofte HoLLIGHEYTj
1. Benaminge , ende Befchrijvinge

,

2. Öfrfaken,

3. Onderfcheyt ,

4. Kèn-teydienen,

5. Voor-teychenen

,

6. Genefinge.

uH Et gebeurt dickwils, dat de Etter in een

Apofteuny, het zy dat fy niet by tijts gelooft

en wen 5 ofte datrer^eftadigh nieuvve Vochtig-

heyt in fackt, door haer fchërpigheyt de felfde on-

der-graeft, ende alfoo een Holligheyt, ofte Diep-

te maeckt, die by de Griecken daerom KoA^é*
9

by de Latijnfche genoemt wert; dewelcke

wy, haer beteyckening volgende, met den naem
vznBoefem alhier zullen befchrijven . Want ge-

lijck uy t ons Lant de overtollige Vochtigheyt in

een Boefem gemaelt , ende dan daer nae uytden

felfden gelooft wert : even-eens gaet het met de

Voch-
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Vochtigheden onfes Lichaems , die gemeenelick

na de fwackfte , ende leeghfte Deelen haren loop

hebben , infonderhey t daer aireede hollighey t is

,

| alwaer fy dan noch dieper gravé , fonder van buy-

ten , daer het naeuwer is , wijder opening te

rerforgen.

2. De voornaemfte Oirpftrj^ van defeHollig-

; heyt, is Etter, die door verfuym te lange inde

I

Apofteuny verhouden vvert, ofte dat de felfde, na

! het uyt-loopen van de Etter, niet genoegh gefuy-

vert en is . Want als een Gefwel aen 't fweren

komt , en dat de Etter al van 't goede gefcheyde

,

: ende wel gekoockt zijnde, niet terftont uyt-ge-

; laten en wert, foo krijght hy een fcherpe, ende ni-

etende kracht, waer door hy den wegh, die hem
van buyten gefloten is , binnen zouckt , ende ver-

wijdt eerft deHolligheyt daer hy in beflotenis ,

ende, daer nae alderhande Overtollige vochtig-»

heyt, uyt de naefte Deelen, ende hetgantfche

Lichaem, hem toe-vallende , is gedruckt nader,

ende nauwer plaetfchen te zoucken , die wy Fifle-

lm , ende Loopende gaten noemen : waer van in't

; volgende Capittel zal gehandelt werden

.

3. De Holligheyt is niet even-eens, maerfeer

verfcheydelick . Want fommige valt kleyn , en-

de kort, andere wijdt, ende diep : eenige gaet

I recht , andere krom , ende winckelachtigh , ge-

x lijck de Conijns-hollen •

4. Aé de KenniflTe van dit Onderfchey t is veel

Y 5 gd^
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gelegen, om tot de Genefinge te komen ; ende

die wert verkregen , door het peylen met een

Prouf-yfer , ofte Waffche keerfken , fachtelick

in de Holligheyt gefteken .

5. Wat de Voor-teyckenen belangt: die konnen

hier, gelijck in alle Sweringen, voor goet geno-

men werden , als de Etter weynigh, ende goet is,

ende de plaets fonder pijn : in tegendeel , als het

anders gaet. De Holligheyt , die haer om leegh

nae buyten ftreckt , is beter te genefen , om dat

de Etter, door foodanige opening, lichter kan

gelooft werden : maer uyt de gene, die diep

neder-fackt, en is de Etter lbo wel niet uyt te krij-

gen, ende lang in blijvende* krijght een fcherpig-

heyt, diein-eet, ende de Holligheyt allencxkens

holder maeckt, ende hoe langer, hoe dieper door-

mijnt , tot dat ten laetften, aen het uyt-geholde,

ende uyt-gegraven vleyfch,harde kanten opflaen,

die in Loopende gaten veranderen.

6. DeGenefmgebeRaet, gelijck in Wonden

,

om de af-geweken Deelen te verfamelen,ende de

Holligheyt met Vleyfch te vollen . Vooral eer

daer toe te komen, moet eerft gefien werden,hoe

de Holligheyt gelegen is. Indien fy foo ftaet, dat

fy door de Opening , die aireede is , haer niet en

kan ontlaften , in fulcken geval , moet onder, ofte

aen de weder-zijde een andere gemaeckt werde

,

om daer door de Vuylighey t afte laten. Daer na

dient de Holligheyt gefuyvert met Wiecken , die
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beflxeken zijn met Honigh van Rofen,daer een wey-
nigh poeyer van Aloë onder gemcngt is , ofte Vng.

Apoiïolorum , ende , als fy noch vuylder is , met
JEgyptiacum, ofte andere, befchreven in't 12. ca-

pittel van het eerfte bouck . Doch indien dat de

Opening te nauw was , ende de Holligheden te

veel , om daer Wiecken in te brengen , dan zal

men een Suyverend Af-fietfel, van de gemelte

Droogen daer in fpeuten , als by voor-beelt , van

Aljfen ,
hleyne Santorye

, loffrouw-merck^ in Wijn ge-

foden, ende daer dan Honigh van Rofen, ofte de

gemelte Salven , nae gelegentheyt , onder ge-

mengt •

De Holligheyt wel gefuyvert zijnde , wert

vorder genefen , als alle Wonden , door Vleyfch-

toe-heelende, ende Vel-makende middelen, aen-

gewefenin't 14.15. ende itf.cap. van't 1.bouck.

Het XIV. Capittel.

Fistel, ofte Loopent Gat.
/. Benaminge y ende Befchrijvinge,

2. Oirfaken,

3. Onderfcheyt ,

4. Ken-teyckenen

,

j. Voor-teyckenen

,

6. Genefinge .

7. Exempel van een verjaerde Jiïlel ontrent deBlaes,

geheelt .

5. Maniere van Leven.

Y 4 Waa-
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i.

XTTTAnneer de laetft-befchreven Hollig-

V V heytniethaeft en komt te heden, dan

eet de Etter al verder in , ende door-graeft haer

in verfcheyde wegen, niet anders als Pijpen,daer-

om oock genaemt in 't Griecx 2u£iy£, in 't La-

tijn TiSlaU , wekken naem mede in andere talen >

als oock by ons, met Fijlel , bekent is: zijnde een

holle , lange , diepe , ende pijps-gewijfe Swerin-

ge , met harde kanten rontfom befet

.

2. DeFiflels , ofte Loopende Gaten (die wy
foo noemen , om dat fy altijt dragen , ende Etter

geven) trecken haren Ojrjpw/r^meeft uy t de ver-

haelde Holligheden > ofte ander Apofteunyen

.

Want als de felvige,het zy door onfuyverheyt des

Lichaems, endeovervloet van quade Vochtighe-

den , het zy door onwetenhey t van den Meefter

,

te lang onder handen blijven , ende niet wel ge-

nefen en werden, foogerakëfy, door de hl-eten-

de Etter , allencxkens dieper , ende hart

.

3. Daer is een groot Onderfchep in de Fiftelen.

Want de een is dieper , als de ander . Sommige
gaen recht in , fommige fcheuns eii dwers. Som-
mige zijn enckcl , fommige maken van een begin

veel wegen. Sommige eyndigen aen't Been, fom-

mige aen een Zehuwachtigh deel , andere aen

Aderen , ofteSlagh-aderen.

4. De Fiftelen werden mede onderfocht , en-

de na-gefpoort > hoe verre haer loop-gaten ftrec-

keiij
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ken, door een Frouvet , ofte Prouf-yfer. Het
welck niet wel in't werck en kan geftelt werden ,

wanneer de Fiftel te krom loopt. Dan in fulcken

geval , zal men een lang ftucxken Loot nemen

,

ofte liever een Waffchen kaersjen , dat buygen

kan , ende 't felve in de Fiftel brengen. Hier-be-

nevens is het Vleyfch,dat rontfom de Fiftel ftaet,

bleyck, droogh, hart , endefonder, ofte met
weynigh pijn , ten ware datfe ontrent een Zenu-

we quam. De Etter, daer uy t komende, is rauw,

ende fomtijts met ftanck. Offer nu een, ofte

meerder Holligheden zijn , moet met het Prouf-

yfer gepeylt werden , fulcx oock fomtijts te ken-

nen gegeven wert , door de Etter . Want indien

datter meerder Etter uyt-komt , als waerfchijne-

lick is, datter in een Holligheyt kan groeyen ofte

gehouden werden , ofte indien , als de Siecke fijn

Lichaem om-keert , de Etter, die te voren in ge-

bleven was, wederom begint uy t te loopen ; fulcx

is een Teycken , datter meerder Hollighedc zijn,

ende dat de Fiftel dieper in gaet. Maer indien de

Fiftel veel openingen op-geworpen heeft, dan en

kan men fbo wel niet ondervindé met het Prouf-

yfer, offer een, ofte meerder Fiftelen zijn : dan

in fukke gelégenthey t moet men eenige Voch-
tigheyt door een van de gaten in-fpeuté, dewelo
ke , by aldienfe door alle de gaten wederom uy t-

vloeyt ; fulcx is een Teycken , datter maer cene

Fiftel en is. Maer indien de felvc door alle de ga-

Y 5 ten
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ten niet uyt en loopt , als dan zijnder meerder Fï-

ftelen. Het welck oockdeVerwe van 't gene

uyt-Ioopt, betuyght. Want by al dien de Voch-
tigheyt, die door meerder openingen uyt-vloeyt,

van eenderhande verwe is , fulcx beteeckent dat-

ter maer een Fiftel en is. Maer indienfe verfchey-

delick geverwet is , dat wij ft meerder getal aen

.

Maer hoe verre dat de Fiftelen reycken, ende aen

wat deel datfe op-houden , ofte fteuten , wert al-

dus bekent : Indien 't gene , 't welck met het

Prouf-yfer gerocht wert, fachtis, ende d'Etter,

die het geeft, wit, ende veel is , fulcx beteeckent,

dat de Fiftel alleen door het Vleyfch gaet. Maer
als de felvige een Zenuwe raeckt,dan valter groo-

te Pijn , wanneer men de diepte na-vorfcht, ende

de Etter, diedaer uytkomt, is wel wit, maer

dunder , ende weyniger ; ende de Werckinge van

dat Deel , daer de Zenuwe na toe gaet , valt veel

trager. By aldien dc Fiftel tot het Been toe komt,

dan vaker Pijn in't onderfoucken , ende 't gene

,

daer het Prouf-yfer tegen ftoot, is hart, ende houü

tegen. Het welck oockeven, ende gelijck be-

vonden wert , indien datter noch geen Caries, ofte

bedervinge in't Been en is . Dan als de Verdor-

ventheyt het Been mede aen-getaft heeft, dan

wert het in *t aenroeren rouw ende ongelijck be-

vonden, ende de uyt-vloeyende Etter isbruyn,

ende ftinckende . Maer wanneer de Fiftel een

Ader , ofte Slagh-ader komt te raken , ende dat
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die noch niet door-gegeten is, dan komter Etteri-

ge vochtigheyt uyt, als gift. Want het Bloet door

de onfienlicke Gaetjens uyt-waeffemende, wert

vermengt met dé Vochtigheyt van de Sweringe,

ende daer van wert het gene uyt loopt, giftach-

tigh . Dan als een Ader T ofte Slagh-ader door-

gegeten is,foo geeftfe fomtijts Bloet uyt -

?
rooder,

ende al fpringende, als het uyt een Slagh-ader

komt, dicker, ende bruynder, uyt een Ader.

5. Wy komen nu tot de Voor-teychenen. Slechte,

en verfche Fiftelen, alleen zijnde in vleyfige dee-

len, niet diep, in jonge, ende wel-geftelde Li-

chamen , werden lichtelicker genefen : maer be-

fwaerlicker, in de welcke veel Deelen door-ge-
' getenzijn, wekkers gront, door verfcheydë Hol-

ligheden niet wel te fticken en is, die dicht aen

de voornaemfte Leden leggen , in oude luyden j

ende die met quade Vochtigheden beladen zijn.

Gelijck oock quaet vallen, ende niet alleen fvvaer-

lick om te genefen, maer by-na ongeneeflick, die

(gelijck Guido welfchrijft) die diep , krom, ende

veroudert zijn; die bereycken tot de beginfelen

van de Spieren, tot Aderen, Slagh-aderen , Ze-

nuwen, Beenderen, Kneuckels, Wervel-been-

deren van den Rug : als oock die geraken tot in

de openheyt van de Borft , ofte den Buyck , ende

die komen tot het Ingewant , de Longen , Lijf-

moeder, Dermen, endeBlaes . Want foodanigc

Fiftelen ofte en konnen de Geneef-middelen niet

ver-
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verdragen, ofte de felvige en Vermogen foo verre

niet te reycken . Jae daer zijn fommige Fiftelen,

die niet genefen en moeten werden, te weten, de

gene , die veroudert zijn , ende verre gelegen van

de voornaemfte Deelen, ende door de welcke

de overtollige, ende quade Vochtigheden een

geruymen tijdt gewent zijn haer te fuyveren

.

Want alfoo de feive , door haer ontlaftinge, het

Lichaem voor vele Sieckten befchermen, en die-

nen gantfch niet gefloten , ende zouden gefloten

•zijnde, als groot ongemack veroirfakende, we-
derom moeten geopent werden.

6. De Genefinge der Fiftelen is tweederley , de

eene is recht ende volkomen , diefe van de gront

op met haer Oirfaken wech-neemt,de andere on-

volkomen , die men Palliativa noemt , te weten

,

wanneer de Fiftel van binnen verdrooght , ende

van buyten toe-gefloten wert , blijvende niet-te-

min noch de Holligheyt. Welcke Maniere van

Heelen niet geheel mif-prefen wert van Aquapen-

*few,fchrijvende dat hem de felve fomtijts wel ge-

kickt is , hoe-wel niet altijts

.

Defe Genefinge gaet aldus toe: Nae dat het

Lichaem wel gefuyvert, ende eene bequame Ma-
niere van Leven voor-gefchreven is, maecktmen
een Wieck , van een nieuwe Spongye , nat in ee-

nigh dapper op-droogende Water,gelijck Loogh,

Calck-water , ofte diergelijcke . Want door die

middel fluyt de mont van de Fiftel > foo datfe

fchijnt
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fchijnt genefen tewefen, dieoock welfomtijts

door hulpe van de natuyrlicke Wermte gantfch

toe-heelt : maer meeften-tijt foo lange alleen toe

en blijft , als geen overtollige Vochtigheden int

Lichaem vergadert en werden . Want wanneer

datter wederom eenige Vochtigheyt in de Holte

by eenkomt, dan gaet de Fiftel wederom open.

Maer tot de rechte Genefinge dient (beneffens

een goede Maniere van Leven , die terftont zal

werden aen-gewefen , ende na dat het Lichaem

,

dooreen Af-fettende middel, ofte Purgatye , wel

ontlaft is, gebruyckt twee mael daeghs van een

Dranck, gekoocktin een kan witte Wijn, ofte

Water (foodaer Koortfche, ofte eenige Hitte by

! is) van twee on^en gerafpt Falmen-hout , de Bla-

deren van Agr'wonye , VVeegb-bre, Eeren-prijs , Sa-

yel-boom, ende Paerde-ftaert, vanelex een hantvol.

Ende by aldien vereyfcht wert, dat defen Dranck

noch ftereker zy , foo kan men , elcke reys , daer

ondermengen een halffcrupel Creeften-oogen; al-

foo de felvige , gelijck oock den Savel-boom , die

in den Dranck komt, feer bequaem zijn om be-

dorven Been,Etter, bedorven Aderen, endedier-

gelijcke , uyt te werpen.

Daer na moet men voor-al fijn beft doen, om
denCaüus , ofte 't geen rontfom in de Fiftel ver-

eelt is, wech te nemen, Maer alfoo het op-bren-

gen van de Middelen, om fulex te doen, meeften-

deel belet wert , door de nauwe mont , ofte ope-

ning
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ning van de Fiftel , foo dient de felvige gewijdt ,

|j

en'de breeder geopent. Sukx kan gefchiedé door I

Vyety door ïfer, oftebequamelicker, ende Tonder

pijn door VViecken van eenSpongye, van merghvan

Vlier , wortel van Gentiane , van wilde Wijngaert , van

AriSlolochye, ofte oock vmgedyooghde Knollen. Want
die langwerpigh , ende voor fcherp gemaeckt, in

de Fiftel gebracht zijnde,trecken in haer de voch-

tigheyt van de Fiftel , waer door fy fwellende , de

Opening allencxkens fonder pijn wijder maken

.

De felvige Wiecken werden oockfomtijts , als

de Hardigheyt het wijder maken tegen-ftaet, ge-

doopt , ofte geftreken met fulcke Middelen , die

bequaem zijn om 't vereelde wech te neme.Want
den uyterlicken mont van de Fiftel vereelt voor-

namelick,ende eerft in de Huyt felve, als dewelc-

ke lichtelicker verhart, ende verdunt, dan het

Vleyfch ,'t welck fachter is , ende de Overtollig-

heden, en toe-vloeyende Vochtigheden met min-

der fchade ontfangt. Het gebeurt even-wel fbm-

tijdts , dat oock het Vleyfch felve , in de Hollig-

hey t , komt te verelen . De Vereeltheyt , die in

den mont van de Fiftel is, kan men fiefi en taften.

Maer de gene , die in de hqlligheyt felve is , moet
door het Prouf-yfer ondervonden werden . Want
wanneer het felve daer in gebracht wert , foo en

iffer geen ofte luttel pijn, daer en komt geé bloet

uyt, ende men voelt eenige hardigheyt, by aldien

daer vereeltheyt is. Maerdie niet zijnde, foo

wer-
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wcrter door het voelen pijn verweckt* daer komt
bloet uyt,ende men verneemt geene hardiigheyt.

Waer nu de Vereelthcyt is , daer moetfe van

daen genomen werden, 'twelck gefchiet, ofte

door Heel-middelen , ofte door Tfer , ofte door Vyer.

Van de Heel-middelen moet men fomtijdts de

fachtfte nemen , als daer zijn de Verfachtende, ende

Verdrijvende ; fomtijts ftercker,geltjck zijn de Suy-

verende-j fomtijdts de fterckfte, als de Branden-

de , allegader befchreven in 't Eerfte bouck . In

kintfche jaren, ende facht vleyfch , zijngenoegh

de Verfachtende , die de hardigheyt , en de vaft-

klevende Stoffe, waer uy t de Vereeltheyt groeyt>

wech nemen : waer by men dan oock van de Suy-

verende wat magh vermengen . Soodanigh zijn

,

Afch van Vijgen met Ganfe-vet gemengt: een Af-

fietfel van Varen-wortelen, ende van Agrimenye,

Diacbylum magnum
, Vnguentum Apoïtolorum . Maer

men heeft gemeenlick al ftercker van doen , die

door fuyveren , ofte oock door branden de Ver-
eeltheyt verteren . Stercker zijn de wortel van

Spondylium, rontfom af-gefchrapt, de wortelen

; van Afpbodelus ,
Serpentaria , Bryonia , een af-fietfel

' van Lupinen, ende infonderheyt Centaurium minus.

Sommige raden oock de Fiftel te vullen met den

wortel van Swart Nief-kruyt , ende dat drie dagen
na malkander. Maer Antonius Cbalmeteus (een ver-

ifocht Franfch heel-meefter, wiens Hant-bouck
! der Heel-konfte onlangs in Nederlants uyt-geko-

men
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men is ) waerfchouwt ons in fijn 13. cap. dat de

Nief wortel geen goet heel-middel en is , infon-

derheyt indié de Fiftel haer gefet heeft in eenigh 1

deel vandeBorft. Want alshymaer eens een

Fiftel van den Rug-graet, ontrent de plaets van't
j

herte met de wortel gevult hadde, foo ginck dc

Siecken geftadigh van fijn felven* Nochftercker

zïjnVng. JZgyptiacum, gebrandt Coper-root, Trecipi-

taet> Olyevan Swavel, Troclrifci deminio, Chalcitis^

Mify, Sory, uytde welcke men tot fijn gebruyck

gemengelde kan maken. Is al van outs feer ge-

prefen \ gene gemaeckt vvert van een deel Am~
nwüacum inftercken^p gefmolten, ende dan

vermengt met drie deelen Spaenfch groen . Ende
die het noch ftercker hebben moet, magh daer by

doen Trecipitaet,anderhalfdrachme. Ofte N.Vng.

JEgyptiaci, anderhalf on^e; Sublimaet y anderhalf

drachme; Loogb , ion^e; Rofen-water, 2on$en;

VVeegbbre-water , 3 on^en. Te famenopgekoockt.

Indien even-wel het bequaem by-brengen van i

defe Middelen, gelijck dickwils gebeurt, door de

nauwte, ende diepte van de Fiftel , belet vvert,

foo moet men de felvige ofte geheel openen,* ofte

de Middelen tot de gront toe in-fchieté. Als men
voor heeft, de Fiftel te openen, foo moet men
eerft het Prouf-yfer daer in fteken, ende op het

felve de openinge doen. Maer by aldien men niet I

en vermagh de geheele Fiftel te openen , foo zal I

men daer Heei-middelen in-brengen-, ende die
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ofte nat , ofte droogh . De Natte werden daer in

gefpeut , ende vermengt met Loogb > Mede , Zout-

water ,
Calck^water , ofte Voor-loop van Brande-wijn ,

die (onderling bequaem is , met andere gemengt
zijnde , om alderhande vuyle Sweringen te fuy-

veren , ende op te droogen • De Drooge heel-

middelen werden tot fijn poeyer geftooten, ende

met een af-gefnedé fchacht in de Fiftel geblafen

;

voornamelick als de Fiftel korter is , ende binnen

'tVleyfch : maer by aldienfe te lang is,foo machte

oock aen de weder-zijde geopent werden , om de

Middelen van beyde kanten, daer in te mogen
brengen. Als dan en dient niet vergeten ft welck

in de genefinge van de Holligheyt hier vorens

oock vermaent is) dat de opening van de Fiftel na

beneden toe komt , op dat de vochtigheden daer

te lichter zouden mogen uyt-loopen

.

Maer alfoo de Fiftelen niet altijdt en wijeken

voor de Heel-middelen , ende dat indefefaeck

fomtijts meerder voordeel getrocken wert van t

Hant-werck» foo moet men oock altemet tot het

Yfer, ende Vyer komen-, te weten, naedatde

geheele Holligheyt geopent is. Het welck even-

wel niet en magh gedaen werden in die Fiftelen >

dewelcke haer ftrecken tot groote Slagh-aderen

,

Zenuwen , Banden , 't Velleken dat de Ribben

bekleet, ofte diergelijcke Deelen. Maer daer het

gefchieden magh , na dat de Holligheyt door het

Prouf-yfer , ofte eenige in-gefpeute Vochtigheyt

Z ou-
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ondervonden is, foo zal men die geheel, foo groot

fyis, openen. De Fiftel geopent zijnde, foo zal

mende vereeltheyt, ofte door Heel-middelen >

ofte door de fcherpte van een Scheer-mes, tot het

goet Vleyfch toe af trecké : het welck niet alleen

uyt de vervve , maer oock uyt het bloet, en 't pij—

nelick gevoelen te kennen is. De felfde Vereelt-

heyt , infonderheyt die feer hart is , wert vaerdi-

ger, ende met minder pijn door een heet Yfer

,

('tvvelck vvy een Cautery attuaelnoemen) wech-ge-

nomen . Maer om dat het vyer wat fchrickelick

ftaet , foo willen weynige daer aen . Ondertuf-

fchen ,

5

t zy fulcx door Cauttike , ofte Brandende

heel-middelen,
5

tzy door Mes, ofte Vyer ge-

fchiet , het Deel moetrontfom bewaert werden,

door een Verkoelent ende te Rugge-drijvende

Defenfijf, opdat de pijn geen onftekinge en ver-

oorfake.

Als nu de Fiftel aldus gebrant , en verdrooght

is, foo zal men eenigh Verfachtendeheel-middel,

om den korft af te weecken, daer op gebruycken.

Maer foo de Fiftel op eenigh Been uyt komt, foo

dient men het felve , door het fnijden bloot leg-

gende, wel neerftelick te fchrappen, en aP t gene

bedorven ende fwart is , wech te nemen . En-
de dat maer buyten aen. Want als de Caries

dieper in
5

t been gegeten heeft , foo zal men de

fchilfer uyt-fnijden, indien hy van felfs niet volgen

en wil. By aldien het been tot het mergh toe, ofte

oock
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oock geheel bedorven is , foo zal men al

r
t gene

bedorven is, uyt nemen; dan fulcx kan wel in

kleyne beenkens gefchieden , maer niet in groot-

te . Na dat het been gefuyvert is, magh men ko-

men tot Vleyfch-makende middelen . Ende by
aldié de Fiftel na de felvige niet en luyftert, fulcx

is een teycken , dat al 't gene bedorven was, noch

niet wech-genomen is. Derhalven moet de Fiftel

noch dieper geopent werden, het been noch beter

af-gefchrapt , ende gefuyvert : ende als de Fiftel

dan noch niet en wil heelen , foo looptfe fonder

twijfel tot hVt binnenfte van 't Lichaem , alwaer

haer endt niet na-gefpoort en kan werden . Der-
halven moet men het werck de Nature bevelen

:

dewelcke men even-wel kan te hulpe komé, met
een Poerken van gebrantZout

, VVijn-Heen , ende

Agaricus , te famen onder Honigh vermengt , alfoo

het felve de kracht heeft om gebroken ende ver-

dorven Been uyt te tïecken , quaet Vleyfch afte

eten , ende de Fiftel te helpen , gelijck Nicol. JF/a-

rent. getuyght

.

De Vereeltheyt wech-genomen zijnde, indien

datter noch eenige vuylighey t in is , foo zal men
Af-vegende ende Suyverende middelen gebruyc-

ken, gelijck daer zijn Vimpnette, Gulden roede, Qey~

ne Santorye
,
Al$en , Boonkens Hool-wortel, ende an-

dere ( int Eerfte bouck befchreven ) met Honigh

van Rofen ,
op Wiecken geftreken , ofte met voor-

loop van Brandewijn in-gefpeut „

Z % Als
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Als de Fiftel wel gefuyvert is , wert vorders

toe-geheelt , als ander Wonden .

7. Tot klaerder onderrichtinge zulle wy hier

by vougen , een aen-merckens waerdigh voor-

beelt , van een veyjaerde Tittel ontrent de Blaes , ende

door wat Middelen de felve geheelt is *

Een Man van ontrent 33. jaren , vochtigh van

aert , ende vol van quade Vochtigheden , kreegh

door een ongehickigen val een Vkeratie, ofte Ver-

fwering ontrent de Blaes , dewelcke cjualickge-

nefen zijnde , verviel tot een Fiftel , die in fes ja-

ren van niemant en konde geholpen werden. Tot
dat hy quam byD'F^kr, geneef-heer van den

Keyfer , dewelcke *t gebreck befiende , bevondt

de plaets gantfchyochtigh, vol Fiftels, zeer krom
gaende , daer men met geenderhande Prouf-yfer

in en konde komen . Na dat hy voor-fey t hadde,

\ felve een gevaerlick werck te wefen, en dat het

feer fwaerlick zoude konnen totheelen gebracht

werden: foo leyde hy fijn genefinge even-wel aen

op de volgende Aenwijfïngen. Alfoo hy oordeel-

den , dat het gebreck hing aen de overtollige

Vochtigheyt des geheelen Lichaems, ontftaende

uyt een groote Swackigheyt van Maegh, ende

Lever, foo lette hy voor-eerft dat die Vochtig-

heyt niet geftadigh toe en nam, ende dan, om die

daer aireede was , door bequame Geneesmidde-
len wech te nemen , en om het fwacke Ingewant

wederom te ftercken,ende ten laetften om de Fi-

ftel
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ftel van de Hardigheyt , ende 't quaet Vleyfch te

fuyveren , ende dan toe te heelen

.

Tot het eerfte fchreefhy hem voor eene goe-

! de Maniere van Leven , om te fchouwen vochtige

! ende koude Lucht , als oock de mift , ende avont-

ïucht. Niet al te lang, noch by daegh te flapen

.

Spijfe te gebruycké ,,die werm ende droogh was,

ofte van naturen , ofte door bereyden , ende toe-

maken •

De overtollige Vochtigheyt fuyverde hy met
een Af-fietfel van Salfa , Guaïac, ende China, daer

by doende Epitbjmum > Mechoacan , Hermodaflyli

,

met wat Suycker door een Hippocras-fack ge-

leeckt . Hier van dronck de Siecke thien dagen

lang eenen romer , waer door hy facht , ende fon-

der onfteltenis, fuy verde . Dit uyt zijnde, heeft

Faber eenen anderen dranck doen maken , om te

fweeten, vznGuaiac, ende Salfa pariüa, meteen
weynigh Safiaphras, ende Rafijnen, door-gedaen

met wat C^mi Het eerfte Af-fietfel liet hy hem
drincken om te fweéten , het tweede voor dage-

lickfchen dranck. Daernadedehy hemgebruyc-

ken eenige Conferven, om de Maegh , ende Le-

ver te verftercken.

OndertufTchen en waren de Uytwendige heel-

middelen niet vergeten : maer is voor-eerft de

Mont van de Fiftel gewijdt met het Morgh van

een Vlier-boom: daer na is de Vereelthey t wecli-

genomen met Fhlegtnafpmtm vitrioli . Ende doen
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gefuyvert met het volgende water : N. Wortels

van Vijf-vinger-kruyt , Weegbhre , van elcx ilootj

Bladeren van Cbam&drys, Scabieufe, van elcx ihant

vol kleyne Santorye, Rofmarin , van elcx 3 hant volj

witte VVijn , 1 ftoop . Een weynigh te famen ge-

^oockt , ende dan 24 uyren gevveeckt hebbende

,

dooreen helm over-gehaelt *, ende genomen van

dit Water een half0115e ; Sap van Vrouw-meuk^ Ho-

nigb van Rofen,van elcx drie vierendeel loot; Aluyn,

Suycker y van elcx een vierendeel loot . Dit aldus

onder malkander vermengt, werde met eé Speut>

tot den gront van de Fiftel gebracht.

Ten laetften om te Heelen , ende Vleyfch te

maken , nam hy 6 on^en van dit Waterken, ende

koockten daerin Aloè, Myrrba, Sarcocoüa, van elcx

een halfloot . Ende op het Gebreck een Plaefter

van Oppodeldocb magnum Faracelfi houdende, liet

daer over leggen een Spongye, in't voorfz.Water
nat giemaeckt, ende wel uyt-gedouwt, om de

vochtigheyt, die uyt quam fijpen, teontfangen.

Ende met defe Middelë is't Gebreck genefen

,

gelijck D r
HorHius getuyght ,

7. Hier dient mede gelet op een goede Manie-

re van Leven, doordewelcke hetgroeyen, ende

toe-vallen van de overtollige Vochtigheyt mocht
geweert werden . Soodanige is befchreven in de

Geneef-konfte , in het 14. cap. van de Sinckin-

gen, in't z.bouck ; dewelcke aldaer kan na-gefien

werden.

Het
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Het XV. Capittel.

Rose.
/. Haer Benaminge ,

2. Befcbrijvinge

,

3. Oirfaken,

4. Ken-teychenen >

f. Voor-teyckenen ,

6. Genefinge,

7. Maniere van Leven,

8. Middelen , om voor te komen

.

IS

HEt Gefwel , dat uy t geen enckel , maer uy

t

Galachtigh bloet ontftaet , wer't by ons , na

deroode, ende roofachtige verwe, daer het de

Huyt mede befchildert, Kö/ègenaemt, gelijck

wellichtelick in't Griecx Etyftpelas (wekken naem
by de Heel-meefters gebruyckelick is) van JErj/-

tbros , dat is root , hoe-wel andere na eenen ande-

ren oirfpronck vorfchen . De Hoogh-duytfchen
heeten het om defelfde reden Rots-lauf, als rafch,

gelijck men bevint, met fijn roodigheyt voort-

loopende. Dan, om den Brandt, die het ver-

weckt, voert het in verfcheyde talen den naem

na het Vyer . Hippocrates noemt het flruj» aygiov 9

dat is VVilt-vyer ; by Sammonicus wert het beteyc-

kent met den enckelen naem van Igni$> ofte Vyer;

by Columeüfl, Vlinius
?
ende Lucretim, in de volgen-

Z 4 de
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de verflen, niet Sacer igrits, ofte Heyligh vyer ; en-

de na den heyligen Anthony (als weerder, ende be-

fcherm-heervan't Vyer) by de Fran^oifen , Lefeu

fainft Antoïrie
,
by de Italianen Fuogo di fant Antonio ,

by ons S.Anthonisvyer, ende by de Duytfchen Sant

Antonisfeur\ als mede Brendende raach
, Glock^feur,

ende Ileg-jewer > om dat het foo voort-loopt , en-

de met koortfche uytvleckt

.

2. Rofe is een roofachtige rootheytmetgroo-

ten brant , en fteeckte , over het Lichaem voort-

loopende, meeftendeel plat , fomtijdts de Huyt
verheffende ; beftaende uyt galachtigh Bloet

.

De poëet Lucretïus befchrijft haer in fijn 6. bouck

aldus met defe verifen

:

JEtfimul uïceribus quaji inuïlis omne rubere

Corpus ->uteïl , per membra facer cum diditur ignis.

3. De naefte Oirfaeck. van de Rofe is dun,

fcherp, ende galachtigh Bloet , niet vry van eeni-

ge quaet-^erdighey t, üyt een onfteken Leveren-

de Uyterlicke verhittende Oirfaken getrocken

,

fchietende op de fwackfte Deelen3ende haer daer

over verfpreydende

.

4. De Ken-tej'ckenen zijn een voort-loopende

Roodighey t over de Huyt , fomtijts blaes-gewijs

op-gefwollen,infonderheyt in't Aengeficht, ende

in de Oogen foo verheven , dat fy als toe-gefloten

zijn , ende het Hooft fchijnt eens foo dick te we-
fen,wacr dóór de Menfche niet kenbaer en is. Be-

gint gemeenlick met eenigeHuyvetinge, daer de

Koort-
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Koortfche dan dadelick op volght, met een fpan-

nende, endeftekende Pijn.

5. Wy komen tot de Voor-teycltenen . Wanneer
een Rofe rontfom gaet , als een fwachtel, daerom

by Plinius Zoïier
9 ende by Seribonius Largus ge-

noemt Zona , by ons Omloop , ende fulcx in t mid-

den van 't Lichaem gefchiet , dan brengtfe den

Menfcheom, feyt de gemelte Vilnius int 26. van

fijn Natuyrlicke hiftorye op't 11. capittel . Sulcx

i is oock in 't geloofvan 't volck gekomen , dan en

:
gaet geenfins vaft

.

Rofe y fchrijft Hippocrates'm de 2$.Kort-bondige

fpreucke, van fijn 6. bouck, in-Jlaende na binnen, is

quaet ; maer na buyten uyt-flaende, isgoet. Staet altijt

i tewenfchen, alflerquade Vochtigheyt in't Lic-

haem is , dat de felve liever befit de flechtfte , als

de befte deelen : derhalven is't ongelijck beter >

dat fy uyt-flaet , niet alleen als oirfaeck van min-

der quaet, maer oock als Teycken, dat de Na-
ture de overhant heeft , ende de ongefontheyt

uyt-drijft,

Wy zullen hier noch by-vougen twee Spreuc-

ken van den felfden Hippocrates , uyt fijn 7. bouck*

ende voor-eerft de 19. Op ontblooting van
5

f Been,

de Roos komende 3 is quaet . Daer en is geen Been in

ons Lichaem van naturen bloot , als de Tanden *

want al de Beenderen zijn met Vliefch, Vleyfch,

Vet , ende Huyt bedeckt. De Ontblootinge ge-

fchiet door het vvech-nemen van de verhaelde

Z 5 Dee-
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Deden, die het Been bekleeden. Het zy dan

fulcx gefchietdoor Verplettinge,ofte Bedervinge

van de Spieren 5 ofte , gelijck in't Kout vyer, door

Verftervinge, ofteuyt door-bijten vanVliefch,

ende Vleyfch , gelijck in fcherpe Sweringen; ofte

oock, als hèt Been felve verwolmt is , het welck

gemeenlick Curies genoemt wert ; ten kortften,

uy t wat oirfaeck dat het Been ontbloot , foo ts't

altijt quaet, ende feerfchadelick, datter een Rofe

toe flaet • Want fulcx geeft een teycken , dat niet

alleen het ontbloote Deel ongematight is, maer

het gantfche Lichaem overvloet heeft van Gal-

achtige vochtigheyt

.

De volgende, te weten de 20. Spreucke is : Op

een Rofe, Verrottinge, ofte Stveringe komende, ts quaet .

Hier ftaet aen te mercken 't gene te voren in't

io.capittelisaengewefen, dat de Gefwellen haer

eynde nemen op driederley manieren , door Ver-

dwijnen, Verfweren, ofte Verrotten. Wanneer
de natuyrlicke Wermte geheel fterck is , ende de

Vochtigheyt redelicken goet, dan komt de fel-

vige te verdwijnen. In tegendeel , als de natuyr-

licke Wermte flap is, de Vochtigheyt quaet-aer-

digh , dan flaet het tot Bedervinge . Tuffclien

beyden gaet het Sweren, als wel gefchiedende

door onnatuyrlicke Hitte, maer die door de na-

tuyrlicke Wermte geholpen wert , ende in een

Stoffe, die haer ftelt om gekoockt te zijn , ende

in goede Etter te veranderen. Nu de Rofe, is een

ge-
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gefwel van Galachtigh , ofte heet Bloet, de Huy t

alleen belemmerende , en niet tot in het Vleyfch

door-dringende , ende daerom zoude wel behoo-

ren , dat fy door Verdwijnen verging, ende niet

door Verfweren, ofte Verderven. Want daer toe

vervallende , beteyckent, dat de Oirfaeck van de

Rofe , niet op haer gewoonlicke plaetfe en blijft,

maer met hare quaet-aerdighey t diep in-eet •, het

welck groot gevaer van Kout vyer mede brengt.

6. Wy komen tot de Genefwge : Wanneer dat

de Rofe eerft begint, weynigh plaets beflaet, en-

de niet feer vyerigh en is , dan magh men, fonder

forge , daer op leggen te Rug-drijvende midde-

len ; waer onder meeft int gebruyck is het Oxy-

cratum , dat is Water , ende Azjjn, werm mede ge-

ftooft; dan is noch beter Vlier-azJjn, met VVeegbbu-

teater , daer onder dun geftreken Nutritum , ge-

walfchen met Sap van VVeeghbre-bUderen . Waer
over mede geleyt kan werden een Plaefter van

Diapompholygos, ende buytenop, het Af-fietfel van

Granaet-fcheüen , Rofen, ende Camillen. Maer als

in tegendeel de Rofe al voort-loopt, wijdt ver-

fpreyt is , ende eengroote vyerigheyt vertoont

,

dan zal men het Lichaem ontladen van de Stotfe,

te weten de Galachtige vochtighey t , door Mid-
delen befchreven in't i.Deel van de Geneef-konfte,

op't i2.Capittel, N°. 2. doch met geen Aloë, ofte

Scammonye, als te heet, eii te fcherp zijnde. Der-

halven magh men neme een loot Rhéarbcr , laten
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dat's nachts weecké in Cicborey-water , Fruym-fap,

VVey , ofte diergelijcke , ende des morgens daer

onder mengen een loot Manna, encliel ?rujm-hruy%

ofte Syroop van frovency-rofen , met een krupel be-

reyde Wijn-Heen . Als dit wel gewcrckt heeft, foo

dient des avonts laet in-gegeven, dewijl de Rofe

beftaet in een fijne Vochtigheyt, diefeldenbe-

vrijt is van eenen quaden aert,'t gene dat het laet-

fte verbetert, ende het eerfte doet uyt-waeifemen

('twelck ongelijck beter is, als de heeteSweet-

dranckren, die fommige hier toe voor-fchrijven)

als een drancxkc van een vierendeel loot Diafcor-

dimn , een half fcrupel Zout van Cardo-benediclus ;

een loot Syroop van Citroenen, ende een orj^e Cicho-

rey, Endwye, ofte Suyring-water. 'S andefën-daeghs

zal men openen de Lever, ofte Middel-ader, en-

de trecken foo veel Bloets af, als men nae gele-

gentheyt zal bevinden noodigh te wefen. Onder-

tuffchen dient niet vergeten , dat het overige ver-

koelt, ende verbetert wert, foo door een Apoz^ema

van Wortels, ende Bladeren van tamme, ofte

wilde Cichorey , met Suyring in VVey gefoden , als

oock door een Koel-dranck van Gerïte-water met

Thamarinden , ende daer by gedaen Syroop van Ci-

troenen, van Granaten, van Suyring, ofte diergelijc-

ke , met eenige druppels , tot aengename ferpig-

heyt, vm Swavel-olye , ofte van Ccper-root . Dan
dewijl dit gedae wert, en zal men niet over flaen

de vejrhaeide Uytvvendige middelen, en de felve,



KEEL-KONST E. 371
als den Brant groot is, niet aen late backen : maer

drie vier mael daeghs ververfchen. Hierop dient

verder in-gefien het 2.cap. van het i.bouck

.

7. De Maniere van Leven heeft hier mede hare

kracht ; ende dient foodanige gehouden , als wy
in't n.capittel , van 't Bloet-gefwel , befchreven

hebben . Daer by vougende , om dat het Bloet

hier feer dun,ende heet is, dat het felve infonder-

heyt dient verkoelt , en verdi.ckt waer toe ftrec-

ken Salaet van Lattouw, ende Yorcelcyn\ Schapen,

ofte Kalfs-vleyfcb , met de felfde Kruyden , ende

Verjuys geftoort •
Rijft , ofte Tewen-blom in Karne-

w*/c£gekoockt ; Scbaeps-o(te Kalj» voeten , met
AzJjn , ende diergelijcke

.

8. Doch dewijl fommige Lichamen de Rofe
feer onderhavigh zijn, foo dient in de felve niet al-

leen gelet, om die te verdrijven : maer oock om
voor te komen . Daer toe ftreckt , dat in 't voor

ende na-jaer , na het nu befchreven , ofte dierge-

lijeken Af-fettende drancxken, Bloet gelaten, de

Gal verkoelt, ende de onfteken Lever geopent

wert, door Ckhorey, Agrimony , Suyring, ende an-

dere Kruyden , in't 10. Capittel van't 1. Deel der

Geneef-kontte befchreven

.

Het XVI. Capittel,

Springent-vyer,
1 . Benaminge

, ende Befcbrijvinge p

2< Oirfaken p

3. Ken-
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j. Ken-teyckenen ,

4. Voor-teyckenen ,

ƒ. Genefinge,

6. Maniere van Leven.

ONder de heete Gefwellen wert mede gere-

kent de Vyerigheyt , die haer in de Huyt

,

gelijck Verbrandtheyt van fïedent water, met
puyftkens, ende blaesjens op-werpt, daerom, na

lieden , by de Griecken Tblytttna genoemt, by de

Arabyers Sabafati 9 en om dat fy met brant voort-

loopt by de Duytfché ende ons Wilt-vyer, gelijck

oockby de Fran^oifen fauvage, die hetoock

Bonton heeten , de Italianen Broffola, Brorfolo, ende

de Spaengjaerts Foftilla . De gemeenfte naem by

ons , is Sp'tngent-vyer ; ende en is niet anders als

brandende Bladeren , ofteBleynen, die haer in de

Huy t, ofte veel eer het Op-huydeken openbare^
ende vyerigh voort-fpringen •

2. De naefte Oirfaeck^van Springent-vyer is

heete en gallige Vochtigheyt met zoute, ende

waterige gemengt: het zy de felve uy t een ver-

hitte Lever , heete Koft , ophouden der Stonden,

ofte anders haren oirfpronck heeft . Komt oock

veeltijdts, voornamelick in de Kinderen , als fy

fchierlick uy t de Kouw, in de Hitte , ende weder-

om uyt de Hitte in de Kouvv verfchijnen

.

3. Is te kannen aen de kleyne Bladerkens , die

rafch, metjouckfel, uyt-flaen, ende door-bre-

kende >
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kende, tranen een geelachtige Vochtigheyt , de

kanten verharden, ende vallen af, gelijck een

korfte.

4. De Mans, feyt de Griecfche Aetius, zijn fel-

den met het Springent-vyer gequelt, de Vrou-
wen, die niet wel gefuyvert en werden, krijgen't

dickwils op hare Beenen , de Kinderen over 't ge-

heele Lichaeni, dan duyrt gemeenlick maer twee

drie dagen . Doch , als't niet wel genefen wert 5

komt fomtijts in Hayr-worm te veranderen

.

5. Tot Genefinge , dient het betten met Rofen~

water, ofte Water daer Rvfen , Granaet-fcheüen, en-

de VVeeghbre-faet in gekoockt is ; dan geftreken

met Nutritum, ende Slijm van Que-kemen, in Rofen-

water uyt-getrocken , onder een gemengt . Ende
indien de Bleynen , van felfs niet door-brekende,

Pijn verwecken , foo zal men de felve met een

Naelde door-fteken , ende daer op leggen > eerft

eëPap van Gerften-meel,in Kaerne-mekk^ekoockt^

daer na de plaefter Diapompiwlygos .

6. Hier dient gehouden de felfde Maniere van

Leven , die in de Rofe is voor-gefchreven. Daer-

en-boven , moet in Vrouwen , die geftopt zijn

,

ontfluyting gemaeckt werden , door foodanige

Middelen , als in 't 23«cap. n.2. van 't i.bouck der

Geneefkonïle zijnbefchreven, infonderheyt door

Ader-Utcn in den Voet. Soogende kinders, alfoo het

inhaer meeft onftaetuyt quaetSogh, dienen ten

eerften verfien van een gefonde Minne •
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Het XVII. Capittel.

HaYR-VVORM)
1. Benaminge,

2. Befchrijvinge

,

3. Oirfaken,

4-. Onderfcbeyt

,

ƒ. Ken-teyckenen ,
*

6. Voor-tejckenen

,

7. Genefwge

,

8. Mamere van Leven*

?.

VAndenfelfdenaerdt, met de voor-gaende

Rofe, ende Springent-vyer, is den nayr-

worm, die mede uyt een galachtige ende lichte

Vochtigheyt beftaende , als een hayrigen Worm
voort-kruypt ; vvaerom hy oock by deGriecken

Herpes , ende, na dat woort, by de Latijnfche Ser-

figo, doch gemeenlick, om dat hy dickwils fchier-

lick over-valt, hnpetigo, genoemtwert. DeFran-
$oifen heeten hem Dartre

.

2. Uayr-worm is een verheffinge in de Huyt

,

met roodigheyt , jeuckfel, ende kleyne peuckel-

fcens, gelijck als verwormt, in-gegeten

.

3. De naefte Otrfaeck^ van Hayr-worm is een

enckele, endefcherp-e Gal, dewelcke, door fijn

fijnigheyt y tot tegen het Op-huydeken door-

dringt-, doch weyniger plaets beflaende, als de

Rofe : maer die even-wel meerder Sweringe ver-
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oirfaeckt . Van de vorder Oirfaken , die de Gal

doen groeyen , is vpor defen dickwils verhaelt.

4. Het Onderfcbeyt beftaet uyt de Oirfaeck

.

Wanneer de Gal alleen is, en niet veel buytëhaer

eygen gematigheyt , dan veroirfaecktfe den ge-

meenen Hayr-worm meerder aen-gebrant zijn-

de, defoorte, die de Griecken i&t£fit$0f $ dat

is, In-etende noemen ; 0111 datfe felver in't Vleyfch

gaet : maer als andere Vochtigheyt haer onder de

felvige vermengt , dan maecktfe kleyne Blader-

kens opdeHuyt, gelijck Geers , ende daerom

Herfes miliaris geheeten

.

5 . De Ken-teyckenen blijcken volkomentlick

uyt de Befchrijvinge

.

<5. Na dat de Gal fcherp , ofte flap is , foo valt

den Hayr-worm lichter, ofte fwaerder te gene-

fen. De In-etende is de quaetfte, ende verandert

dickwils tot arger Zeer

.

7. Om van den Hayr-worm te geraken, moet

voor-eerft wel gelet werden , dat Galachtige

vochtigheden van binnen bereyt , af-gefet , ende

gefuyvert werden , door foodanige Middelen, als

in de Geneef-konfte zijn aen-gewefen . Indien 't

Lichaem daer by bloet-rijck is, foo dient een

Ader geopent , ende (bo veel Bloets af-gelaten >

als de gelegentheyt vereyfcht

.

Den lichtften Hayr-worm wert wel geholpen

met nuchtere Speeckfel geftreken , ofte met Water ,

dat uytgroen Hout >
als'top-geftoockt is, loopt, de

A a Mm
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Bladeren van Glaf-kruyt, ofte Een-bladt in Brandewijn

geleyt , de VVortelvan Paticb met Azjjn geftampt

.

Op de gene, die fvvaerder is, dienen oock

krachtiger Middelen gebruyckt ; als Mofiaert ,

poeyer van Aluyn met -Azjjn-honigh gemengt

.

Tot de fvvaerfte , ende in-etende , hebbe ick

dickwils goet gevonden de Salve , die D r lorett

,

te Delft in de winckels gereet hiel, en beftaet uyt

gebrant Loot,Menye, van elcx twee on^Qn^Frecipitaet

derdehalf loot , Gout-fchuym , Antimony, Canfer, van

elcx vier on^en , Cemys-falfmet Canfer, een winc-

kels-pont ; dit alles in een vijfel met een heete

ftock tot een Salve geroert . Doch , gelijck de

meefte omflagh niet altijt het befte uyt en levert,

maer dickwils het geringfte wel gebruyckt zijn-

de, het befte werck uyt-voert , ende daerom van

mijn oock liefft gebruyckt wert : foo en hebbe ick

hier niet beter gevonde, als een flecht Salfken in't

oogh , maer wonderlick in deught, beftaende uyt

bruyn-gefnerckte Boter , Roet uyt den fchoorfteen

,

daer in gefchrapt , ende op't laetfte een fcheutjen

Ajjjn by-gegoten . Ende dit geneeft oock won-
derbaerlick de Schorfte hoofden, die na geene an-

der Middelen willen luyfteren , felver die nae de

Lafernye trecken, gelijck ick dickwils hebbe on-
dervonden. Ende daer op flaet het gene de Griec-

fche poëet H^Jïöd/tf eertijdts gefey t heeft, dat de

domme niet en verftaen , wat kracht datter oock
in't alder-flechtfte Kruy t is

.

8. Hier
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8. Hier moet mede foodanigen Maniere van

Leven gebniyckt werden,waer door geen Galach-

tige, Zoute, ofte andere fcherpe Vochtigheden

voort en komen : maer die de gene , de vvelcke

aireede gemaeckt zijn, kan verkoelen , endever-

fachten. Soodanige nu al meer-maels aen-gewe-

fen zijnde, is onnoodigh hier wederom op te

halen

.

i
—i _

1
——*

—

—

Het XVIII. Capittel.

1. Kout-gefu?el , Oidema genoemt.

2. BefchYijvinge ,

j. Oirfaken,

4. Onderfcheyt,

j. Ken-teydzenen ,

6. Voor-teyckenen

,

7. Genefinge,

Maniere van Leven.
i.

GElijck heet Bloet, te overvloedigh zijndet

tot Gefwellen uyt-puylt : foo maeckt oock

het Koude een Gefwollen vergaderinge, dewelc-

ke by de nieuwe Geneef-meefters den algemee-

nen naem gegeven is van Oidema , ofte Oedema

,

welck eerfte woordt eygentlick in 'tGriecx een

Gefwel beteyckent , ende foo is 't mede , vol-

gens de uytlegginge van Erotianus , voor alderley

Gefwel gebruyckt by Eippcrates, ended'ander

oude Griecken

.

A a 2 2. Maer
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2. Maer nu wert byfonderlick , volgens het

gemeen gebruyek, Oedema genomen voor een

kout , bleyck , ende facht Gefwel , dat het druc-

ken van den vinger wijekt, die daer putten in-

prent, fonder pijn, beftaende uyt koude Slijme-

righeyt , die int Bloet is

.

5. Soo dat de naefte Oirfaeck^ dierit geftek in't

Thlegma, ofte de koude Slijmerigheyt van't Bloet,

dewelcke te overtolligh gegroeyt zijnde , de Na-
ture foo verveelt, dat fy door de felvige uyt de

groote Vaten in dekleyne, ende vandeftereke

Deelennadefwackegeftooten wert, ofte oock

vanfelfs, doorhaerfwaerte, neder fackt •> waer
door een Oedema noy t foo veel haer in andere Le-

den openbaert, als in de uyterfte, gelijck de Han-
den , maer infbnderhey t in de Voeten. De(e Slij-

merige vochtigheyt wert wederom veroirfaeckt

uyt gebreck , dat in de Lever, ende
y

t ander Inge-

want is , om goet Bloet te konnen maken ende

dat heeft noch voor hem andere Oirfaken , die

onnoodigh zijn hier by te brengen, als volko-

mentlick verhaelt in het tweede Deel van de Ge-
neef-konfte , in het 3 . bouck , op het 1 3 . capittel

van de Water-fucht, die naeuwlicx immermeer
fonder dit Gefwel gevonden wert

.

4. Om nu niet te feggen van het Onderfcheyt,

dat de vermenginge van andere Vochtigheden

,

als in't Bloet-gefwel verhaelt is, waer door een

Oedema toe-genoemt wert Pblegmomdes 9 Eyfipela-

todes,
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todes, ende Scirrbodes, kan mede-brengen; foo

maeckt het Phlegma felfs verfcheydenheyt in defe

Koude gefwellen, van wegen dat het eene wat

dunder , ende wateriger is , het ander wat dicker,

ende taeyer

.

5. Het Kout-gefwel valt licht te kennen , en-

de de Kcn-teycketiè zijn al meeft in de Befchrij vin-

ge aen-gewefen. Het is kout, bleyck, ende facht,

gelijck de Vochtigheyt , haer ftoffe ; gedouwt

zijnde, laet een put, ofte holligheyt, dewelcke

wat blijft ftaen , als de Vochtigheyt dick, ende

flijmerigh is; maer vergaet haeft, wanneer de

felve beftaet uy t dunder ftoffe . Is fonder hitte

,

kloppinge , ende geen , ofte feer weynigh pijn

,

dewijl defe Vochtigheyt het deel alleen verfacht,

vervochtight , ende geen fcheyding en maeckt;

ende, alfoo fy koel is , ende geen hitte by haer en

heeft , verweckt geen Brant , ofte Koortfche .

6. De Koude Gefwellen groeyen meerder in

de Winter , als op andere tijden , om dat als dan

vele Slijmerighey t vergadert : gelijck fy oock de

Oude luyden meeft aen-doen, endede gene, die,

door Gulfigheyt , ende Dronckenfchap, haer na-

tuyrlicke Wermte over-ftelpen • Sy komen feer

felden tot Sweren,maer fcheydé meeft door Ver-

dwijnen, 't en zy dat haer Stoffe , door heel lang-

durige beflotenheyt, allencxkens quame te ver-

harden . Anders en hebben fy by haer felvé wey-
nigh gevaers : maer volgende de Tering , de Wa-

A a 3 tgr«
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ter-fucht, ofte diergelijcke Sieckten , volgen met
een nootfakelick de gelegentheyt van de felvige>

ende en werden in fulcken geval niet aen-gefien >

als eygene Gebreken, maer alleen als Toevallen,

van foodanige Sieckten , die haer op-werpen

.

7. Om tot Genefmge te komen ; By aldien het

JSloet door het geheele Lichaem veel met Slijme-

righeyt belaft is, foo zal men het felve voor-eerft

daer van fuyveren , ende ontlaften, door fulcke

Middelen , als in 't Eerfte bouck van de Geneef-

konfte op't iï. capittel , ende 't 12. n.4. zijn aen-

gewefen . Na de algemeene fuyveringe is 't eerft

tijt de hant aen't Gefwel felve te flaen. Sulcx be-

gint den Arabifchen Avicenna met Wrijven, het

vvelck gefchiet door een grofServet , ofte eenen

anderen rouwen Douck , wel heet gemaeckt

Daer op dient dan ter&ontgeftooft met het af-fiet-

fel van Heumïl-wortel, Wilge-bladeren, Alfien, Salye,

Rofmarijn, Lavendel, en Camiüeth Defe twee Mid-
delen dienen wel voor te gaen , om dat anders de

volgende weynigh kracht zoude konnen doen op

een kout ende fltjmerigh Gefwel , het welck het

Deel felve al geheel met Kouw door-geflagen

heeft. Daer toe kan mede gebruyckt werden een

Spongye, uyt-gedrongen in heeten jtoVw, ende

een weynigh Water , ( ick zoude beter raden tot

Wijn ) want fulcx heeft de kracht , fchrijft de ge-

melte Avicenna > als cock Galenus, om te verdroo-

gd), ende te verdrijvé. Dan dit flreckt alleen tot
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gebruyek in't beginfel; maer als 't Gefwel aireede

eenvafte plaetfch genomen heeft, foo moeten

ftercker Verdrijvende middelen gebruyckt wer-

den, als een Stovinge van Kalck^water , ofte Loogh

van VVijngaen-Yanchen , ende daer na om-geflagen

Koe-mifch ,
Faerde-mifcb , ofte , als liet noch (terc-

ker moet wefen, Bupeinüfch , met poeyer van

Alujrn,ende Swavel gemengt ; ende die fulcx tegen

is, magh na het ftoven op-leggen een plaefter van

Diacbylum , ofte Oxycroceum , hier toe feer vorder-

lick bevonden by Valefcus de Taranta. Dan als het

Gefwel in een bequame plaetsftaet, daer fulcx

kan gefchieden , en acht ick niet bequamer,. als

dat men in een hooge pot een gloeyende Straet-

ïteen , ofte een ftuck Molen-ïleen ley t , daer op gie-

tende een lepel , ofte twee, Wijn, ende Azjjn , en-»

de over die Stoom het Gefwel hout , foo lange als

men 't verdragen kan , ende dan yet van de ver-

haelde Pappen , ofte Plaefters onj-flaet

.

Wanneer dit Gefwel hem mocht tot rijpe {lel-

len , het welck felden gebeurt , ende niet als in't

Phlegmonodes , wanneer fijn koude Stoffe onder

Bloet vermengt is , ende als dan oock Pijn , ende

Kloppinge verweckt : in fulcken gevalle moet het

felve te hulpe gekomen werden, door Rijp-maken-

de Heel-middelen, befchreven int Eerfte bouck

;

ende de Etter dan gerijpt (dder van deTeyckenen
hier voor in het io.capittel zijn aen-gewefen) en-

de wel gekoockt zijnde , foo en behouft men niet

A a 4 te
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te wachten , tot dat fy van felfs door-breeckt, al-

foofulcx langfaem zoude by-komen : maer dient

ten eerftc geopent , ende liever met een Cauftijck >

als Lancet . Dacr op moet het van binnen gefuy-

vert , ende geheelt werden , gelijck nu meer-ma-

len verhaelt is. Als dit Gefwel fchijnt in een Har-

digheyt te willen veranderen,dan zal men komen
tot Verftchtende middelen ^ ende voorts gebruycken
7

t gene in 't volgende capittel zal aen-gewefen

werden

.

8. Hier dient een Maniere van Leven waer-ge-

nomen, ftreckende om het groeyen vande Slij-

nierachtige vochtighey t te beletten . Daer toe

dient werme , ende drooge Lucht , ende fooda-

nigen Spijfe; Soberheyt, ende in't korte al ge-

ne , voor de koude Herflen-fieckten , Sinckin-

gen , ende Water-fucht , in de Geneef-konfte

befchreven is

,

Het XIX. Capittel.

Hart-gesvvel, ofte Scirrhvs,
1. Benaminge , ende Befdjrtjvinge s

2. Oirfaken,

5. Onderfcbeyt,

4. Ken-teyckenen
,

ƒ. Veor-teychenen ,

6. Genefinge

,

7 . Manset'e van Leren .

Van
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VAn de Gefwellen,die door de vier Vochtig-

heden, waeruyt het Bloet beftaet, veroir-

faeckt werden , de drie verhandelt zijnde , is nu
overigh het vierde, 't welck fijne oirfpronck heeft

van het groffte , fwartfte, ende fvvaerfte, dat men
in Bloet,'twelck als een Ader geopent is,onder in

het Becken op de gront fiet leggen. Dit heeft by

de Grieckfche Geneef-meefters den naem van

XKippog, ende ExiffÈifUh vvelcke benamingen by

de Latijnfche oock zijn behouden , te weten Scir-

|

rbusy ende Scmhoma, ende by andere Uytheemfche
gebleven. Wy hebben het even-wel Hart-gefwel

I

geheetë \ als zijnde de Scirrhus niet anders,dan een

I

Gefwel, dat gantfch hart is, ende fonder pijn, be-

! fta«nde, gelijck nu gefey t is, uyt het groffte, aerd-

achtighfte , ende flijmerighfte Bloet

.

2. Om de Oirfaecl^, ofte de Stotfe van de Har-

de-gefwellen wel te verftaen, foo ftaet voor-eerft

; te weten , dat een van de vier deelen , die het

Bloet maké, is de MeUncholy, ofte het Swart bloet,

zijnde het groffte ende aerdachtighfte deel , ende

als de gift van't Bloet , het welck uy t den Gijl

,

beneffens de ander drie Vochtigheden, in de Le-
ver , ende't ander Ingewant, gemaeckt wert, en-

de onder de felvige vermengt zijnde , voorname-
lick ftreckt tot voedfel van de vafte Deelen , ge-

lijck tot de Beenderen als mede , om door fijn

grovigheyt, het ander Bloet te verdicken, ende

A a 5 als
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als te binden , ende lijviger te maken. Het over-

fchot van het felve, als te grofzijnde, wertinde
kleyne, ende vele Slagh-aderkens , ende Ader-

kens van de Milt tot fijnder Stoffe gebracht: doch

als het felfde, door eenigh belet verhindert wert,

ende in Onftekinge vervalt , dan krijght het met
eenen een quade Hoedanigheyt, ende fcherp-

bijtendenaert, ende den naem van Swarte-gdl,

die de Cancker veroirfaeckt, waer van in't volgen-

de capittel zal gehandelt wedden ,

3. Het Onderfcbeyt van de Harde-gefwellé wert

mede genomen, gelijck vande andere, uytde

Oirfaeck . De gene , die voort-komen uyt ene-

kel Svvart bloet , zijn de rechte Harde-gefwellen;

maer onrechte , ofte baftaert Harde-gefwellen

,

wanneer by de felve komt , en daer by vermengt

wert Bloet, Gal, ofte Slijmerige vochtigheyt;

ende dan krijgen fy den naem na haer vermengin-

ge , te weten Seinbus Vblegmonodes , Eryfipelatodes ,

ofte Oedematodes . De rechte Seinbus is hart , als

fteen, gantfeh ongevoeligh , ende fonder eenige

pijn : de andere gedruckt zijnde,wijeken den vin-

ger wat , ende verwecken een weynigh pijn

.

4. Soo dat de voornaemfte Ken-tcjel^nen van

den rechten Seinbus, zijn Hardigheyt , ende On-
gevoelighey t ; die gedruckt, noch verwijckt,noch

leer doet . De Hardigheyt komt door de grove

,

ende verharde Stoffe , dewelcke oock de deelen ,

daerfy rontfom in befloten is, allencxkens ver-

drooght,
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drooght , ende verhardt . Daer-beneffens door
e haer grovigheyt, ende fvvaerte de Zenuwen druo
* kende, ende door haer taeye flijmerigheyt , alle

de toe-gangen , als een Lijm ? verftoppende , be-

let den Zielickê geeft (die de Gevoelende kracht

by-brengt ) tot in het Deel te konnen fchieten

.

Gelijckgefchiet, als die harde Stofte vermengt*

ende gematight is , met dunder Vochtigheyt;

! vvaerom dan oock de Hardigheyt foo groot niet

cn valt , ende het Gevielen niet verdooft en is.

Aen den rechten Seinbus, die ongevoeligh

is , en valt geen Salf te ftrfjeken : den anderen is

medefeerfwaerlick te genefen, ende vereyfcht

geheel langen tijt.

6. Even-wel om wat verlichtinge by te bren-

gen , ende de groey , foo veel mogelick is, te ver-

hinderen, foo dient het Gefvvel gehouden over

de damp van AzJjn, op een gloeyende Straet-fteen

gegoten, dan geftooft, eii geftreken met de Ver-

lachtende middelen, die op 't 6. capittel van't

ï. bouck zijn aen-gewefen . «

7. De Maniere van Leven, die hier te houden

ftaet , fiet op het beletten, dat de grove Vochtig-

heyt niet meerder toe en neemt. Waer van in de

Sieckten van de Milt , ende elders gehandelt is •

Het
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.

Het X X. Capittel

.

C A N C K E Rj

1. Benaminge , ende Befclnijvinge ,

2 . Oirfaken , ende Onderfchejt

,

3. Ken-teychenen ,

4. Voor-teyckenen 9

5. Genefinge ,

6. Maniere van Leven.

X T T TY komé tot het Gefwel, dat de Scirrhm

V V naeft , en onder alle de Gefwellen het

archfte is,te weten Cancker, in t Latijn genoemt

Cancer, int Griecx Kct()KÏvog , ende Kd^Ktvoo^,

welck woort de keyfer Auguttus , degrootfte prins

van de werelt zijnde,als hy van fijn drie nae-faten

geplaeght werde,te weten fijn onkuyfche dochter

ende nichte lulia, en den dommen Agrippa, plagh

te gebruycken , de fëlfde niet anders noemende,
als fijne drie Carcinomata , ofte Canckers; gelijck

Suetonius fchrijft* De Spaengjaerts heeten dit

gefwel Caratan, de Fran^oifchen Cbancre , en-

de de Italianen Cancro , ofte Cancaro ; in welck

woort ick haer dickwils hebbe hooren uyt-berfté,

als fy met hevigen toorn onfteken waren . Defe
benaminge wert getrocken , uyt de gelijckenifie

,

die dit Gefwel heeft , met de Crabbe . Want ge-

lijck de felve een ront lichaem heeft,ende de poo-

ien hier > en daer verfpreyt, vael van verwe, ende
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die j't gene fy methaer angels aen-grijpt, vaft

hout : foo is oock de Cancker een hart, ongelijck

gefwel, ront van gedaente, vael van verwe > fenij-

nigh van aert , foo vaft gehecht in het Deel * die

hetbefit, als ofhet daer met hamers was in ge-

klopt, rontfom in gefwollen Aderen , als tacken ,

hier ende daer uyt-gefpreyt, de Crabbe-pooten

niet qualick gelijckende , fijnen oorfpronck ne-

mende uy t fwarte verbrande Gal

.

2. De me&e Oirfaeck» van de Cancker is fwarte

Gal, komende van fwart Bloet, het welck wy ge-

fey t hebben den Sdrrbus te maken,die tot een ml-

tige , in-etende, ende fenijnige fcherpighey t ver-

brant is. Ende alfoo de felve niet altijt even heet,

ende fcherp en valt, foo fteltfe oock tweederhan-

de foorte van Cancker. Want de fachtfte maeckt

een fachter Cancker, en die befloten blijft : maer

die heeter ende fcherper is, berft open, ende ver-

weckt een verfworen Cancker . Siet breeder

D r Ranchin, eertij ts mijn meefter te Mompellierf
2.QuéiSl. en Chirurg. 1 9.

De fwarte Gal , naefte oirfaeck van de Canc-

ker , groeyt , gelijck vérhaelt is , meeft uyt fwart

Bloet, ofte alleen , ofte met Gal , ende heet Bloet

vermengt; doch na'dat haer brandé wat gaet leg-

en, ofte ten minftenfoo feer nietenfmoockt ;

et welck de reden is , dat hier geen Coortfche

toe enflaet>gelijckgefchiet by een Bloet-gefwel»

endedeRofe.

De



388 HEEL-KONSTE.
De Voor-gaende , ende tlyterlicke Oirfaken ,

zijn al 't gene , het fvvart Bloet te overtolligh doet

toe-neme (elders breeder aen-gewefen ) ende het

felve daer nae laet bederven , waer op dan de

quaet-aerdighey t volght

.

De Cancker komt foo van binné, als van buy-

ten het Lichaem , maer infonderheyt in de bo-

venfte Deelen , ontrent het Aengeficht , als aen

den Neus , Wijnbrauwen, Ooren, Lippen, Ge-
hemelt , ende Borften van de Vrouwen, dewelc-

kedenfelven aldermeeft onderhavigh zijn, om
dat fy , van wegen haer facht , lofch , ende fpon-

gyachtigh wefen , de quade Vochtigheyt lichte-

lïck ontfangen , voornamelick door de gemeen-

fchap , die fy hebben met de Lijfmoeder, dewelc-

ke geftopt zijnde, haer op-gehoude , en vervuyl-

de Vochtighey t daer na toe fent

.

3 . Wat de Ken-teyckene belangt; de felvige zijn

in deBefchrijvinge nu meeft aen-gewefen, die

even-wel haer foo niet op en doen in'tbeginfel*

wanneer de Cancker foo kleyn is, als een erwete,

maer groot werdende , vertoont alle de Teycke-

nen , die verhaelt zijn . Ende al is fulcx , dat de

Cancker , van wegen fijn ftoffe , eenige gemeen-

fchap heeft met dé Scirrhus, foo zijnfe niet-te-min

van malkanderen wel te onderfcheyden . Want
de Cancker is gemeenlick rondachtigh , met tac-

ken , als Crabbe-pooten , uyt-gefpreyt , in de

welckePijn, Hitte, ende Kloppinge vernomen

wert

;
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wert ; het welck de Seinbus niet en heeft . Daer-

en-boven groeyt de Cancker van fijn felven ,

Heemthaeftelick toe, en komt gemeenlick maer

in fachte Deelen , gelijck de Borften , ende dier-

gelijcke : in tegendeel fpruyt de Seinbus meeft

uy t andere Gefwellen , die allencxkens komen
te verharden , ende fielt hem in alderhande

plaetfchen

.

Den openen , ofte door-gefworen Cancker, is

een vuyle en ftinckende Sweringe, met gefwolle,

bruyne , ende om-gewelfde kanten. Geeftoock

tiyt een vuyle , ende ftinckende Sanies, ofte wate-

rige Etter, als den ouden Cato mede fchrijft in't

137. cap. van fijn Lant-bouwinge

.

4. De Voor-teyekenen en brengen hier niet veel

goets mede. Want de Cancker fijn Venijn gefta-

digh voort-fchietende, ende alfoo van quaet ar-

ger werdende , valt gemeenlick ongeneeflick.

Sulcx heeft de poëet Ovidius oock aen-gewefen

«2. Metamorpb.

Utque malum latefolet immedicabile Cancer .

Serpere, & ïü<z[a$ vitiatis addere partes .

De reden is, om dat fijn quaet-aerdige Stofte diclc

ende grofis, ende gemeenlick foo diep in de Ade-^

renfehiet, datdefelve noch door Laten, noch

Af-fetten, noch te Rug-drijven , noch Verdwij-

nen , noch Snijden , noch Branden en kan wech-
genomen werden . Behalven dat hy oock fachte

Middelen veracht , ende van ftereke hem laet ter-

gen.
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gen . Soo dat mede noch de meefte fwarigheyt

ontftaet in tweederley,ende tegen-ftrijdendeVe-

nijn, daer de Cancker van befmet is; te weten,
een , dat doet bederven , ofte verrotten , een an-

der, datfcherp is bijtende, ende, als Corrofijf,

ofte t gene den Wolfgenoemt wert , in-etende

.

Derhalve hoe hier de Genefinge wert aengeftelt

,

men hout altijt den Wolf (gelijck het Spreeck-

woort feyt) by de Ooren . Want indien daer tot

verfachtinge op-geleyt werden Werme , ende

Vochtige middelen , die in andere Gefwellen ge-

woon zijn etter temaken, dan komt foodanigen

Deel gantfch te verrotten, ende de naeft-gele-

gene met eenen te bederven . In tegendeel wil

men die vuyle , ende quaet-aerdige Vochtighey t

mttCauïiijcken, ofteBrant-middelente hulpe ko-

men, foo zalmen het ander Vergif, dat inde

Cancker is , te weten het In-etende , tergen , en-

de vloeyender maken

.

Des niet tegen-ftaende,en valle alle Canckers

niet van gelijck gevaer ; lbo van wegen de Stoffe>

die by alle niet even fcherp, ende vergiftigh en is;

als van wegen de Plaets, die van de fevige befmet

wert . Soo fchrijft Hippocrates in de 5 8. Kort-bon-

dige fpreucke van fijn 2. bouck , beter te zjjn , dat

men de gene, die Verborgen Cancker hebben, niet en

%.ouckt te genefen . Want z^ouckende tegenefen , fter-

venfy rafter ; maer niet pogende tegenefen , bleven lan-

ger xrit leven . Verborgen Cancker noemt hy , die

noch
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ïïoch befloten is, ofte fijn tacken aireede foo diep

gefchoten heeft, dat men daer niet byenkan.

I
Sulcke Cancker komt, door het op-leggen van

Heel-middelen , lichtelick door te Sweren ; het

welck het beginfel van meerder ellende is , ende

den fekeren wegh na de Doot. De Canckers,

dewelcke in eenige Holligheyt van 't Lichaem

gegroeyt zijn, in 't Gehemelt, Eyndel-derm,

Lijf-moeder , indien fy gefneden ofte gebrant

werden, foodanigen Sweringe en is tot geen fluy-

tinge met lidt-teecken , te brengen , foo dat de

gene, die men foo aen-taft , feer pijnlick tot haejr

eynde geraken, dewelcke anders ftil gelaten zijn-

de, langer, ende met veel minder moeyelickheyt

. zouden geleeft hebben , gelijck Gakws(ckr\)(t in

de Uytlegginge van de gedachte Spreucke. Waer
op oock wel itaet aen te mercken,dat Galenus niet

en feyt in den Mont , maer alleen in't Gehemelt

.

Want die in't Gehemelt op-flaen, komé semeen-

lick ontrent het Lelleken, alwaer het facht, voos,

ende alder-bequaemftis, om de Vochtigheyt,die

uy t het hooft vloeyt , te ontfangen , ende derhal-

ven onbequaemft, om aldaer tefnijden, ofte te

branden . Soo dat Galenus daerom wel oirdeelt

,

dat de Canckers aldaer ongeneeflick zijn . Maer
I dat op andere plaetfchen van den Mont, de felvi-

\
ge konnen genefen , zal büjcken, uyt hetvoor-

j

beelt , terftont by te brengen. De gene, die eerft

|
beginnen , ende lofch buy ten op ftaen , konnen

I Eb noch



; 9 2 HEEL-KONST E.
noch geholpen werden; maer als fy veroudert, of-

te diep gewortelt zijn,infonderhey t op Zenuwen,

ofte in Aderé? die haer na eenigh voornaem Deel

ftrecken , dan is't onmogelick de felvige door ee-

nigh Middel, als met het Leven, wech te nemen:

maer moeten alleen met fachtigheyt onderhou-

den werden.

5. Wt het gene nu verhaelt is , kan Iichtelick

af-genomen werden , hoe weynigh datter van de

Genefmge te verwachten ftaet. Even-wel en dient

dit Gebreck niet van verlichtinge , en hulpe ver-

fteken. In alle Cancker is goet, dat men dé groey

van de Oirfaeck , te weten de Swarte-gal, zouckt

te beletten . De Middelen daer toe ftreckende

,

zijn in de Geneef-konfte aenrgewefen. Op de

Plaetfche felve zal men leggen
5

t gene verfterckê,

matelick verdrijven, endedefcherpigheyt van de

Vochtigheyt verfachten kan. Tot wekken eynde

ftrecken , het Af-fietfel van Cüpn-bladeren , ofte

hleyn tyeen-kruyt\ het Sap van Nacht-fcbade, van

Cichorey , infonderheyt Paerde-bloemm , daerom
Cancker-bloemen genoemt, vanRobrecbts-kruyt, met
Water van KinckzVorfchen gemengt ; ende daer me-
de het Cancreufe deel geftooft zijnde, dan een

Plaefter van Diapmpholygos om-geflagen . Ende
dit zijn wel de fekerfte Middelen, dewelcke, in-

dienfe het quaet niet volkomentlick en verdrijvé,

altijt fijnen voortganck fteuyten . Ick zal even-

wel noch een voor-beelt ( hier voor belooft ) van

vol-
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volkomen genefinge verhalen , ende dat noch in

een Deel, het welckfelfs, door fijn vochtigheyt,

het gevaer fchijnt te vermeerderen . Seker man
hadde, uyt Sinckingen, veel jaren een Gefwelaen

de wortel van den flincker Oogh-tant , de groote

van een Hafel-noot, hart, blauw, ende ongelijck>

het welck half aen de Lip, half aen het Tant-

vleyfch vaft was , foo dat men van buyten eenige

fwellinge gewaer werde . Hier quam by fteken-

de Pijn, ende andere Ken-teyckene van de Canc-

ker . Na dat voor-eerft door bequame Middele,

befchreven in de Geneef-konfte , de Sinckingen

op-gehoudê, ende het Lichaem door Af-drijven-

de, ende Sweet-drancken wel gefuyvert was, foo

is men, volgens de rechte ordre, na het algemeen

tot het byfonder gekomen , te weten tot het be-

fmette Deel , ende men heeft den Mont dickwils

gefpoelt, tot verfterckinge van alle fijn deelen f

die, door het geftadigh lincken, verfwackt ware,

met een Spoel- ofte Gorgel-water, beftaende uyt

Granaet-fcheüen ?
Gal-noten, van elcx een vieren-

deel loot, Wortel van groot Speen-krup , een half

loot , Roode rofen, Stockz^ofen van elcx een hant vol,

Bloemen van Betonye
, Scabieufe , van elcx foo veel

,

als men tufichen de vingers kan vatten ; te famen

gekoockt in een kan Roode-wjn, tot dat het derde-

deel verfoden is; dan onder het door-gekleynfte

gemengt, Honigb van Rcfen, ende 2doerbejyen y van

elcx twee ongen. Met het over-geblevene, eerft

B b 2 wel
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wel geftampt , zijn gemaeckt twee Sacxkens*

die in Roode-wijn gekoockt , geftadigh lauw van

buyten op-geleyt wierden ; het eene tegen de on-

derfte , het ander tegen de bovenfte Lip , Kaeck,

ende Neus . Het Lichaem aldus , door bequame
Middelen , beneffens een goede Maniere van Le-

ven , wel bereyt zijnde , foo is de Siecke op een

ftoelgefet, niet het hooft wat achterover, daer

een knecht achter ftont , die niet alleen, metbey-

de fijn handen , het hooft vaft hiel , niaer oock

,

met fijn voorfte vingeren , de bovenfte lip op-

lichte. Daernaeis, van den Meefter, met een

krommen Naelt,ende dubbelden Draet, het Ge-
fwel beflagen , ende 't felve alfoo een weynigh na

hem treckende; tot op de Kaeck,met een Scheer-

mes , af-gefneden • Terftont is , om het Bloet te

ftelpen, daer op gebonden (het welck altijt te vo-

ren gereet moet ftaen) VVerck^, met wit van Ey nat

gemaeckt, daerdick op geftroeyt was , een fijn

Poeyer, beftaendeuyt Stof- meel een loot, fijnen

Bolus, gefegelde Aerde , tvït van Ey inde Son ge-

drooght, van elcx een vierendeel loot, Hafen-bayr

kleyn gefneden , een fcrupel , bereyt Corael i Tem-

pels . De volgende dagen is Olye van Eyeren , met
een weynigh Saffraen in Plockfel, op de Wonde
geleyt. Ende na het komen van Etter , werde de

mont dickwils gefpoelt met het Af-fietfel van Sa-

nikel, Alcbymitta, Bergb-groen, Betony-bloemen, ende

Rofen, van elcx een hantvol > in Water, tot op

ander-
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anderhalfpint , gekoockt, en dan daer by gedaen

vier on^en Honigh van Rofen . Ten laetften is nut

eenPoerken, gemaeckt van twee deelen Tutia,

endè een deel gebrande Aluyn , op de Wonde ge-

ftroeyt, ende een dun geflagen Loodeplaetgend&er:

over geley t. Door welcke Middelen dit Gebreck
volkomentlick genefen is: gelijck oock verfchey-

de andere , die op andere Deelen haer plaets ge-

nomen hadden , niet diep en gingen , ende ront-

om lofch waren , als ick dickwils gefien hebbe

aen den Hals , boven , ende in de Wijn-brauwen,

maer voornamelick in de Borften .

De Cancker, die door-gefworéis, en behoüft

niemant te beftaen , om tot heelen te brengen

;

maer alleen te onderhouden met facht-fuyveren-

de , ende verfachtende Middelen , gelijck nu be-

fchreven zijn , als met de verhaelde Sappen onder

Honigh van Rofen vermengt, en wanneer de Voch-
tigheyt wat te veel is, dun in de openheyt ge-

fl:roeyt#het Poeyer van rauw Loot , elders van ons

befchreven. In defe gelegentheyt te willen fnij-

den, ofte branden, gelijck fommige raden, is niet

anders , als de luyden om hals brengen

.

6. Hier dient foodanigen Maniere van Leven ge-

houden , dewelcke niet alleen geen Swarte, noch

Heete Gal en doet groeyen^ maer oock die airee-

de gegroey t is , kan verkoelen , ende verfachten

;

foodanige nu meer-malen is aen-gewefen

.

B b 3 Het
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Het XXI. Capittcl.

; . Aenmerckinge op de oude Benamingen der Siecktep ,

2. Blijckende oockjn Reduvia y ofte Vin.
j . Namen , ende Naem-reden 3

4. Befcbrijvmge,

ƒ. Tlaetfche,

6. Oirfake >

7. Ken-teydienen
,

8. Voor-tcychenen ,

g. Genefwge,

io. Maniere van Leven.
r.

Die de Boucken van de oude Schrijvers der

Genees- ende Heel-konfte wel wil begrij-

pen , moet infonderhey t letten , op de Namen ,

die fy de Sieckten , ende Gebreken geven , ende

wat fy met de felvige verftaen, ende uyt-beelden.

Want men bevint dickwils , hoe by verfcheyde

wel eenen Naem gebruyekt, ende even-vfel daer

mede geen eene, ende de felfde Sieckte , maer
een geheel verfcheyde verftaen wert. Sulcxen

kan niet anders , als een groote twijfclinge , ende

daer uyt een grof mif-verftant baren , in de gene >

die uyt onervarentheyt van de Talen , ende on-

achtfaemheyt, om alles neerftigh teonderfouc-

ken , niet verder en fien , als
( gelijck men fey t

)

haren neus lang en is . Het gene wy van de ver-

fchcydenheyt gefeyt hebben, zullen wy alleen

met
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meteen voor-beelt verftercken. UoU wert nu by
alle de Genees-heeren , Heel-meefters , ende

Vroe-vrouwen,genomen vooreen lompigh ftuck

vleyfch ^ het welck in de Lijf-moeder groeyt,heb-

bende foo veel bevveginge , dat de Vrouwen , die

dat geladen hebben , niet beter en weten , oftefy

gaen fwanger . Maer by vele , onder de Oude

,

wert Mola befchreven, te zijn een gefwel, ofte

vleyfigh aen-wafch van de Lijf-moeder.

2. Soo gaet het oock met den Vtjt , in't Griecx

Ilctfmvtyct, genoemt , ende in 't Latijn Reduvia;

waer van beyde , de Griecken , ende K omeynen

,

feen Spreeck-woort hebben , Uy klaeghtvan de Va^

ronychia, ofte Reduvia , van de gene , die, gelijck

Erafmus fchrijft , door een quade befchaemtheyt

,

raet zouckt voor een kleyn gebreck, ende laet het

groote loopen. Soo fchrijft Flutarcbus van yemant,

die raet vraeghde voor een gebreck van de Nage-
len , daer fijn verwe , ende wefen wel uytwees

,

dat fijn gebreck in de Lever lagh, van de Geneef-

meefter voor antwoordt kreegh, Man, het en

fchort u aen de Nagelen niet , maer ghy hebt ee-

nen andere pot te vyer.Daer is noch een Spreeck-

woort, Reduviam curare , dat is, Vijtgenefen, ende

wert gefey t van de gene , die op het voornaemfte

nietfiende, in beufelingen, ende nietige faken

veel bekommernifTe ftellen . Waer op flaet het

gene Cicero fchrijft in fijn Verantwoordinge van

Rofcius Amerïnus , die het Leven geeyfcht werde:

B b 4 lek.
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Ickyerftae, fey t hy, 'dat icl^yoor de tijt , dit onderfouck,

en my by-na mif-grijpejieydls ickgeneef-middel voor het

hooft van Rofcius moet by-brenge, de Vytgae beele. Dan
defe Spreeck-vvoorden en palfen geenfins op den
rechten Vijt , dat geen Hecht dingen en is : maer
een feer quaet, pijnelick, en gevaerlick gebreck.

Derhalve dient verftaen,dat het Griecfche woort
Taronychia

3 ende Latijnfche Reduvia niet alleen en
beteyckenen de Vijt : maer oock een flecht ge-

breck , wanneer de Huy t , die aen de wortels van

de Nagelen ftaet , uytfteeckt , ende van een rijt

.

Want Redivtre ( daer van oock Redivia gefey t ) is

,

(gelijck TeSlus fchrijft ) folvere . Dit wert by ons

Hijd-velyNijd-vleyfch, doch gemeenlick Nijd-nagel

genoemt) ende in Wals-Vlaenderen Envies, om
dat fommige meenen , dat de gene , die hier me-
de gequelt zijn , van yemant benijt werden. Ge-
lijck men in Vranckrijck feyt , dat die een Swan-
gere vrouw yet weygert , een Gerft-puysjen op
fijn Oogh-fcheel krijght. Het welck wel te

recht voor een praetjen , gelijck ick het eerfte

oock houde , gerekent wert van loubert
, 3. des Er~

reurs populaire*, 6. even-eens als men tegen de kin-

deren feyt, datfe in't bedt zullen pilfen , wanneer

fy met vyer fpelen

.

3. De rechte Reduvia , wert nae het Griecfche

woort Raronyclna (t welck Vlinius oock in 't Latijn

gebruycktj van de Barbarifche geneef-meefters

Tanariüum genoemt; wekken naem, (dewijl fy,als

de
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de befte, ende ervarenfte in de konfte, van de na-

komelingen nieeft gevolght zijn) in'tgebruyck

gebleven is, ende beft by onfe Heel-meefters dit

gebreck te kennë geeft ; gelijck oock by de Italia-

;
nen Parmarice : foo hebben de felve Barbaren den

Griecfchen naem *LvvcLyx*l , Synancbe
, verdraeyt

in Sc[ujnancy, die mede tot op heden in't gebruyck

gebleven is . Wy noemen anders in onfe eygen

tale , dit gebreck Vijt , Fijt , ofte Fijck^

4. Komende tot de Befchrijvingr, foo ftellen wy
de Vijt te wefen, een heet Gefwel, komende op't

eynde van den Vinger, uyt een Galachtige, ende

feer fcherpe Vochtigheyt, met over-groote Pijn,

niet alleen in den Vinger, maer oock door de ge-

heele Hant, jae dickwils door den Arm , tot de

Oxelen toe

.

5. De Plaets , daer dit gebreck in valt , zijn de

Eynden van de Zenuwen der Vingeren, ende van

de Banden der Nagels, oock meeft altijt, tuffchen

het Been-vliefch,ende het Been felve. Het welck
alle Deelen zijn van fcherp gevoelen, ende daer-

om oock fcherpe pijn lijden.

6. De naefte Oirfaeck^y
is een heete, fcherpe,

ende galachtige Vochtigheyt , daer een quaden
Aert onder fpeelt, ende fooin-etende, datfyde
Banden, die de Beenderen van de Vinger, aen

malkander hechten, ende houden, indengront
opeet, ende verteert, waer door dan het Been
uyt valt, ende alfoo een Lidt verloren wert . De

Bb 5 Voor*
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Voorgaende oirfaken, zijn al dat foodanigen qua-

de Gal doet groeyen , ende bewegen , nu meer-

maels verhaelt . Waer by komt een ftercke Na-
ture,dewelckefoodanige Vochtigheyt tot de uy-

terfte Deelen kan ftooten

.

7. De Kcn-teyckenen van den Vijt 5 zijn groote

Hitte, Steeckte, ende Kloppinge in den Vinger;

metgeftadige, ende geweldige Pijn, den gehee-

len Arm door-treckende, dewelcke maeckt, dat-

ter geen gewelt in en is , ende foo fwaer hanght

,

al ofhy vol loodt was . Die felve Pijn treckt nae

't Herte , ende verweckt aldaer Flaeuwte ; als

oock nae de Herffenen , ende beneemt dan alle

Rufte.

8. Wat de VooY-teyckgnen belangt: Hier is meer-

der gevaer, als het hem wel ten eerften laet aen-

lic, foo om de groote gevoeligheyt van het Deel,

als om de quaet-aerdige Scherpighey t van de oir-

faeck , Daer gemeenlick het Verfuym noch by

komt . Want de Luyden het quaet niet kennen-

de, ende haer latende voorftaen, dat het maer een

fwerende vinger en is , en doen niet by tijts raet

:

dan vertouven door de banck foo lange , om een

Heel-meefter te ontbieden , tot dat het al te diep

ïn-gegeten is , ende dan en kan het uyt-vallen

van een beenken nietgefteut, noch belet werden.

9. Wy komen tot de Genefinge. Dewijl de Vijt,

eengefwelis, voort-komende uyt.toe-vloeying

van Vochtigheyt : foo moet voor-eerft gelet wer-

den,
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den, datter niet meerder toe envloeyt, ende da»

'tgene, datter aireede in gevloeyt is, uyt-geto-

gen wert

.

Dient derhalven van 't algemeene begonnen

,

ende eerft een Drancxken in-gegeven , om de

fcherpe Vochtighey t af te fetten , beftaende uy t

Rhabarber 3 vierendeel loot , Santal.Citr. 1 fcrupel

,

's nachts geweeckt in 2 ongen Water van Cardo-be-

nediftus j 's anderen-daeghs onder het door-ge-

kleynfde geroert , gemengt Pruym-krüyt een half

loot , Sjroop van Vrovency-rofen een halfon^e , Olye

van Swavel 5 druppelen . Dit des morgens werm
in-genome ; ende, na dat het wel gewerckt heeft,

'savonts laet gebruyckt dit Drancxken, om de

quaet-aerdigheyt door een weynigh fweeten uyt

te doen dampen . N. Diafeordium een vierendeel

loot, Zout van Cardo-benediftus , 1 halfvierendeel

loot , Syroop van Citroenen een halfon$e , Olye van

Swavel drie druppels, Water van Cardo-benediftus

1 on^e . 'S anderen-daeghs , om het Bloet , van

de fcherpe Vochtighey t ten deele te ontlaften ,

ende het overige te verluchten, is oirbaer 9 on^en

uyt de Ader af te trecken, oock meerder, ofte

minder, nae dat het Lichaem bloet-rijck, ende

fterek is.

Ondertuffchen is feer goet , ende dieniligh

,

den Vinger, van begin aen, te houden in heeten

Azijn, daer Theriahel , Mitbridaet, ofte Diafeordium

in gefmolten is . Want den AzJjn, verkoelt, ende

drijft
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drijft te rugge , van wegê fijn koude kracht ; gaet

diep in , door fijn fijnigheyt , ende treckt alfoo ,

werm gemaeckt zijnde , den brant uyt de The-

riakel, ende d'andere twee, verbeteren, ende ver-

drijven de quaet-aerdigheyt

.

Men maghoock eenPapjen werm, op een

douck, om den Vinger, flaen, van Semelen, Ger-

fte-meel, meteen weynigh Canfer, onder Slijm van

Vloej-kruj/t-faet , ende Azjjn gemengt

.

Maer als men verneemt, dat het hem tot fwel-

len , ende fweren ftelt, dan en iffer niet beter, als

die plaets, tot het Been toe , open te fnijden , om
lucht te geven aen de quaet-aerdigeVochtighey t,

ende het diep in-eten , ende lofch maken van het

Been , terftont te beletten *, dan op de opening

een Digeüijfleggende , en een verfachtende Pap,

op dea Vinger , ende de Hant. Den Arm , wan-

neer voor Treckinge van Zenuwé gevreeft wert

,

dient geftreken met Olje van witte Leiyen, ende

Pier-wormen .

Onder de gedachte Barbarifche ( foo genoemt

om haren onduytfehen ftijl , met den welcken fy

even-wel niet en laten, haer treffelicke ondervin-

dingé feerwel uy t te drticken) Geneef-meefters,

een van de voornaemfte, Valefcus, verhaelteen

goede genefinge , die hy in defe gelegentheytaen

fijn felven gedaen heeft . Als hy feer groote pijn

aen den Vinger hadde , foo leyde hy daer op nat

Inde-kj'oos geftooten , ende met A&ijn , ende wit

van
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vanEy vermengt; waer doorhy terftont van de

Pijn verloft werde . En , als hy wat roode Voch-
tigheyt fagh onder de Huyt, ter zijden aen den

Nagel , dan openden hy die plaets met een naelt,

ende daer quamen drie vier droppels Bloet uyt

:

waer mede hy fchrijft genefen te zijn

.

Sommige maken een Vinger-hoet van nieuw

VVafch. Want dat kan , door fijn verwennen, en-

de verfachten,de Pijn ten deele ftillen ^ ende werc

dienftelick voor , ende na de opening gebruyckt

.

Maer als na de opening, gebeficht wert een Vin-

ger-hoet van VVafch , ende Vng. Apoftolorum , fulcx

helpt , gelijck oock noodigh is , de opening open
houden. Doch als het felve niet genoegh en doet,

foo magh men daer een Rijp-makende Papom-
flaen , uy t foodanige Middelen , als in't 1. bouck

,

op het n.capittel befchreven zijn. Ende in plaets

van een gewoonlick Digettijf, is by mijn, ende an-

dere voor, ende nevens my, met uytermaté groot

vordeel gebruyckt de volgende Salve . N. Sap

van Hypericon , ofte S. Jans-kruyt , van lofrouw-

merck^y van elcx 6 on^en, Sap van Cruys-wortel, Ge-

ruwe, Alfien, van elcx 3 on^en , van Stinckende-gou-

we , ende Ferficatia, van elcx anderhalfon$e, ge~

fcbuymden Uontgb 1 pont , Olye van S. lans-I^rnyt

6 on$en,Termenibijn
3 on^en, gebrande Aluyn, 3 vie-

rendeel loot , Terwen-meel foo veel als noodigh is

;

Dit te famé, na de konfte tot een Salve gekoockt.

Met de felve hebbe ick noch onlangs , verfocht
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zijnde met M r Nicolaes Scavart, noy

t
genoegh ge-

prefen Heel-meefter, twee Duymen (in dewelc-

ke dit gebreck gemeenlick valt) na dat fy te voren

tot het been op-gefneden waren , fonder eenigen

toeval, van de Yijt genefen.

Onder de Heel-meefters van onfen tijdt, en

iflfer geen naerftiger, noch verfochter, als in Swit-

fer-lant , Fabntius Hildanus , waerom wy oock fijn

v Maniere van dit gebreck te heelen , zullen by-

brengen uytde Aen-merckingen , i. Cent. 97 • al-

waer hy fchrijft , niet te wachten, na onftekinge,

merckelieke fwellinge , endefwc 'ge: maerin

fekere Vrouw , dewelcke over-groote Pijn hadde

in het uyterfte van den Vinger, met Koortfche

,

Flauwte , Walginge , ende andere Toe-vallen ,

fijn Genefinge aldus te hebbé aen-geftelt. Voor-

eerft ftoofden hy den Vinger met Koeye-melck^>

daer Camiüen , Meliloten y Fenigrieckjfaet , en Que-

karlen in gefoden waren . Daer na heeft hy 't op-

perfte van de Huyt , allencxkens door-gefneden

.

fc)e Huyt gefcheyden zijnde, vertoonden haer ee-

nige roode vlacxkens : de welcke met den punt

van' t Mes , door-gefneden zijnde , foo vonde hy

onder de Huyt een droppel, ofte twee, root Wa-
ter. Het welck gelooft zijnde, leyde daer op
een doucxken , nat gemaeckt in heete Brandewijn,

daer wat Thenakel in gefmolten was . Hier door

is de Pijn terflont geftilt; ende met diteenigh

Middel , fchrijft hy , is den Vinger 's anderen-

daeghs
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daeghs genefen

.

1 Hy verhaelt noch van een Joffrouw, die in drie

dagen , door de Pijn van den Vijt , niet en haddë

konnen flapen, indewelcke hy deHuyt mede
lofch maeckte, vindende in't tipjen van den Vin-

ger onder de Huyt een Vlack van defe groote O »

in de welcke naeuwlicx een dropjen waterigh

Bloet en was . De Vlack door-gefneden zijnde

»

ende op dé Vinger geley t Plockfel, nat gemaeckt

in Brmdewijn , daer Tberiaktl in gefmolten was;

ende op de Hant , ende Pols een dubbelde douck*

in Azqn , ende Water, gedoopt, ende uyt-ge-

druckt , is de Pijn terftont op-gehouden , foo

dat de Vinger des anderen-daeghs volkomen ge-

nefen was.

Maer Hildanus heeft feer wel aen-gemerckt,dat

dit Snijden met den alder-eerfté dient in \ werck
geftelt. Want anders wert, door het toe-vloeyen

van de Heete, ende fcherpe Vochtigheyt, tuf-

fchen beyden een Onftekinge, ende Gefwel ver-

weckt , ende met eenen het onder-leggende

Vleyfch , ende Been in-gegeten • Want de Huyt
is aldaer feer vaft , foo dat de quaet-aerdige

Vochtigheyt van den Vijt, gantfch niet konnen-

de uyt-waeflemen , terftont meerder fcherpig-

heyt, ende venijnigheyt krijght \ waer door oock
de Vinger, ende de geheeleHant, van groote

JPijn, komt dapper te ontfteken, ende te fwellen.

8. Hier dient een Manim rw Leven gehouden»

de
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de welcke het groeyen van Galachtige, ende

fcherpe Vochtigheyt wederftaet; foodanige nu

meer-mael is befchreven

.

Het XXII. Capittel.

Water- hooft.
1. Benammge , ende Befchrijvinge ,

2 . Oirfaken , ende Onderfcbep

,

3. Ken-telkenen,

Voor-teyckenen ,

ƒ. Genefinge,

6. Maniere van Leven

,

1.

HOe dat de Water-gefwellen in 't gemeen te

helpen zijn , is verhaelt in de Geneef-kon-

fte , daer wy handelen van de Water-fucht. Der-

halven zullen wy hier befchrijven een byfonder

Water-gebreck, dat hem in't Hooft vaft ftelt, en-

de daerom in 't Griecx genoemt T^öfceÉpctAöy,

dat is , Water-hooft ; de Arabifche Avicenna noemt

het Water buyten de Van , ende Haty-Abbas , een an-

der Arabier , Apofteuny tufïchen
7

t Vel . Het is een

fchrickclick gefwel ,

5

t welck het Hooft foo groot

maeckt > als twee andere , meeftendeel de eerft-

geborene , ende jonge kinderen over-komende

.

De treffelicke ontleder, D r Andries van Wefel,

fchrijft, gefien te hebben, een kint van twee jaer,

dat dicker Hooft hadde5 als eenigh man , ende dc^

Pan niet beenigh , maer vliefigh(gelijckeenon-
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geboren fchepfel ) daer negen pont Water uyt-

vloeyde . De Arabifche Albucafis verhaelt oock ,

van een kint by hem gefic , het Hooft, door over-

vloet van Water, foo toe-nemen, dat het ten laet-

ften noch ftaende, noch fittende, 'tfelfde met den

hals , konde onderftutten ; waer van het oock

quam te overlijden. GuLPlacentinus, nieent,dat dit

Gebreck alleen in jong-geboren kinderen voort-

komt : dan wy hebben't gefié in de gene>die drie,

vier, vijf, fes jaer , ende noch ouder waren.

2. De Oirfaken van het Water-hooft zijn uyt-

wendigh, en inwendigh. De naefte is een taeye,

(lijmerige, ende fomtijts een bloedige ende fcher-

pe Waterighey t , dewelcke van wegc haren over-

vloet, dunnigheyt, ende hitte, fomtijdts fchiet

tulfchen de Huyt, ende het Panne-vliefch, fom-

tijts tuffchen het Panne-vliefch, en de Pan , fom-

tijdts tuffchen de Pan, ende het dicke Herffen-

vliefch , fomtijts in de grouven van de Herflenen.

De Voor-gaende oirfaeck , is inwendigh, over-

vloet van waterigh ende fcherp Bloet, dat uyt fijn

vatea berftende , het Hooft doet op-fwellen

.

Maerhet komt meeft van uyterlicke Oirfaken,

te weten , van Slagh , ofte Stoot , infonderhey t

,

dat de Vroe-vrouw , inden arbeyt, ende 'tont-

fangen van 't kint , het Hooft feer nijpt , druckt

,

treckt, ofte anders mif-handelt, waer door de

Naden der Panne van een wijckcn , de Mon-
dekens van de Aderen ontfluyten, ende daer op

Cc de
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de Waterigheyt uyt-loopt, ende Swellinge ver-

oirfaeckt

.

3. Het Water-hooft is lichtelick uyt fijn groo-

te te kennen , zijnde een feer verheven Gefvvel

,

fonder pijn, facht,ende het drucken van den Vin-

ger wijckende*, infonderhey t , wanneer het Wa-
ter tuffchen de Huy t , ende het Panne-vliefch ge-

flort is. Maer als het hem tuffche tPanne-vliefch,

ende de Panne onthout , dan is het Gefwel een

weynigh harder, en en wijckt, van wegen de tuf-

fchen-leggende Deelen,den Vinger foo veel niet;

behalven datter noch eenige Pijnelickheyt by is

.

De Ken-teychenen
y
dat het in de holte, die van bin-

nen tuflchen de Panne , ende het harde Herffen-

vliefch , ofte felver in de Herffen-grouven > ge-

loopenis, zijn uyt-puylende , tranende, pijne-

licke, ende roode Oogen . Uyt-puylende, ende

Tranende, van wegen de overvloedige Vochtig-

heyt ; Pijnelicke, van wegen haer Scherpigheyt

Roode, door de heete Dampen , die met eenen

ïn de Oogé fchieten. Daer op volght oock fwack

Geficht , en hart Gehoor. Het Gefwel en wijckt

den Vinger niet ,'t en zy , dat hy daer ftijf in-ge-

drongen wert : want dan gaet het neder, voorna-

inelick in Jong-geboren kinderen , wekkers Pan

by-na , als wafch is , ende de Naden lofch , ende

ongefloten , foo van wegen de Nature (dewijl de

Kinderen , na de geboorte heel vochtigh zijn) als

om de toe-vallende Vochtigheyt, die al de oni-

ftaen-
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ftaende Deelen vervochtight , en lofch maeckt

.

Defe heft oock de Pan op, infonderheyt , daer de

Naden vergaderen; het wclck daer uyt blijckr

>

dat als het Gefwel wat te feer geperft wert , de

Vochtighey t fijnen keer na binnen neemt •

Het Onderfcheyt van de Oirfaken , is daer aen

veel afte nemen , dat het Water-hooft , 't welck

door innerlicke Stoffe veroirfaeckt is , een bleyo
ke vervve heeft : maer het gene, dat in de geboor-

te , door mif-handelinge , komt , een roodighey

t

vertoont , ende , van wegen de Pijne, de Kinder-

kens moeyelick , ende fchreyende maeckt

.

4. Om te komen tot de Voor-teyckenen : Het
Water-hooft dreyght het alder-grootfte gevaer,

dewijl het door fijn fcherpe, ende fultige Voch-

tigheyt, de by-leggende Deelen, infonderheyt

deHerffenen, ende haer Vliefen door-eet, be-

derft , ende verteert . Paré verhaelt van een kintf

wekkers Breyn hy , na de doot , vont niet groo-

ter , als een kaets-bal . Daerom zijn de Gefwel-

len, die van binnen de Pan haren oirfpronck heb-

ben , doodelick , maer die boven op de felve ko-*

men te groeyen, werden dickwils genefen .

5. De Genefmge van de Waterigheyt,die boven

de Pan fteeckt, moet aen-gevangen werden,door

Stovingen , de welcke Verdunnen, ende Verdrij-

ven , gelijck fulcke Middelen , in 't 7. cap. van't

i.bouck befchreven zijn . Na het Stoven , moet

men komen tot Op-droogende, endeVerfterc-

C c z kende*
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kende . Waer toe ick altijdt feer vorderlick ge-

vonden hebbe, Vng. Agrippot, Theriakel-water, van

elcx ion^e, Voeyer van Granaet-fcheüen , een half

loot, Olye van S. Ians-kruyt, Syroop van Aljfen , van

elcx een halfon^e . Onder malkander gemengt

,

ende twee-mael daeghs werm het Hooft mede
geftreken . Tot het Op-vlijmen , en moet niet >

als in den uyterften noot , gekomen werden

.

6. Hier dient een open Lichaem gehouden

;

en, alfoo de jonge kinderkens niet wel en konnen

in-nemen, foo magh mé de Minne fomtijts in-ge-

ven eé Drancxken , dat de Waterachtighey t facht

af-fet , van een on$e Manna , ende een vierendeel

loot Wortel van Gialappa
, kleyn geftooten j ende

gebruycken voort foodanige Maniere van Leven,ah

in de Geneef-konfte , op het cap. van de Water-
fucht is verhaelt

.

Het XXIII. Capittel.

S vv er inge intgemeen ,

/. JBefchrijvinge , Eygenfcbap, ende Verfcheydenbeyt van

een Wonde .

2. Flaetfcbe,

5. Oirfaken,

4. Onderfcbeyt,

ƒ. Ken-teyckenen ,

6. Voor-teyckenen

,

7. Genefinge,

Vlce-
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t.

VLceratte , fey t Terneltus , is een leelicke , ende

vuyleopeninge, ofte fcheydinge van mal-

kanderen. Dan kan volkomender befchrevë wer-

den , te wefen een fcheydinge van malkanderen *

met verlies en verminderinge van groote , in een

facht deel , haren oirfpronck hebbende van een

in-etende ftoife . Want daer in verfchillen een

Wonde , ende een Sweringe , dat in een Wonde ,

'tgene vereenight ende heel was , gefcheyden is *

maer niet nootfakelick yet van het Deel af-gaet

:

Maer in een Sweringe iifer altijt van 't fwerende

Deel vermindert , ende af-genomen , al waer het

maer , als 't niet anders en is , in't Opper-huyde-

ken. Doch al is fulcx, datter fomtijts in een Swe-
ringe eenigh overtolligh Vleyfch uyt-wafcht: foo

ontbreeckt daer even-wel van de Huyt, ende het

natuyrlick Vleyfch: ende foodanige Sweringe en

is geen enckel gebreck , maer vermengt, ende by

een Vergrootinge gevought . Alfoo konnen ver-

fcheyde Gebreken by een Sweringe wefen , ge-

lijck Onmatigheyt , Onfteking, Rofe, uytwaf-

fchende Vleyfch, ende diergelijcke, die even-wel

tot het wefen van een Sweringe niet en behooren,

maer wech-genomen werden , dewijl de Swerin-

ge noch blijft • wekkers wefen ende eygenfchap

alleen beftaet in Af-fcheyden ofte Wijeken van

malkanderen, met eenigh verlies van het fweren-

de Deel

C c 5 z. De
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2. De Plaetfcbe, daer de Sweringe in valt, heb-

ben wy gefeyt te zijn een facht, ofte vleyfigh

Deel , vvaer mede vvy niet alleen en verftaen het

Spier-vlcyfch, dat vvy den gemeenen naem van

Vleyfch geven: maer oock 't gene waer uyt Der-
men , Blaes j ende al 't ander Ingevvant beftaet.

3. Dcnaeste Oirfaeckjs alderhandeStoife^ die

een in-etende kracht heeft, dewelcke niet alleen

en begrijpt fcherpeVochtighey^diein'tLichaem

komt te groeyen *, maer oock uitwendige Oirfaken ,

die de felvige in-etende kracht hebben , gelijck

daer is een in-etende Geneef-middel , ende Ver-
gift. Want het is onwaerachtigh, 't gene fommi-
ge fchrijven , dat de Sweringen alleen zouden ko-

me van Innerlicke Oirfaken: dewijl de Ervarent-

heytfelveuytwijfl:, datfe oock van Uytvvendige

dick wils verweckt werden . Alfoo leert ons Ga-
lenus, ende de felvige Ervarentheyt,dat van Vyer,

Water,Olycofte ander Heet nat, eii in Gebrant-

heyt , geen Wonden , maer Sweringen voort-ko-

men. Sulcx doen oock verterende, ende bran-

dende Geneef-middelen, ende als men met een

Cauterye, ofte gloeyend Yfer brant , gelijck Verne-

üus wel fey t. Soo werden oock Sweringen veroir-

faeckt door Venijnige, ende Smettelicke Dampê,
gelijck Schorft door Befmettinge overgefet wert,

te weten , wanneer de Smettinge een anders huy t

mcde-gedeelt zijnde,de felvige in-eet. De Dam-
pen , die uyt de bedorven Longejvan yemant, die
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de Teringe heeft, uytgaen, niet den aeffem in-

gehaelt zijnde, maken op de eygé vvijfe een Swe-
ring in een anders Longe , ende alfoo een Tering

door befmettinge . Op de felfde manier kan het

Venijn van de Pocken , aen yemants lichaem ge-

wreven, ende mede-gedeelt/t felvige befmetten,

ende daer in eenige Sweringen verwecken . Het
felve doen de Kinder-pocken , aen vele , die daer

overgaen; als mede de Blauw-fchuyt, door het

drincken uy t een kan

.

4. Het Onderfcheyt der Sweringen wert geno*

men , na haer eygen Wefen , ofte na de Toeval-

len, Van haer eygen Wefen werden fy wederom
onderfcheyden , van wegen haer Gedaente , het

Deel daer fy haer onthouden, ende d'Oirfaeck

.

Na de Gedaente zijnfe groot, kleyn ; lang, kort
j

breet, nauw*, recht, krom, pijps-gewijs : eenpa-

righ , in de welcke het Vleyfch in alle deelen-ge-

lijck wech-genomen is , ongelijck , in de welcke

meerder vleyfch in d'eene plaets, als in d'ander

af-gegeten is. Van wegen het gebreckelick Deel

felve, zijn eenige uytwendigh,eenigeinwendigh,

eenige diep, eenige maer effen rakende : eenige

in dit , ofte dat Deel . Het Onderfcheyt van de

Oirfaeck zullen wy terftont aenwijfen . Van het

Toevalligh ondqrfcheyt , dat genomen wert van

'tgene, buyten den aert, ende 't wefen van de

Sweringe is, zijnfommige out, fommige verfch;

fommige fuyver , fommige vuyl; fommige met

C c 4 fine*
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iincking, fommige fonder ; fommige ftil-ftaende*

fommige voort-kruypende • Dit onderfcheyt

hangt oock aen de Oirfaken : vvaer toe mede be-

hoort het gene, dat de Toevallen makc, van pijn-

licke, ofte onpijnlicke ; als oock fommige jeuc-

kende, ftekende,brandende; fommige licht,fom-

mige fwaer om te heelen ; eenige van goeden, an-

dere van quadé aert, vvaer by komen,die Cbironia,

ende Telepbia genoemt werden . Behalven defe

Verfeheydenheden,die men foo eygentlick magh
heeten, zijnder noch andere On-eygene, die eer-

der te houden zijn voor Vermengingé van andere

Gebreken met de Sweringen, als datfe eygen on-

derfcheyt zouden konnen maken. Soodanigh zijn

Sweringen met pijn, ongematigheyt, onftekinge,

harde kanten , kout-vyer, cancker, wormen, of-

te bedorven been . Van defe , ende andere ver-

fcheydene Sweringen, zullen wy nu vervolgens

fandelen

.

Wat een gemeene , ende enckele Sweringe is

,

hebben wy terftont gefeyt , als oock dat de felve

haer oirfaeck heeft uy t een In-etende ftoffe; ende

dat de felvige,ofte van binne in't Lichaem groeyt,

ofte van buyten aen-komt. Van d'eerfte flagh zijn

alle fcherpe,ende bijtende Vochtigheden,die ofte

in het Deel felve, ofte daer buyten haren oir-

fpronck hebben . Buyten het gebreckelick Deel
groeyen Gal , zout Slijm , zoute, falpeterachtige,

ende fcherpe Wey , verbrande Gal . Want als de

felvir !
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felvige int Lichaem voort-gebracht zijn, ende na

eenigh Deel toe vloeyen , foo vermogé fy 't felve

in-eten , ende tot een Sweringe brengen . Sulcx

kaninfonderheytgefchiedenin't Voor-jaer, ende

uy t onordentlicke Oeffeningen . Soo fchrijft Ga-

knus, wanneer de Lenteneen onfuyver Lichaem
ontfangen , datter als dan wat gefchiet, het welck

men fiet gebeuren in de Oeffeningen . Want al

is't, dat het Oeffenen des Lichaems feer gefont

is, foo men even-wel yemant, die overvloet heeft

van Slijm, Gal , ja van Bloet felve , wil tot hevige

Beweging brengen, foo zalmen lichtelick een

Vallende-fieckte , oftePopelfy , ofte, indien niet

defe , een Borfting van Aderen in de Longe, ofte

een ftercke Koortfch, door de Oeffeninge veroir-

faken . Ende de gene , die men in plaetfche van

de diep-leggende Vochtigheden door Kamer-
ganck te fuyveren , haer Lichaem doet oeffenen

,

dien jaeght men de quade Vochtigheden nae de

Huyt , ende maeckt aldaer Schorft, ende Swerin-

gen . Dit is 't gene Hippocrates feyt, Een onfuyver

Lichaem geoeffent werdende, krijghtSweringen. Éven-

eens is 't met de Lenten . Want als dan werden

door de Wermte, die in de Lucht begint te ko-

men , de Vochtigheden driftigh gemaeckt , ende

na buyten getrocken,alwaer fy dan in de huyt het

eygen werck doen, datwy van de Oeffeninge ge-

feyt hebben . In het Deel felve krijgen, om fijne

Ongematighey t, die Vochtigheden een fcherpig-

C c % heyt,
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hey t , ende als aldus de Etter door koken , ende

lang in het deel te verblijven noch fcherper wert

,

ende foo veel te fcherper, hoe datter meerder by-

komt, dan bederft oock het Bloet ende het Voed-
fel , van het befmette Deel

.

De Oirfaken die van buyten aen komen , zijn

in-etende, ende brandende Geneef-middelen

.

Waer by niet uyt-gefloté moet werdé, het Vyer,

ofte heet Yfer felve : alfoo de Korft , daer van

over-blijvende, meerder raeckt de Sweringen,als

de Wonden, Hier toe behoort mede de Befmet-

tinge van de gene , die met de Tering gequelt

zijn, van Melaetfche, Schorfte, Pockige, ende

Blauw-fchuytige; waer van tevoren gefeyt is.

Wat nu de byfondere Oirfaké zijn van byfondere

Sweringen , die zulle wy by-brengen, daer wy in

elcke foorte, van haer Oirfaken handelen

.

5. Wy komen dan tot de Ken-tejckenen . Uyt-

wendige Sweringen kan men fien , ende taften

,

ende behouven geen teyekenen , om bekent te

werden . Maer de Inwendige , alfoo fy dickwils

verborgen zijn , werden bekent door een Prouf-

yfer , foo daer eenige wegh is, ofte door de Vuy-
lighey t, die daer uy t loopt, door Pijn, ofte verhin-

dering van de Werckinge . De Vuylighey t wijft

aen , dat het Deel befchadight 'is , ende wanneer

door eenige openheyt des Lichaems,het zy derm,

blaes, neus, ofteooren, Etter, ofte Watcrachtigh

bloet (Sanies) loopt, ofte oock uyt-gebraeckt,ofte

iryt-
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uyt-gehoeft wert ; fulcx is een teycken, datter van

binné een Sweringe fchuylt . Nu in wat Deel dat

de felvige is , ftaet afte nemen, uyt de eygenfchap

van de Pijn, de Plaetfche, ende de Werckinge van

het befchadighde Deel . Indien in een Sweren

t

deel een ftekende Pijn is , ofte oock datter aen't

Gevoelen , ofte Bewegen yet hapert , fulcx is een

teycken , dat het befchadight Deel zenuachtigh

is . Groote Klopping , dat de Sweringe de Slagh-

aders raeckt. Indiender een Knaging terftont aen

den eten vernomen wert, met Pijn, ende Steeck-

ten voor 't Hert , daer Braken ende Qualickhey t

op volght, fulcx beteyckent datter een Swering in

de Maegh is. De Uyterlicke oirfake konnen hier

oock aenwij finge doé: gelijck dat de Blaes fweert,

indien yemandt Spaenfche- vliegen in-genomen

heeft . Indien eenigh heet , ofte fcherp Geneef-

middel , ofte oock fterck Water , dat de Swering

dan in de Keel , ofte Maegh is

.

Nu ofde Swering groot ofte kleyn is,recht ofte

krom, ofte van eenige andere gedaente, fulcx kan

in Uytwendige, door het geficht, ofteProuf-yfer

ondervonden werden. Maer in Inwendige en is't

niet mogelick , dat wel te konnen weten . Maer
even-wel, ofte de Sweringe groot ofkleyn is, kan

men uyt de Menichte van d'Etter gewaer wer-

den. Want een groote geeft veel uyt, een kleyne

minder.

Wat de Oirfaken belangt , te weten de Inner-

lkke

:



4t8 HEEL-KONSTE.
Ikke : Indien de Swering haren oirfpronck heeft

van toe-vloeyende Vochtigheden, foo zullen haer

Teyckenen openbaren van quade Geftaltenis,het

zy int heele Lichaem, het zy in Lever, Milt, ofte

eenigh ander Ingewant. Dewelcke niet voor den

dagh komende , ende in tegendeel zijnde het be-

fchadight Deel ongematight , ende flap, fulcx

geeft te kennen , dat de oirfaeck van de Swering

uyt het Deel felve komt, ende aldaer gegroeyt

is. Nu wat Vochtigheyt, dat de Swering ge-

maeckt heeft , ofhet Gal is, ofte zout Slijm , ofte

weyachtige Vochtigheyt,ofte Swarte-gal,blijckt

uyt de Teyckenen van elcke Sweringe , ende in-

fonderhey t uyt deVochtigheyt,die daer uyt loopt,

ende uytdeVerwe van de Sweringe, Scherpig-

heyt , ende ftekende Pijn j als oock uyt de Teyc-
kenen van de byfondere Sweringen

.

De tlyterlicke oirfaken moeten getrocké wer-

den uyt het fèggen van den Siecken , die aenwij-

fenzal, of het van een Scherp, ende in-etende

Geneef-middel , ofte van Vergif, ofte oock van

Vyer gekomen is ; ofte dat hy van yemandt be-

fmetis, die met Smettelicke Sweringen bela-

den was

.

De Tijden van de Sweringen hebbê oock haer

Teyckenen. Want alflfer eerft waterachtige,

rauwe , ende dunne Vochtigheyt uyt-loopt , dat

is een teyeken dat het in't begin is , gelijck fulcx

oock uyt het gevoelen, taften, ende lien,als mede
uyt
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uy t de uyterlicke, ende inwendige oirfaken, noch

tegenvvoordigh zijnde , ende de volgende toe-

vallen kan blijcken . Wanneer daer na de wate-

rige ftoffe rijper wert , ende haer menighte ver-

mindert , dat is het toenemen , ofte dë vermeer-

dering . In de ftilftant is de Etter op fijn beften

,

ende in't af-nemen wert fy minder. De felfde tij-

den werdé oock aen-gewefen door de pijn, jeuck-

fel , ende het verhinderen van de werckinge : de

welcke, indien fy vermeerderen, beduydendat

oock de Swering vermeerdert ; indien fy vermin-

deren, en alles na fijne natuyrlicken ftant weder-

keert, beteyckenen, dat de Sweringe vermin-

dert , ende aen t afgaen is . Het felve konnë ons

oock,inde Uyterlicke deelen, aen-wijfen het fien,

efi voelen. Nu de byfondere teyckenen der Swe-

ringen zullen wy hier na op fijn plaetfch verhalen.

6. Alfoo daer groote vericheydenheyt, ende

verfcheyde uytkomft in deSweringen valt , foo

zulle wy alhier verfcheyde Voov-teyckenen by-bren-

gen. Watter van het genefen der Sweringe te ver-

hopen ftaet, moet van de groote ende fwarigheyt

der felvige, als oock van de gelegenthey t des deels

af-genomen werden . Want indien de Sweringe

alleen de Huyt beflaet, en niet verder in en gaet*

dan kanfe lichtelick , ende in korten tijdt genefen

werden . Maer hoe datfe dieper is , ende hoe het

Deel, datfe befit , edelder is, als de huyt, foo veel

te befvvaerder valtfe om te genefen. Daerom zijn
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de Sweringen>die in't uyterfte van de Spieren ko^

men , van meerder gevaer , als die haer int mid-

den fetten. Om de felvige oirfaeck zijn oock ge-

vaerlicker foodanige Sweringen , die in een edel

Deel zijn 5 ofte die een edel Deel, als oock een

Zenuvve, Ader, ofte Slagh-ader bereycken. Swe-
ringen , die een van de voornaemfte Deelen be-

fitten 3 ofte de felfde aen haer konnen trecken, zijn

meeft doodelick . Lichter werden tot heelen ge-

bracht foodanige Sweringen, waerde Genees-

middelen lichter by konnen , ende vaft aen blij-

ven : maer fwaerlicker de gene,daer men de Mid-

delen niet wel op en kan leggen, ende daerfe niet

op en konnen blijven. Sfwaerlick konnen de Swe-
ringen heelen in alfulcke Deelen, die van naturen

met vochtigheyt, ende overtolligheyt beladen

zijn . Gelijck oock in de gene , die fcherp van

gevoelen zijn, ofte foodanige in medoogentheyt

konnen trecken . Als noch de gene , die nootfa-

kelick van de lucht, ofte ander oirfaken verande-

ren. Het vallen medegevaerlicke, ende lang-

durige Sweringen , daermen vreeft voor Curies ,

ofte Bedervinge int been. Een groote Sweringe,

in andere dingen gelijck zijnde, valt fwaerlicker

om te heelen , als een kleyne. Want in een groo-

te moeten vele deelen de uytwendige lucht uy t-

ftaen , ende werden de onderfte deelen , als Ade-
ren , Slagh-aderen , ende Zenuwen meerder be-

fchadight. Nauwe, ende langwerpige Sweringen
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zijn licht, ronde fwaer om te genefen • Indien

hetLichaem fuyver is, ende 't voornaemfte In-

gewant wel geftelt , en dat het befchadight Deel

ielve hem wel hout , dan ilfer hope van lichte ge-

nefinge. In tegendeel alles zijnde, kan men voor-

weten , dat de genefing moeyelick , en langfaem

toe zal gaen. Hier van is't, dat de Sweringen, die

op andere Sieckten volgen, veeltij ts fwaerlick ge-

nefen, dewijl de Nature, de quade vochtigheden,

die in t Lichaem zijn , tot de uytwendige deelen

drijft. Soozijnoock, die na een groenachtige

,

ofte bruyne verwe trecken ; dewijl fy beteycke-

nen, dat in't geraeckte deel de natuyrlicke Werm-
te feer vermindert , endeby-nae uyt-gebluft is,

Ende in die op haer fterven leggen, wert veeltijts

weynigh voor haer doot , de Swering bleyck>

blauw, ende droogh, ende dat van wegé het uyt-

bluffen der natuyrlicke wermte. Als na lang loo-

pen van rauwe ende waterige ftoffe , goede Etter

begint te komen, fulcx is een teycken, dat de

Nature haer verfchept, ende dat de ftoffe tot be-

: ter verandert , ende dien-volgende hope geeft

van gefontheyt . Ende voorwaer de ftoffe felve

1
ftelt de merckt,wat mé van het genefen der Swe-

[
ringe zal verwachten. Want als de Etter , die da-

gelicx uyt-loopt , goet is , dan geeftfe hope van

lichte genefinge . Maer het tegendeel wert be-

I teyckent door quade Etter . Want goede Etter

geeft te kennen goede geftalteniffe van de Voch-
tig-
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tigheden, daer fy uyt ontftaet, ende de kracht

van't befchadighde deel : gelijck mede in tegen-

deel het quade doet. Nu goede Etter is , die

niet te dick ofte te dun en is , wit , effen , en niet

ftinckende. Maer quade Etter is't , die geheel

dun, ende vloeyendeis, bleyck, blauw, giftach-

tigh , ende van quaden reuck . Soo betuyght
j

oock waterachtigh bloet , dat uyt de Swering

loopt , 't gene van de uyt-komfte te oordeelen

ftaet . Want het felvige veel, ende geheel dun

zijnde, oock bleyck, blauw, bruyn, vanquaden i

ïeuck, ende de om-ftaende huy t in-etende, toont
j

dat de Sweringe fwaerlick te genefen is . Maer
wat dicker, ende weyniger, rootachtigh, ofte

na 't wit treckende , beteyckent lichter genefin-
|j

ge . Als de Sweringen oudt , ende verjaert zijn

,

foo moeter nootfakelick een af-fbndering vant

been gefchieden , ende een hol lidt-teycken blij-

ven , gelijck Hippcrates wel fey t . Want indien
ij

den Heel-meeller alles wel doet volgens de kon-

fte , ende niet van
5

t gene noodigh is , over en
j

flaet , ende even-wel de Sweringe in lange tijdt

met toe en heelt, ofte toe-geheelt zijnde weder- j

om op-breeckt , fulcx beteyckent, datter eenige

bedérvinge in't been de genefinge belet . Ende
dat komt veeltijdts in langdurige Sweringe door

geftadigh in-vloeyen van quade , ende fcherpe i

Vochtigheyt. Want om de Ongematigheyt van

bet deel , 't welck lange tijdt met de Sweringe is

be-

!
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belemmert geweeft , ende om bet af-fcheydende

Been , en kan de hollighey t van de Sweringe niet

vervolt werdé, noch het Vleyfch fyné groey heb-

ben, waer het Lidt-teecken hol toe-geheel t vvert.

Wanneer de Sweringe, nae datfe met Vleyfch

vervolt is , ende daer alleen Vel over te brengen

ftaet,wederom op-breeckt,dan valter te vreefen,

datfe tot een Fiftel , ofte Loopent gat verloopen

zaL Sweringen, die in Handen ende Voeten ko-

men* plegen fomtijdts voort te brengen in Lic-

hamen die vol Bloedt , ofte quade Vochtigheden

zijn, Onftekingen ende Gei wellen in de Klieren

onder de Oxelen, ofte de Lieden • Wantalfoo

de felve lotfer ende flapper zijn , foo ontfangen fy

lichtelick ende eerder de Vochtigheyt , die nae

de Sweringe van de Hant , ofte Voet haren loop

i heeft . Alle Sweringen , die verjaert zJjn , ofte noch

langer duyren, in de felve ffioet nootfakelkkbeen af-

gaen 3 ende eenhol lidt-teecken blijven
, fchrijft Hippo-

cratesin fijn 45-Spreucke van t 6. bouck . De re-

den , om dat de Etterige vochtigheyt , in die lan-

ge tijdt» een quaet-aerdige Scherpigheyt krijgen-

de , eerft de Vefelen van't Vleyfch, daer nae de

bekleedende Vliefen doet bederven, ende fchey-

den, ten laetftenoock het Been felve, dataen't

Vleyfch is. Ende alfoo het Bee>n , gelijck Hippo*

crates te voren , in de 19. Spreucke gefey t hadde

,

niet herftelt en kan werden , foo moet het ge-

fcheyden > ende de Sweringe toe-geheelt zijnde \

D d noot-
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nootfakelick een hol lidt-tcycken laten; 't en zy

een gauw Heel-meefter , het Vleyfch foo veel

hooger laet groeyen , als de hollighey t diep is

.

Nu datter Bedervinge in't Been is , ftaet daer aen

temercken, dat de Sweringen al zijnfe toe-ge-

heelt > elcke reys wederom op-breken; dat het

Been felfs blauwachtigh,ofte bruyn van verwe is;

datter waterachtige , ende ftinckende Etter in

grooter menighte uyt-loopt, als de groote van de

Sweringe mede brengt; dat de Kanten van de fel-

vige bruyn , ende fpongyachtigh zijn , die haer

wel aen malkander vougé, maer niet volkoment-

lick en heelén ; datter oock een Beweginge ge-

voelt wertinhet fwerende Deel. Indien geen

van defe Teyckenen haer en openbaren, daer uyi

ftaet af te nemen , dat de Genefinge foo lange

niet belet en is door bedorven Been ; maer door

ongematighey t van het Deel, gelijck in't Water,

ende anders, ofte door geftadigh toe-vloeyen van

quade Vochtighey t . Derhalven blijckt wel, dat

Veroude Sweringen niet fonder gevaer toe-ge-

heehren werden : 't en zy dat het Lichaem wel

!

forghvuldigh ontlaft is , ende een goede Maniere

van leven onder-houden werdt . Hier toe geeft

Mr
* Willem Fabricius ons een aen-merckens weer-

digh voor-beeldt 3.0b[$9. vanfekerman, wien
iiVt flincker been een Verouderde fweringevan!

een landt-looper qualick toe-geheelt was, die na

eenige maenden het Pleuris in de flincker zijde

kreegh,
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kreegh , waer hy van ftorf, ende die geduyrende

fijn fieckte even fulckë Vochtigheyt uyt-fpoogh,

alffer te voren uyt de Sweringe plagh te loopen

.

Soo fchrijftoock Ambrofius Faré^an Etter/twelck

uyt een Sweringe van den Arm, door den Water-

loop geloft werde

.

De vordere Voor-teyckenen zullen vvy inde

byfondere Sweringen aen-wijfen .

7. Om dan tot de Genefinge te komen : Dewijl

het wefen van een Sweringe bëftaet in een af~

fcheydingvan
J

tgene vereenight was , ende in

een verminderde groote van het befchadighdc

Deel: foo vereyfcht de verdeelde eenigheyt, we-

i

derom vereenight , ende dat verloren , ende ver-

i
mindert is, herftelt te wefen. Te weten, de

Swering, voor foo veel fy een Swering is, moet
met Vleyfch vervolt, vereenight, ende toe-ge-

floten werden * Maer als fy met een Oirfaeck

vermengt is , de welcke de Swering van begin

verweckt heeft, ofte noch onder-hout ; foo dient

1 de felve Oirfaeck voor-al wech genomen . Hier

; moetoock wel geftelt zijn de Gematighey t van

[ het Deel , ende het toe-vloeyende Bloet • Ende
wanneer die eenigh mangel hebben , dat ftaet te

\

verbeteren,gelijck hier nae in de byfondere foor-

ten der Sweringen zal gefey t werden

.

Indien derhalven eenige Vochtigheyt , die de

Sweringe verweckt heeft , noch tegenwoordigh

I is , de felve dient voor-eerffc af-gefet te wefen

.

D d z Want
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Want in alderhande Gebreken , daer de Oirfake

noch by is, moet de Genefinge begonnen werden

van het wech-nemen der felviger. Daer na,

om datter in 't beginfel wat Bloet uy t de Aderen

fchiet, jae dickwils met het felfde oock andere

Vochtigheyt na toe vloey t , op dat het gene tuf-

fchen het Vleyfch fteeckt, niet en zoude beder-

ven , ende een Onftekinge verwecken , foo moet

het Bloet wel gekoockt, ende in goede Etter ver-

andert werden • Daerom feydt Galenus , dat dè

Sweringen haer tijden hebben , ende datter in't

beginfel dunne en rauwe waterigheyt uyt komt,

die int voortgaen , door het koken verdickt , en-

de ten laetften (inftatu) tot goede Etter gerijpt

wert . Derhalven zijn in't beginfel van een Swe-
ringe noodigh , de Rijp-makende middelen.

Daerbeneflfens dient de Vuyligheyt, die in een

Sweringe gewoon is te groeyen, dewijl fy de Ge-
nefinge belet, wel gefuyvert ; ende, de felve fuy-

ver, ende fchoon zijnde, moet de Holligheyt met
Vieyfch vervult, ende ten laetften met Vel ge-

floten werden

.

Maer hier dient infonderheyt acht geflagen

op de befchadighde Deelen . Want in uytwen-

dige Sweringen hebben wel plaetfch Spaenfch

groen , gebrant Coper , Cofer-root , Antimony , en-

de diergelijcke, die even-wel nietgebruyckten

mogen werden in inwendige deelen . By aldien

oock een Deel alfoo geftelt is, dat het andere din-

gen
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gen door-tocht geeft , gelijck de Keel , foo moe-
ten de Middelen foo toe-bereyt werden, datfy

aen 't felfde kleven . Deelen , die fcherp van ge-

voelen zijn, en konnen geen fcherpe Middelen

verdragen, gelijck wel konnen, die foo nauw niet

en voelen

.

Tot het groeyen van't Vleyfch, wert verey fcht

de Werckende oirfaeck, en de Stoffe. De Werc-
kende oirfaeck is de Nature, de welck e, gelijckfe

in't geheele Lichaem , foo oock in elck Deel het

Voedfel treckt, behout, koockt, ende aenplackt.

De Stoffe is goet ende fuyver Bloet , 't welck uy

t

eten ende drincken voort-komt. Maer gelijck in

alderhande Kokinge tweederhande Overfchot

gemaeckt wert, als van Spijfe, ende Dranck,
1 een Dun,dat ongevoeligh uytwaeffemt, ofte door

het fweet uyt-gedreven wert, ende een Dick, het

welck met kamer-gang gelooft wert : foo heeft

fulcx oock plaetfch, wanneer datter Vleyfch in

een Wonde groeyt,eii by aldien foodanigh Over-

\
fchot in het Deel gelaten wert, foo zal het 't felf-

; de te (eer vervochtigé, ende de genefïnge gantfch

verhinderen. Waerom die O vertollighey t in een

Sweringe, moet gefuyvert, ende op-gedrooght

werden . Ende aldus is de Genefinge felver van

I
een Sweringe het werck der Naturen, die uyt het

toe-vloeyende Bloet, 't wech-genomen Vleyfch

I herftelt, ende over de vervolde Holligheyt Vel

; maeckt . Een Heel-meefter neemt alleen wech
DJ 5 do
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<ie verhinderingen , die de Nature in haer werck
in de vveegh zijn, als hy d'Overtolligheyt fuyvert

ende opdrooght : ende wanneer hy dat doet , dan

vvert hy gefey t Vleyfch , ende Vel te maken

.

In't beginfel dan , als het Lichaem al te vol

Bloetis, foo moet het gelaten werden. Indien

daer overvloet is van cjuade Vochtigheyt, die

dient gefuy vert , ende af-gefet , op datter na het

Deel gee toe-vloeying en gefchiede . Daer moet
oock te gelijck een goede Maniere van leven ge-

houden werden, om geen quade Vochtigheyt te

doen groeyen , ende op de Sweringe te laten val-

len ; gelijck gefchieden kan door Spijfe , Dranck,

Bewegen, ende d'ander Niet-natuyrlicke dingen,

te fien in den Schat der Gefontbeyt

.

Daer-en-boven, alfoohet nauwlicx gebeuren

en kan , ofte daer hangt wat van 't Bloet ende de

Vochtigheyt , die uyt de Aderen gedropen is , in

de onfienlicke openheyt,die in't Vleyfigh deel is;

opdat fulcx gekoockt, ende in Etter verandert

werde, foo moet men gebruycken Rijpende, ofte

Etter-makende middelen ; befchrevé in't n.cap.

van't i.bouck . Defe dienen in Sachte lichamen

mede Sacht te wefen , gelijck gemaeckt werden
van Olye van Rofen, ende Doyeren van Eyeren: in

Lichamen , die foo facht niet en zijn, van Terehin-

tbijn , Olye van Eyeren, van Rofen, van Maftick^ ende
Doyeren van Eyeren : in Drooger lichamen , van

Herft van witten Denne-boom, Wteroock, Meel van

lijn*
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Lijn-faet, Terwe, JFocnugrieck^, Hoender-vet , ofte,

\ gene gemeenft , ende gereetfl: is, de Saif Bafi-

licurn, ofte de Plaefter Diachylum, enckel, ofte

niet de Gom

.

Hierna moeten Suyverende, ofte Af-vegende

irTt werck geftelt werden; mede aen-gewefen

in't gemelte bouck, op het iz.capittel. Maer het

gebeurt dickvvils , dat men (gelijck het Spreeck-

woortfeyt) twee vliegen met eenen lap flaet, en-

de met een eiï 't felfde middel tweederley werck

uytvoert, te weten, rijp maken, ende af-vegen.

Derhalven dienen als dan de Rijp-makende ver-

mengt met de Af-vegende , ende daer door wer-

den de Rijp-makende wermer, ende drooger , als

fy anders van haer felven zijn . Maer in defe ver-

menginge ftaet wel acht te nemen op den Tijdt

:

dewijl int beginfel de Rijp-makende bovë moe-
ten wefen , in

3

t eynde de Af-vegende . Ende het

is fekerder , dat men terftont in t beginfel Af-ve-

gende met Rijp-makende vermengt, als dat men
de Rijp-makende alleen gebruyekt. Want de Na-
ture en ftaet nimmermeer ledigh \ maer ftelt haer

oock al in't beginfel om Vleyfch te maken , ende

fcheyt de Vuyligheyt,die daerom moet gefuyvet t

werden. Daerom bevint men oock, dat door het

enckel gebruyek van Rijpende middelen,de Swe-

ring lichtelick vochtigh , ende vuyl wert . Der-
halve is feer bequaem , dat men onder de Rijpen-

de middelen > nu verhaelt , in den eerftcn mengt

D d 4 üo~
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Honigh van Rofen, Sap van loffroutv-merck,, van Vaev*

de-bloemen , ofte andere int i.bouck aen-gewefen.

Als de Sweringe wel gefuyvert is , foo moet
men komen tot Vieyfch-makende middelen; die

befchreven zijn op't 15. Capittel van't gedachte

i.bouck : uyt de vvelcke een Heel-meefter magh
kiefen , 't gene beft met de gelegentheyt van't

Lichaem over-een komt . Want hoe het Voch-
tiger is, hoe het minder Verdroogende middelen

van doen heeft : maer dat drooger is , vereyfcht

meerder verdroogende. In Koude tijden des

jaers moet men oock wat Wermere gebruycken,

in Werme , die foo Werm niet en zijn . Want in-

diender fwacker Middelen op-geleyt werden, als

behoort ; foo vergaerter veel Vochtigheyt in de

Sweringe, ende daer groeyt veel facht en fpongy-

achtigh Vleyfch . Indien men in tegendeel al te

Stercke , ende te feer Verdroogende gebruyckt

,

foo verdrooght de Sweringe , het Vleyfch ver-

teert , de Kanten werden in-getrocken , ende

men verneemt een bijtende Scherpigheyt in het

Deel . Maer wanneer een fwerend Deel droogh

is , gelijck het natuyrlick plagh te wefen , ende

uyt de Swering geen Waterigheyt, noch Etter

en vloey t, ende datter goede Verwe int Vleyfch

isjfulcx is een Teycké,dat men het recht Vleyfch

makende middel getreft heeft.

Hier ftaet oock te letten op de Gedaente van't

Heel-middel . Want die werden ofte dun ende

voch-
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vochtigh, ofte dkk ende droogh op-geleyt . In

harde , ende drooge Lichamen , ende daer hart

ende vaft Vleyfch moet gemaeckt werden, is al-

derbequaemft, dat men Vleyfch-makend' poeyer

in de Swering ftroeyt . Soodanigh heb ick in't

gebruyck 't volgende : N.VViemckj, Ma£iick^y
Aloè,

Mynhe , Lifch-wenel , van elcx even-veel . Maer
wanneer de Lichamë fachter zijn , foo gebruyckt

men Weecke ende Vochtige middelen. Moet
even-wel gelet werden in't toe-bereyden van de

Salven, ende Smeringen, datfe niet al te facht

en zijn . Want foodanige werden door de werm-
te van het Deel gefmolten, foo dat fy lichtelick

wech-drijven . Derhalven indien de Sweringen

niet diep en zijn ( want in foodanige werden ver-

eyfcht de gene, die foo verre konnen komen)
maer boven int Lichaem flaen, foo moet men
Middelen in't werck ftellen , die lijvigh, ofte van

een dicke geftalteniflfe zijn . Daer-beneffens , al

te vochtige Salven , verfachten , van wegen hare

olyachtige nature,ende makë al telofch Vleyfch,

ende 't welck niet over-een en komt met het on-

derfte , infonderheyt in drooge Lichamen .

Als de Sweringe met Vleyfch vervult is, foo

dientfe met Vel gefloten, ende daer door 't gene,

van malkander geweken was , vereewight te wer-

den; te fic in't meer-gemelte bouck, op't 16. cap.

Om het Gebruyck van defe Middelen wel te

onderfcheyden 3 dient ingefien de Gelegentheyt

D d 5 van
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van de Sweringe , ende de Nature vanhetLic-

haem . Want het gebeurt, dat de Sweringen, die

alflfe noch vuyl waren, geen bijten van de Midde-

len en voelden , daer nae gefuyvert zijnde van de

felve gebeten wierden. Derhalven moet men
als dan , ende als de Sweringe van felfs fuyveris,

vanftercker af-vegende tot flapper komen : ge-

lijck men wederom in vuyle Sweringe tot meer-

der Af-vegende zal klimmen , 't en zy miflchien

datfe door te veel Af-vegende dingë vuyl gewor-

den zijn. Want daer in werden de Heel-meefters

fomtijdts wel bedrogen , om tot ftercker Af-ve-

gende te komen : waer door de Sweringe weder-

om in-eet , ende vuyl werdt van het gefmolten

Vleyfch, het weftk in quade Vochtighey t veran-

dert . Derhalven moet wel neerftigh gelet wer-

den, ofde Sweringe van wegen in-gegeten, ende

gefmolten vleyfch , datter onder leyt , vervuylt

is 5 ofte dat het een Geneef-middel van doe heeft

om de vuylighey t te fuyveren , ende datter foo-

danigh geen gebruyckt en is . Nu aen grooter

holligheyt,ende roode ende heete kante kan men
mercken , dat de Sweringe vervuylt is door te

groote fcherpigheyt van de Geneef-middelen

.

Daer nae moet oock overleyt wefen
(
gelijck wy

nu meerder gefeyt hebben) ofte de Gelegentheyt

van't Lichaem facht en vochtigh, ofte droogh,en

hart is. Want op een facht lichaem moeté flapper,

op eé droogh ilercker Middelé gebruyckt werdc.
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De Vel-makende middelen dienen op-geley t,

wanneer de Sweringe noch niet voikomentlick

niet Vleyfch vervult en is ; niaer datter noch een

weynigh onbreeckt . Want alfoo de Nature nim-

mermeer ftil en ftaet , maer oock , dewijlfe Vel
begint te maken , het Vleyfch ondertuflchë noch

groeyt
-

y
indien men dan eerft wilde Vel maken >

als de Sweringe gantfch vol vleyfch was, fbo zou-

de te vreefen ftaen, dat eer het Vel quam over te

groeyen, het Vleyfch ondertuffche waflfende, het

Vel te hoogh zoude ftaen

.

Men dient oock te weten , dat de Vcl-makende

middelen inder daet, ende in kracht van verdroo-

genden aert moeten wefen , ende dat daerom de

Yoeyers
9 tï\ Plaetters, daer toe alderbequaemft zijn.

Het XXIV. Capittel.

t . Sweringe met Ongematigheyt y

2. Oirfal^en,

3. Ken-teyckenen

,

4. Voor-teyckenen

,

ƒ. Genefinge

6. van Sweringen met Uitte 9

7. met Koude, #

8. met Vochtigbeyt

,

9. met Drooghte.

IN
5

t laetft-voorgaende Capittel is gehandelt

in't gemeen van een Sweringe* ende derhalven

van
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van een enckele , ende ongemengde , daer niet

anders by en is : niaer het gebeurt meeften tijdt

,

datter yet toe-valt , ende onder gemengt wert*

het welck de Genefinge nootfakelick doet veran-

deren , waerom op die Toe-vallen wel neerftigh

dient gelet te werden

.

1. Wy zullen den aenvang nemen van de Ow-

gematigbeyty die haer gemeenlick met een Swerin-

ge vermengt , ende het genefen belet . Want al-

ibo de Oirfaeck , die de Genefinge uy t-voert , is

de Nature van het Deel, en de Stoffe, het Bloet

:

als het Deel ongematight is, foo en kan geen van

beyde wel geftelt zijn -

y
ende de Swering en kan

met geen Vleyfch gevult , noch niet Vel gefloten

werden/t en zy dat het Onder-vleyfch natuyrlick

ende wel gematight is .

Wat nu dan de ongematigheyt aengaet , foo

kan by een Sweringe wefen te grooten Hitte,

Koude, Vochtigheyt, ofte Drooghte ; ende dat

met , ofte fonder Stoffe

.

2. Soodanigen Ongematigheyt iffer geweeft

ofte voor het op-komen van de Sweringe,ofte ten

tijde van'tfweren

.

Een Heete ongematigheyt wert in de Swerin-

gen verweckt van aT te heeten Lucht, van te heete

Geneef-middelen , van te veel Swachtels, ende

Deckfel.

De Koude in tegendeel van koude Lucht , van

al te feer verkoelende Geneef-middelen, ende

wan-
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wanneer de Sweringe met Swachtels ende Deck-
fel tegens de uytwendige Koude niet wel be-

waert en is

.

Vochtige ongematigheyt wert veroirfaeckt

door vochtige Lucht, ( waerom dat in fommige
plaetfchen de Lucht de Sweringen oock gantfeh

ichadelick is ) ende door toevloeying van Voch-
tigheden .

Drooge Lucht, drooge Geneef-rniddelen , als

oock gebreck van Voedfel , maken een Drooge
ongematigheyt.

3. De Heete ongematigheyt is te kennen, dat-

ter verhittende oirfaken voor-gegaen zijn , ende

dat niet alleen de Kanten, maer oock het Vleyfch

van de Swering rooder is, ende dat de Siecke felfs

een Hitte in de Swering voelt, waer op gemeen-
lick Pijn volght ; dat mede Koude geneef-midde-

len verlichten, Heete befwaren, en datter fcher-

pe ende bijtende Vochtigheyt uyt loopt

.

In een Koude ongematigheyt gaen voor Ver-

koelende oirfaken, de Kanten van de Sweringe

zijn bleyck ende facht , Hitte helpt , ende Koude
befchadight

.

Als de ongematigheyt Vochtigh is,dan zijnder

voor-gegaenVervochtigendeoirfaké,hetVleyfch

is flap ende facht, ende groeyt fomtijts te hoogh,

geeft oock veelVochtighey t uyt : Drooge dingen

helpen , Vochtige befchadigen.

Een Drooge ongematigheyt wert bekent uyt

voor-



4*6 HEEL*KONSTE.
voor-gaende Verdroogende oirfaken,dat de Kan-

ten van de Svveringe droogh ende hart zijn , endc

datter weynigh, ofte geen Vochtigheyt uyt en

komt : dat Vochtigh-makende middelen verlich-

ten , Drooge befwaren

.

4. Dewijl , gelijck Galenus oock leert, dat het

Onder-vleyfch welgematight moet zijn, om een

Sweringe wel tegenefen: foois feker, dat een

Sweringe foo veel te fwaerder om te genefé valt

,

hoe het Deel meerder af-geweken is van fijn na-

tuyrlicke Gematigheyt. Sweringen, die ver-

mengt zijn met een heete, koude, ofte vochtige

Ongematigheyt , en vallen foo quaet niet om te

heelen. Want met een moeyten, opeenetijdt,

ende met de felfde Middelen , kan men de Onge-
matigheyt beteren , ende de Sweringe genefen

.

Maer Sweringen met Drooge ongematigheyt,

zijn fwaerlick te heelê ; dewijl, over-flaende voor

een tijt de Genefïnge van de Sweringe, de Onge-
matigheyt waer-genomen moet werden.

5. De Ongematigheyt vereyfcht Veranderinge

door recht tegen-ftrijdende Middelen. Even-wel

moet deGenefinge foo aen-geleyt werden, dat

men de Svveringe , foo veel mogelick is, niet over

het hooft en fie . Maer alfoo die Genefinge niet

en kan gefchieden, foo lange de Ongematig-
heyt blijft , foo moet de felvige eerft wech geno-

men werden, 'ten zy beyde te gelijck gefchie-

den kan.

6. Ver-
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6. Verhitte ongematigbeyt vereyfcht- Verkoelen-

de middelen ; ftercker, ofte flapper, na de groote

van de Hitte . Ende al is't , dat de Swering Ver-

droogende middelé van doen heeft, om dat even-

wel de Hitte , door 't verteren van de Vochtig-

heyt , de Sweringe op-drooght , foo moet men
flapper verdroogende Middelen gebruycken.

Maer die dienen oock meteenen vaneen te Sa-

men-treckende kracht te wefen, om de Sincking»

dielichtelick door de Hitte verweckt wert, tegen

te houden . Derhalven , alfoo de Hitte gemeen-

lick Pijn maeckt , foo moet daer by gedaen wer-

den 't gene de Pijn kan ftillen, ofte ten minften

geen kracht en heeft,om de felvige te verwecken,

foo dat de Heel-middeleo hier niet en dienen te

wefen van feer Verdroogende, ende Af-vegende

kracht . Daerom zijn bequaem de gene , die be-

ftaen uyt het VVater,ofte Saf van Rofen}vanVVeegh-

bre , van Endivjrc, van Nacht-fchade, A%J$n\ uyt Olye

vmRofen, van Violen, van Terebinthijn , dickwils

met VVeegbbte-water gewaffchen. Ofte men magh
gebruycken Salf van Rofen, de Verkoelende falfvan

Galenus, die van Ceruys, o£te Loodt-wit , van Nacht-

fchade , de Witte , die van Santal-hout ; ofte, dat ick

befthoude, Numttim , met een van de gemelte

Sappen gewaffchen . Dan de Verkoelende mid-

delen en moeten niet allee op de Sweringe felve ;

maer oock op deomftaende Deelen geleyt wer-

den. Daerom en magh pien de felvige niet alleen

met
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met de verhaelde Salven wel beftrijcken , maer
oock doucken op leggen, die gedoopt zijn in Oxy^

cratum ( dat is Water ende Azijn) ofte met het Sap

xanVVeeghbre , Latouw , Nacht-fchade , ofte in het

Af-fietfel van Myrtus
, Granaet-fcheüen > Granaet-

bloemen ,
VVeeghbre , ende diergelijcke .

Wanneer de Heete ongematigheyt aldus wech
genomen is, foo moet men de Sweringe met
Vleyfch-makende dingen toe heelen, ende die en

diené even-wel niet te feer heet en droogh te zijn,

om de heete ongematigheyt niet weder te doen

keeren.

7. Koude ongematigheyt in een Sweringe , moet
hebben verwennende middelen, gelijck daer zijn

Olye van Hypericon , ofte S. lam-hyuyt , van Nardus ,

van Lifch-wortel , van Camiüen , van VVijn-ruyt, van

Dj/; Syroop ende Honigh van Rofen, Brandewijn, Ce~

noen van Betonye. De Salven ofte Smeeringen hier

van gemaeckt, werden op de Sweringe felver ge~

ley t . Maer van buyten zal men de naefte Dee-
len ftoven met het Af-fietfel van Salye, Hyfioop, Alf-

fen y Orego y VVijn-ruyt , Munte, Lauwrier-bladeren,

Camiüe-bloemen , in ftercke Wijn gekoockt : ofte

men kan de fèlve mede ftrijcken met de verhael-

de heete Olyen, ofte op-leggen het Ceraen van

Betonye .

8. Vochtige ongematigheyt wert door Verdrop-

gende middelen wech-genoinen. Ende alfoo een

Sweringe oock anders Verdroogende dingen ver-

eyfchtj
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eyfcht> foo moeten hier ftercker Vleyfch-maken-

de middelen in 't werck geftelt werden . Sooda-

iiigh zijn de wortelen van Cyprus, ofte Wilden Ga-

ligaen , Malrove , fchuym van Silver, gekant Loot, Co-

•per-root, Hamer-fiagb , Coper-Jlagh, ende diergelijc-

ke, uyt dewelcke nae de groote van de Ongema-
tigheyt bequame Heel-middelé voorelcke Swe-
ringe konnen gemaeckt werden . Want hoe een

Sweringe vochtiger is > hoe fy ftercker Verdroo-

gende middelen van doen heeft: ende minder

vochtigh zijnde > foo moetfe oock fachter ver-

drooght werden. Sulcx gefchiet door by doen van

Olye , Hars , ende VVafck Want hoe datter van de

felvige meerder gedaen wert by de Verdroogen-

de middelen , hoe dat haer kracht meerder komt
te breken : hoe minder , hoe haer kracht meerder

in't geheel blijft. Dan voor-eerft dient de Swe-
ringe welgefuyvert, ende af-gebet met Wijn, ofte

met Water ende Azj$n , daer in gekoockt hebben

Te-famen-treckende endeVerdroogende midde-

len , gelijck Wortelen van wilden Gaügaen , S. lans-

kruyt , Alfen , roode Rofen ,
Betony , Saly . Daer nae

kan men van de verhaelde Middelen wat Poeyers

inde Swering ftroeyen , ofte van de fèlfde met
Olye ende Wafch een dun falfken maken , om , op

wat plockfel geftreken zijnde , in de Sweringe te

brengen , ende dan een verdroogende Plaefter

daer over leggen

.

9. Drooge ongematigbeyt wert verbetert door

E e Ver-
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Vervochtigende middelen. Hier is bequaem

lauw Water, om daer mede de Sweringe,ofte veel

meerder de omliggende Deelen te ftoven. Want
al fey t Hippocrates , dat men de Sweringen niet en

moet vervochtigen, ils met Wijn , endedaerby

doet, dat de drooghte het gefonde nader is, de

vochtigheyt het ongefonde j al fchrijft oock Gale-

w/^datter geene Vochtigheyt voor de Sweringen

dienftigh en is , infonderhey t niet het Water : foo

moet dit verftaen werden van een Sweringe , van

wegen , ende voor foo vele het een Sweringe is,

tot dewelcke vochtigh-makende middelëgantfc h

onbequaem zijn . Maer allfer een Drooge onge-

matighey t , die de Genefinge belet , by de Swe-
ringe is , foo moet men voor een tijdt , als over-

flaende de rechte Genefinge van de Sweringe, de

Drooge ongematïgheyt tegen ftaen, tot dat aen

het Deel de vorige gematighey t herftelt is

.

Nu de Mate van Vervochtinge moet wefen

,

dat menophout , wauneer het Deel begint root

te werden , ende hem te verheffen . Want by al-

dien men noch langer met het vervochten voort-

gaet , foo zal 't gene , dat getrocken is , vervlie-

gen. De Manier om met lauw Water te vervoch-

tigen , is driederley , met Stoven , Over-gieten

,

Baden . Het Stoven gefchiet met een Spongye

,

wolle Lappen , ofte diergelijcke , ende dit is de
bequaemfte Middel . Over-gieting , ofte Badt-

ftove en vallen foo bequaem niet . Het is oock
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beter, dat het Deel met lauw Water ende Olye ge^

ftooft vvert , als met Water alleen , infonderhey t

in de Winter . Want al is't , dat lauw Water wel

door fijn werekende wermte Merwermt , foo ver-

kout het even-wel na het ftoven , ende verfpreyr,

met eenë de natuyrlicke Wermte , het welck den

Olye, daer onder vermengt zijnde, belet, ver-

ftoppende, door fijn taeyigheyt, de onfienlicke

Gaetjens van de Huyt. Na het ftoven kander een

yervochtigende Pap op geley t werden, als volght:

N.Heumtt-wortels 1 on^Maluwe 2 hant vol. Bey-

de in Water morwgekoockt, ende dan geftampc

zijnde , doeter by , Gerïie-med 1 loot , Gelioocktcn

Homgh 1 halfloot,rw^i Reufel foo veel van noo-

den is * Ofmen kan het Deel oock wel ftove met
Olye\ ofte gebiaiycken een Salfken beftaende uyt

een deel Sap van Maluwe , ende twee deelen foeten

Olye , daer by gedaen foo veel Wit Wafch , als

noodigh is

Maer wanneer de Swering droogh is , ende het

deel verdorret* ende datter geen ftoven en helpt,

foo moet men eerft fijn befte doen , dat de Siecke

gebruyekt Spijfe van veel ende goet voedfel, ende

die licht verdeelfkan werden, op dat het Deel

fijn voedfel overvloedigh magh krijgen *, daer na,

foo het van doen is , magh men het voedfel oock

door Dropaces, fterek-treckende plaefters, ende

andere middelen , daer na toe ti ecken .

De Ongematighey t wech genomen zijnde, zal

E e 2 men
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men Vleyfch-makende middelen gebruycken*

doch die foo geheel feer niet en verdroogen , op
dat het befchadighde Deel niet wederom en ko-

me te vervallen in een Drooge ongematigheyt

.

Derhalven moet men onder de Vleyfch-makende

poeyers vermengen Vetten en Olyen met wat VVafcb .

By voor-beelt, N. Maflickjileyn geftooten, Lifch-

wortel, van elcx een half loot, Termenthijn met
Lattou-water gewaffchen, ion^e, Hoender-vet, Olye

van Rofen , van elcx een loot , Wafch , foo veel van

nooden is tot een weecke Salve.

Het XXV. Capittel.

t . Sweringe met toe-vloeyen van Vochtigheyt
,

2. Oirfproncl^, ende Oirfaken ,

5. Ken-teyckenen

,

4. Voor-teyckenen ,

ƒ. Genefinge ,

6. Maniere van Leven

.

r.

T7T7Y hebben gehandelt van een Swerin-

V V ge met Ongematigheyt : dan de felve

en kan niet lang, ofte nauwlicx wefen en beftaen

Tonder eenige Stoffe , ofte Toe-vloeying van

Vochtigheden

.

2. Defe vallé op het fwerende Deel ofte van't

geheele Lichaem , ofte van eenigh Deel, dat qui-

de Vochtigheden voort-brengt, wanneer de Na-
ture , 't zy door Veelte , 't zy door Hoedanighey

t
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gcprickelt zijnde, de felfde uyt-werpt op de Swe-
ringe ; ofte dat het fwerende Deel door Pijn, ofte

Hitte de Vochtigheden na hemtreckt; ofte dat

de Vochtighedë van felfs na een leeger ofte fwac-

ker Plaetfche facken

.

Na de verfcheydenhey t van de Toe-vloeying,

foo is oock de Vochtigheyt , die uy t een Svverin-

ge loopt, verfcheyden, dun, waterachtigh ; dick >

grof; goet, onfuyver.

3. DeSvveringen met toe-vloeyen van Voch-
tigheden , zijn te kennen eerfl: uy t het Gefvvel, dat

hem niet alleen in de Kanten , maer oock in de

omftaende Deelen verheft , als mede uyt de Pijn,

endede Veelte van Vochtigheyt, die daer uyt

loopt : waer door het toe-heelen oock belet weit.

4. Dewijl het Heelen beftaet in Verdroogen,

foo is lichtelick afte nemen, dat eenSweringe,

daer geftadigh Vochtigheyt toe-fchiet, bekom-
merlick te heelen valt \ ende foo veel te fwaerder,

hoe de Sinckingen fcherper zijn

.

5. Derhalven , dewijl de Sweringe niet en wil

genefen , voor al eer dat de Toevloeying is wech
genomen ^ foo moet voor-eerfl: gelet werden, om
de Oirfaken van de felvige te weren, waer van

voor defen dick wils gefproken is . Daer nae , op
dat de Vochtigheyt niet en zoude vloeyen na het

befchadighde Deel , foo moetfe vertrocken , on-

der-fchept , ende te rug geftooten werden

.

Onder de Revellerende, ofte Vertreckende-nud-

£ e 3 delen.
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delen, zijn de Fontanellen, ofte Open-gaten alder-

bequaemft , die op het tegendeel gertelt zijnde

,

de Vochtigheyt , die haren loop neemt na het be-

fchadight Deel , aldaer lofen . Ende defe Open-
gaten zijn infonderhey t nootfakelick in lang-duri-

ge Sweringen. Want dewijl de Nature nu al lang

gewent is , haer van quade Vochtigheden te ont-

ledigen door het fwerende Deel , foo kan lichte-

'lick gebeuren, als de Swering geheel gefloten

wcrt, ende wat quade Vochtigheyt vergadert ,

dat de felvige wederom keert in de Aderen,ende

op een voornaem Deel valt ; 't welck met de Fon-

tanel kan voor-komen werden

.

De Defenfiven , ofte Onder-fcheppende midde-

len,- werden geleyt boven het fwerende Deel,
daer het noch gaefis, ter plaetfche daer de groote

Aderen haer vertooncn , die de felvige toe-trec-

ken, ende de Vochtigheden te rugitooten, te

fien in't z.capittel van't Eerfte bouck .

Maer op het fwerende Deelfëlve moeten de

Wech-drij vende middelen geleyt werden , om de

Vochtigheden, die in haer Aderen driftigh zijn,

te tuè te ftooten . Daer toe dient het fwerende

Deel gebet te zijn , met Aluyn-water , het Water,

ofte Af-fietfel van Vfeegbbre, Rofen, Vijf-vinger-kruyt,

ofte diergelijcke . Ende de Sweringe moet be-

ftrocy t werden met Poeyer van Sïlver-fchuym , Bo-

lus, Loodt, Coper-rcot, die oock onder Termentbijn

vermengt , met plockfel konnen op-geley t wer-
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den , ende indien de ftoffe rauw is met wat VVie-

roock^, ende dan boven om-gellagen de Plaefter

Diapompholjgos , ofte Dïapalma. In 'c korte, de

Vleyfcli-makende middelen moeten alhier fterc-

kerzijn, als in een enckele Sweringe , daergeen

Toevloeying by en valt, om de Vochtigheyt, die

het Deel in-gefogen heeft , op te droegen

.

In de Gedaente van dé Heel-middcl ftaet waer
te nemen, dat hy niet vochtigh , ofte vet en is, al-

foo hy anders het Deel zoude verflappen . Men
dient oock niet altijdtop een Middel te blijven

ftaen. Want het gebeurt dickwils, dat het gene

eens ende meerder geholpen heeft, daer na, als de

Vochtigheyt wat op-gedrooght is , geen vordeel

meer en kan by-brengen; maer eenige bijtende

fcherpighey t veroirfaké : in welcke gelegenthey t

dan fachter dient in't werek geftelt te werden

.

Als de Sweringe met Vleyfch vervolt is , dan

dientfe met Vel over-trocken . Guido gebruyekt

hier toe , een dunne Loode plaet vol gaetjens door-

boort , dewelcke verkoelt ende verdrooght , en-

de derhalven hier dienftigh is ; daer by komende
een Verbandt, 'twelck de Vochtigheyt , die in

het Deel is , uyt-douwt , ende die daer in zoude

facken, uythout

.

6. Hier dient foodanigë Maniere van Leven ge-

bruyekt, als in de Geneef-konfte voor de Sinc-

kingen is aen-gewefen

.

E e 4 Het-
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Het XXVI. Capittcl.

/. Vevvuylde
9
Verrotte , In-etende , ende Voort-loofende

Sweringe
y

2. Oirfaken,

3. Ken-teyckenen,

4. Voor-tejckenen

,

ƒ. Genefinge ,

6. Maniere van Leven.
1.

HEt gebeurt felden , dat een Sweringe , die

met veel Vochtigheyt, voornamelick als de

felvegrof, ende flijmerighis, overvallen wert

,

nieten vervuylt, verrot, ftinckent wert, ende

dan in-eet.

2. De naefte Oitfaeckhier van is Vochtigheyt,

deelachtigh zijnde vaneen bedervende Qiiaet-

aerdighey t , dewelcke uy t andere plaetfchen daer

na toe fackt,ofte int Swerend deel felve bedorven

wert/tzy door fijn Ongematigheyt,ofte Swackig-

heyt , als oock door gebruyck, en op-leggen van

Middelê, die niet wel fuyveren,ende op-droogen;

gelijck mede in tegendeel, diebeyde al te veel

doen, ende alfoo het gefont Vleyfch verteren.

De Vochtigheyt wert fomtijdts foo fcherp,

datfeniet alleen en bijt in het Swerende deel;

maer oock de naeft-gelegene door-eet, ende ge-

ftadigh door-kruypt , alfoo een Voorts-loopende

Swering veroirfakende.
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3. De Ken-teyckene zijn hier niet verre te zouc-

ken, alfoo de Slijmerige, ende Vuyle vochtig-

hey t haer felven aenwijft, ende het Vleyfch ront-

om flap, ende vodfigh maeckt, het welck dan

dickwils te feer uytwaft . De Verrottinge geeft

een vuylen Stanck uy t . Het Voort-loopen ver-

weckt Pijn, Jucking, en geftadigh Vergrooten.

4. Indien de Vuyle, Verrotte, ofte Scherpe

vochtighey t niet met den eerften wel gefuyvert

,

ende wech-genomen wert , foo bederft fy de aen-

ftaendeDeelen, ende brengt in de felvige het

Kout-vyer

.

5. Om tot de Gcnefinge te komen, zal eerfl

hetLichaem dienen gefuyvert, door inwendige

Middelen, die de quade Vochtigheden afdrijven,

vtrhaelt in de Geneef konfte , ende daer nae de

Sweringe gewaffchen met Brandewijn ; waer on-

der, na den eyfch van de geftalteniflfe, gemengt,

ende op-geley t konnen werden, foodanige Suy-

verende Heel-middelen, als int 12. capittel van't

Eerfte Bouck befchreven zijn .

Op het Spongyachtigh Vleyfch , dat te veel

ende te hoogh uytwaft , zal men ftroeyen Poeyer

van Tutia, van Gal-notm, ofte Granaet-fcheüen -

5
en-

de, als dat niet genoegh en doet, van gebranden

Aluyn, ofte yet anders van 'tgene daer toe int

felfde bouck op't 17. cap. is aen-geteyckent

,

6. Het komt hier infonderheyt oock aenop

een goede Manierv van Leven , waer door de quade

E e 5 Voch-
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Vochtigheyt mocht vermindert, ende goede in

haer plaets gebracht werden; foodanige nu meer-

mael is verhaelt

.

Het XXVII. Capittel.

t. Quaet-aerdige, ende Qualickztocfluytende Sweringen

Namen , ende Naern-redenen.

2. Oirfaken y

5. Ken-teychenen ,

Voor-teyckenen

,

ƒ. Genefinge,

6. Maniere van Leven.

7. Voor-beeldt van eengeheelde Lang-durige, en Quade

Swer'mge in den Neus

.

DE voorgaende Oirfaken lang by-blijvende

,

foo wert een Svveringe van quaden aert ,

daerom by de Latijnen Malignum, ende byde
Griecken Kacoetbesy dzt is, Quaet-aerdigh genoemt,

ende , om dat fy qualick te heelen is , Dyfepüoti-

cum, dat is, Qualickctoefluytende 7 als mede Chiro-

nium y
na Chiron den Centaurus. Van welcke bena-

minge geen een reden gegeven wert . Zenodotus

(te fien by onfen Etafmus in fijn Spreeck-woorden

2.8. 21.) meende, dat Chiron van Hercules gefte-

ken zijnde , een ongeneeflicke wonde in fijn voet

(daerdefe Wonden meeft komen, gelijck Celfus

fchrijft 6. 28.) kreegh, die hem't leven benam,
ende dat daervan alle ongenefelickeSweringen

Cbi-
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Chironia genoemt zijn. Maer van Vilnius 25.6. en-

de van Ovidius ƒ . Fatt. wert een geheel ander oir-

faeck by-gebracht ., te weten dat Cbiron een Pijl

van Hercules, daert'huys leggende , byongeluck

in fijn voet zoude gevallen zijn,d$aldaer een ge-

vaerlicke , ende vergiftige Sweringe op-wierp

,

ende dat hy met het kruyt , nae hem daerom Chi-

ronwm, ende Centaurea, dat is, Santorye genoemt,

van die quetfure fijn felven genefen heeft; ende

dat hy zoude geweeft zijn den eerften vinder van

de Heel-konfte, die haren gemeenen naem van

Chirurgye noch , al de werelt door, uy t het Griecx

voert , gelijck hy van Cheir , dat is , Hant. Soo dat

een Chironifcbe fiveringe , niet anders te feggen en
is Cgelijck de Griecfche Paulus feyt 4. 46. ) als ee-

ne, die foo fwaer te genefen valt, datfe wel eenen

Cbiron van doen zoude hebben

.

Vivit peclore fub dolente vulntis,

Quod Chironia nee manus levaret.

Defe Sweringe wert oock Telepbium ulcus gehee-

ten, na eenen Telephus , die, gelijck den felfden

Vaulus fchrijft, dae'r lang aen vaft geweeft is ; doch

werde ten laetften noch geheelt door Achiües, den

leerling van den gedachten Chiron,met het kruyt

,

dat nae hem den naem vmTelepbium draeght.

Claudianus, 1. Epgr. 10. roert dit aen met het

volgende vers

:

Sanus Acbtüeis remeavit Telepbus herbis.

2. De Oirfaken van Quaet-aerdige Sweringen

zijn,
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zijn,foo quade Ongematigheyt in het Deel felve,

als Toe-vloeying, ende Vergadering van quade

Vochtigheyt, die metter tijt een Venijnigen aert

aen-treckt. Het felve vverckt fchierlick uyterlick

Venijn . Der&elt Fbiloiïetes een Sweringe heb-

bende van een Slangen-beet , werde daerom van

de Griecken gelaten in't eylant Lemnos , gelijck

Cicero onder andere fchrijft in fijn bouck van 't

Noodt-lot.

Het gebeurt oock dickvvils dat een Sweringe

niet genefen en wil , als daer eenige bedervinge

in't Been is , die het om-ftaende Vleyfch mede
bederft; ofte oock dat het Vleyfigh vliefch, ende

't Vet,dat onder de Huyt leyt, vergaen is, om dat

dan de Huyt aen het Vleyfch niet en kan heelen

,

doordien de kleyne Aderkens , daer na toe gaen-

de , op-gegeten zijn , ende derhalven het Bloet *

dat tot de Genefinge van nooden is, de Huyt niet

en konnen toe-voeren .

3. De Quaet-aerdigheyt van de Sweringen

blijckt daer uyt, datfe door geen gewoonlicke

Heel-middelen en willen genefen; datfe pijne-

lick zijn, ende allencxen dieper, ende grooter

werden , harde , ende bruyne kanten hebben

.

Het uyterlicke Venijn wijft fijn felven. Wanneer
eenigh Been bedorven is , dan en zalfe niet fluy-

ten , ofte gefloten zijnde , geftadigh op-breken

;

behalven datter oock Waterige , ende Bloedige

vochtigheyt uyt-zijpt; gelijck mede als de Swe-
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finge uytgeholt is , het welck van buyten gevoelt

kan werden,ende dan is de Huyt droogh-achtigh*

dun , bruyn, ofte na den blauwen treckende

.

4. Defe Sweringen hebben haer gevaer , door

dien fy niet allee het Deel,dat fy befitten,gantfch

bederven: maeroock haren Venijnigen aert aeh

de by-leggende Deelen voort-fetten , ende het

gantfche Bloet ten Iaetften befmetten. Sulcx doet

infbnderheyt het Venijn . Daerom wert Fhiloiïe-

tes befchreven lange jaren aen fijn Sweringe ge-

gaen te hebben ± de welcke oock niet genefen en

is , als door middel van Macbaon , fone van den

grooten Efculapius, vinder van de Konfte • Hier

op flaet de poëet Propertius 2.Eleg.t.

Tarda Fhiloftete fanavit crura Macbaon .

5. Om tot de Genefwge te komen : foo zal men
na het fuyveren van de quade Vochtigheyt , door

Af-drijvende Middelen, dan, voor de Quaet-aer-

digheyt , daer op drincken alle morgen een roo-

mer van een Af-fietfel van de wortel China, Sarz*a

pariüa, ofte ?ockzhout 9 z ongen, vier-en-twintigh

uyren heet , in twee pinte Water geftaen hebben^

de, tot ontrent op de helft gekoockt, ende dan

daer by gedaen Scordium , 3 hant vol ; onder het

door-gekleynfte gemengt Syroop van Citroenen,

2 on$en , Zout van Cardo-benediiïus , een halfvie-

rendeel loot. De Siecke magh oock altemet

's avonts door-flicken een vierendeel loot Diafcor-

dium , Uitbridaet , ofte fimakel . Ondertulfchen

zal
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zal men tot verfterckinge, om het Swerende, en-

de de oinftaende deelen , llaen een Stovinge, be-

ftaende uyt Grmaet-fcbetten , Smacl^, Cypi'es-noten ,

van elcx 2 on^en, Granaet-bloemen, Kofen, van elcx

twee hant vol , te famen gekoockt in een kan roo-

den Wijn tot op de helft. Hier onder zal mé mede
mogen vermengen Homgh van Rofen, en de Swe-
ringe daermede waffchen, ende fuyveren dan

daerop ftroeyen Poeyer vm rauw Loot , ende daer

over leggen de Plaefter Diapompbolygos . Indienfe

te diep, ende te vuyl is, foo magh men daer in

fpeutë Brandewijn^ waer mede fy oock gewaffchen

kan werden, gelijck int 2<5.cap. gefeyt is. Indien

het Vleyfch tot de Huy t verfworé is, foo zal men
de felve met een fchaer door-fnijden (en dan fuyi

veren, endegenefen, als verhaeltis ) hetwelck

beter is , als door een Brant-middel , ofte Vyer

.

Sweringen van Siange-beten en vint men hier te

Lande niet ; van FhUocletes oirdeelt de poëet Ovi-

dius (in fijn 1. bouck van de Geneef-middelen der

Liefde) dat hy het gebeten Deel hadde behoort,

terftont te laten af-fetten •

Qua Ufusfuerat , partem Yaanixus hem
Debuerat celeripwfecuifie manu .

Toït tarnen bic muitosfanatus creditur annos.

7. Wy zullen dit Capittel befluyten met een

voor-beelt van een geheelde , Lang-durige, ende
Quade Sweringe in den Neus .!

Een Dochter van vijf-ea-twintigh jaer, kout

van
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van Gematighey t , vol van Waterachtigh bloet ,

had al eenige jaren een Sweringe van buyten, en- •

de binnen den Neus, met veel pijp-achtige knob-

beltjens tot de Oogen toe, daer Waterachtigh

bloet uyt traende.

Na datfe verfcheyde Purgatyen, Laten,ende van

buyten Verdroogende dingen gebruyckt hadde,

kreegh gantfch geen baet , maer werde alledaegh

arger, tot datfe ten laetften quani by D r Horflius,

die in haer aen-merckte de nature , veelheyt

van de quade Vochtigheden , fcherpighey t van

veel Waterachtigh bloet; daer-beneffens dat het

Hooft niet 'tgeheele Lichaem heel vochtigh was;

het welck hy af-nam alfoo te wefen uyt de over-

I vloedige Stonden , die fy alle maent op haer tijdt

hadde, als oock het veel Tranen van de Oogen,
lang Slapen , ende diergelijcke . Den Neus ver-

toonden van binnen ende buyten een groote ende

lange Sweringe , harde ende verheven Kanten,

uyt-gevende niet veel , maer dun ende waterigh

Bloet, met vveynigh Pijn, ende luttel Ontftekin-

ge . Waer uyt hy oirdeelde , het gebreck te zijn

Vlcus Clmonium , daer Celfus af fchrijft, endefeer

fwaerlick kan genefen werden . Hy beloofden

haer even-wel te heelen, by aldienfe hem weder-

om beloofde, ten minften 2 maenden een goede

Maniere van Leven te houden, ende alle Midde-
len wel te gebruycken. Sulcxgedaen zijnde,

heeft hy , na datfe de Stonden gehadt hadde, haer

voor
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voor eerft acht dagen lang van binnen gefuyvért

met Oxjmel Laxativum, ofaf-fettenden Azijn-ho-

nigh ; ende als dat alle daegh fachtjens gewerckt

hadde, heeft hyhaer doen Ader-laten ; het Lic-

haem met defe Middelen bereydende tot het ge-

bruyck van de vordere * Want alfoo men in fulc-

ke langduyrige Sweringen, ende die nauwlijcx

en zijn met Vel te fluyten , niet en kan tot Gene*
fïnge komen ,'t en zy men te voren de Oirfaeck

wel wech neemt, ende dan de Quaetaerdigheyt

van de Sweringe verbetert: foo was noodigh eerft

het geheele Lichaem van de Ongematigheyt, eil

dë Overvloet van 't Waterachtigh bloet te fuyve-

ren, eer dat me quam tot de byfondere Heelinge.

Derhalve heeft men de Dochter tweemael daegs

met een Decoiïum doen fweeten , ende over den

vierden dagh een Af-fettend middel in-gegeven

.

Onderhoudende middeler tijt een goede Maniere

van Leven . Maer alfoo door defe Middelen het

I

Gebreck weynigh ofte niet met allen en weeck

,

foo oordeelden Horïlius , dat hy moft komen tot

ftercker, om de quade Vochtigheden aftefettc*

ende op de Sweringe felve te leggen . Daerom
liet hy voor-eerft de plaets beftrijcken met Olye

van Antimonye ; en als hy daer mede niet genoegh
en vorderde , foo quam hy tot een Steurwater ,

dat uyt bereyt Quickzfilver met Brandewijn over-

gehaelt , gemaeckt was , waer door de Sweringe

terftont eens foo groot fcheen,doordié veel quaet

Vleyfch
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Vieyfch wech-gegeten werde . Daer na ftroey-

den hy op plockfel Puciptaet , ende leyde dat al-

foo daer op, een ofte twee weken . Door welcke

Middelen niet alleen de harde Kanten zijn wech-
genome, maeroockdeftinckende Sweringe door

nieuw Vieyfch gefuyvert is . Ondertuflchen eil

flough hy niet over, dat tot fuyvering van 't ge-

heele Lichaem behoorden* ende met eenentot

belet van Toevloeying* Daer toe is over den der-

den ofte vierden dagh eê Af-diijvend Drancxkeii

in-gegeven ^ het felfde oock ontrent drie weken
vervolght . Ende tuffchen beyden om de quade

Vochtigheden te verleyden, zijn door-gelagen Cop-

pen gefet op den Rug, ende een Blader-treckende

middel in den Neck. Door welcke Middelen het

Gebreck heel genefen is . Ende om dat het niet

lichtelick weder zoude komen, foo heeft hy alle

maent het Lichaem eens doen fuyveren met een

Af-fettend drancxken *

Het XXVIII. Capittel.

/. Swerïnge met uyt-gefyannen Aderen , ofte Krmp*
aderen .

Kramp-ader.
2. Benaminge

, Befcbnjv'mge , ende Plaetfche

,

3. Oirfaken

,

4. Ken-teyckenen,

5. Voor-teyckenen

,

6. Gtnefmge*

Ff 7, Voor.
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7. Voor-beett van een Siper'wge met Kramp-ader , gt-

nefen.

HEt gebeurt fomtijts , dat een Svveringe ver-

mengt is met een uyt-gefpannen Ader , de

vvelcke alfoo fy niet en kan genefen werden , 't en

zy de Kramp-ader eerft genefen is ; ende elck fijn

byfonder Oirfaken , ende Teyckenen (die van de

Sweringe verhaelt zijn) voort-brengt •> foo zullen

vvy eerft de Kramp-ader alleen, ende daer nae

eene Sweringe , met den felfden gevought , ver-

handelen.

2. Het gefvvel,dat de Griecké Ki()wg
}en ïfy&9

de Latijnen Vanx genoemt hebben , heeten de

Duytfchen Kramffader, ende wy mede Kramp-ader.

De Fran^oifchen , Italianen , ende Spaengjaerts

en hebben daer toegeenen byfonderé naem^maer

gebruyeken daer voor de Befchrijvinge, zijnde
!

1

een uyt-reckinge, ofte uyt-berftinge van Aderen,

de vvelcke verfcheyde plaetfchen onfes Lichaems

over-komt , doch meeften-tijt in de Beenen .

3. De naefte Oirfaeckyzn de Kramp-ader, is

grofende fvvaer Bloet, het welck de Nature, daer

van overladen zijnde, zouckt haer quijt te maken,

ende om fijn fvvaerte meeft na beneden fackt, en-

de aldaer, door fijn menichte, de Aderen doet

recken, ende uyt-fpannen. De vordere Oirfaken -

zijn al'tgene foodanigen Bloedt voort-brengt,;

(waer van elders gefproken is ) als mede Slagh

,

Stoot ,
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Stoot, fonder ftegel-reep te rijden , al te lang te

gaen , ofte te ftaen, gelijck de poëet Iuvenalis kyt
6. Sat. van de Voor-feggers, datfy, door'tlang

ftaen in 't onderfoucKen van 't Ingewant der Die-

ren , Kramp-adcrigh wierden

,

vmcofusfietHarufpex.

4. De Ken-tejckenen wijlen haerfelven
; dewijl

de uyt-puylende Ader kan gefien werdc, dewelc-

ke neder gcdruckt wel wijckt , maer terftont we-
derom op-fwelt . De Plaetfch wert oock metter

tijt blauw , ofte bruyn

.

5. De Kramp-aders hebben weynigh fwarig-

heyt : maer verlichten gemeenlick het Lichaem

,

gelijck oock het Speen , van andere Sieckten, die

I uy t grof, ende fwaer Bloet veroirfaeckt werden .

Soo fchrijft Hippocrates in de 21. Kort-bondige

fpreucke van't 6. bouck : Als de VVtfwnige Kramp-

aders
, ofte Speen over-komt , dan vergaet de Wtfinnig-

heyt . De reden is , om dat het fwart Bloet , het

welck de Uytfinnigheyt gemaeckt heeft , daer

door op een andere weghverleyt, ende van het

Hooft na Hechter Deelen gedreven wert, Waer-
0111 in tegendeel , als men de felve onti jdelick wil

helpen, foodanigh Bloet fijnen loop elders ne-

mende , fwaerder Sieckten verweckt . Wanneer
\ • fy van felfs komen ( feyt de gemelte Hippocrates

9

i \ in lijn bouck van de Lucht,Plaetfchen, ende Wa-

f
teren) fulcxbeteyckenteen kortleven : maer is

I een goet teycké , als fy in de plaetfche van andere

ii F f 2 Sieck-
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Sieckten haer begeven. Want foo nemen fy oóck

de Bultighey t wech, volgens de getuygeniffe van

den meerder-gedachten Hippocrates , in fijn bouck

van de Gewrichten , gelijck nu oock van de Uy t-

finnigheytgefeyt is .

6. Derhalven wanneer de Kramp-aderen niet

al te verheven , te feer ontfteken , ofte te pijne-

lick en zijn , ende datter van wegen het uytree-

ken der Aderë geen borfting, en, dien-volgende

groote bloet-ftorting te vreefen en ftaet,ofre oock

datter geen groote, ende quaet-aerdige Sweringe

by en is : in fulcken geval,is het beter de Genefinge

te ftaken , als arger quaet daer mede te verwec-

ken , alfoo de felve moet ftrecken tot vorderen

,

ende verbeteren van de Gefontheyt,ende niet tot

verachteren , ofte verergeren

.

Maer dien fulcke leelickheyt te feer tegen-

ftaet, dient, nadat het Lichaem ai te voren van

die fwarte, ende grove Vochtigheden wel gefuy-

vert is , door foodanige Middelen, als in de Ge-
neef-konfte befchreven zijn, op de Kramp-ader

te leggen fterek te famen-treckende, ende wat

verdrijvende Middelen , mede aldaer aen-gewe-

fen, ende daer over dubbelde Comprejlenv&ü. op

binden

.

Dit niet helpende , plegen de Ouden tot het

Snijden te komen. Soo getuygen Cicero, (waer op
lichtelick wel Seneca gefien heeft , als hy fchrijft in

fijnen 179. brief, vanyemant, die, alshy van de

Kramp-
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Kramp-ader gefneden werde,daerom niet en liet,

noch in een bouck te lefen ) Plintus , ende Plutar-

cbus, van C.Marius, die feven-mael Borgemeefter

van Rome is geweeft, dat hy hem van dit gebreck

heeft laten fnijden . Ende fulcx (om fijn kloeck-

moedigheyt te toonë) al ftaende; daer in d'eerfte,

ende alleen , verhaelt Plinius
, uyt fekeren Oppius

ïi.Nat.4f. uyt-geftaen heeft; 'twelck daer nae

oock gevolght is by andere, die haer niedeftaen-

de,ende ongebonden hebben doen fnijden. Maer
al was hy een uyt-genomë hertigh man, foo toon-

den hy niet-te-min , dat men de Pijn , als't doen-

lick is , wel magh voor-by gaen. Want na dat hy

het fnijden in'teene been, fonder kermen , ofte

hem in't minfte te ontfetten , hadde geleden , en-

de dat dê Heel-meefter 't ander mede wilde aen-

grijpen, foo was hy daer tegen, feggende, dat

den Heel-middel fulcke Pijn niet waerdigh en

was , gelijck Plutarcbus fchrijft in't leven , ende de

Spreucken. Hy verdrough , fey t Cicero 2.Tufc. de

Pijn als een man , tnde een menfch : maer hy en

woude geen grooter lijden fonder nootwendigc

oirfaeck . 'T gene oock tegenwoordigh naeulicx

yemant zoude willen doen; foo datonnoodigh

valt, hier te verhalen de oude Maniere van dit

fnijden, befchreven by den Grieckfchen Paulus

JEgineta, den Latijnfchen Celfus, ende den Arabi-

fchen Avicenna: te meerder, om dat een beter

Heel-middel gevonden is van den Italiaenfchen

F f 3 'Aqu^
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Aquapendens , die wy hier zullen by-brengen

.

Daer zijn(feyt hy int Ecrfte deel van fijn Aen-

merckingen, op't 105. capittel) drie dingen te

overleggen, die tot het maken van een Kramp-
ader te fam en komen, Bleet dat loopt , dat in-geloo-

pen is , ende de uyt-gcreckte Ader . Derhalven vvert

daer toe oock driederhande werek vereyfcht , te

weten het vloeyende Bloet tegen te houden , het

in-gevloeyde te lofen,ende de uyt -gereckte Ader
in te trecken . Om den loop van het Bloet te on-

derfcheppen , foo moet men aen 't begin , ende

'teynde van de Kramp-ader een draet binden,

den felven onder de Ader met een kromme naelt

brengende. Om het in-gevloeyde Bloet te lofen,

zal men , volgens het voor-fchrift van Hippocratcs,

geen groote fnede in de Kramp-ader maken , om
geen groote Svveringe te verwecké, maer by poo-

fen eenige kleyne fteeexkens geve , om het fvvaer

Bloet allencxkens af-tappende > de Ader eenigh-

fins te doen flincken . Hier na moet men komen
tot het derde wit/twelck is de uyt-gereckte Ader
in te trecken . Ick ben gewoon , fchrijft hy , te

bereyden een Middel, van gom Dragant, in Sap

(datfe in Italyen Wijn noemen) van Granaten
3 o(tc

Verjuys geweeckt , ende dan daer onder gemengt
het Poeyer van Bolus, MaSiicl^, Draken-Uoet , van
elcx even-veel , tot dat de.gefmolte Dragant foo

komt te verdicken , datfe , als Wafch , in de hant

kan gerolt werden . Dit gedacn zijnde , zal men
het
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het felfde na de lengte op de Kramp-ader leggen

en daer over de fchorffe van een Kief,met fijn hol-

ligheyt flaende op de bultigheyt van't gefeyde

Middel , en het felve neder-druckt , vvaer toe van

buyten oock dienen om-geflagc vafte Banden. En
door dit drucken van de Banden, Riet, en Te-fa-

nien-treckende middel , zijn de Kramp-aders foo

geperft, dat fy fchené geheel te verteren. Doch in

kleyne Kramp-aders, over-flaende de twee eerfte

Middelen, gebruyckte hy alleen het derde; ende

voort laetfte,totVoor~komé,een Hofe,ofte Kous

van Honts-leder , die nauw om het Been floot

.

7. Dit is foo veel belangt de Kramp-ader al-

leen . Wy zullen hier nu by-vougen een voor-

beelt van eé vremde Kramp-ader met Sweringe

,

gelijck die genefen , ende befchreven is Cent. 4.

Obf 8j. by den wel-verfochten VViü. Fabriaus Uil-

danus. Seker fterck man hadde een quaet-aerdige

ende verouderde Sweringe in fijn flincker been

,

met een foo groote Kramp-ader, als de dickte van

een arm , ende by-na de lengte van een fpan , die

beginnende van de Haes, ende gaende beneden na

den Voet , haer twee-mael om-kromde . Maer

,

't geen aenmerckens weerdigh is , als hy fijn been

op-lichte , foo keerden het Bloet terftont te rug-

ge , ende 't felve neder-fettende , foo fchoot het

wederom neder , ende fulcx in een oogen-blick

;

ten kortften , het Bloet vloeyden , ende weder-

vloeyden, ofhet in een buys, ofte pomp, op ende
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neder getrocken wierde. Hildanus heeft de Gene-
lïnge aldus aen-gevangen : Nae goede Maniere

van Leven, het Lichaem (bmtijts gefuyvert, een

Ader in den arm van de felfde zijde geopent,dede

hy den Siecken op een banck fitten, ende heeft in

de Hafe de Huyt van de Ader fachtjens gefchey-

den. Daer nae heeft hy met een dubbelden draet

door een kromme naelt de Kramp-ader bove on-

der-fchept , ende 't felve oock onder aen de felve

gedaen. Maer al eer hy den draet toe-trock, ende

een knoop maeckten , foo liet hy het Been van de

banck op d'aerde fetten, op dat het Bloet, gelijck

het gewoon was, na benedë zoude vloeyen. Doen
heeft hy den draet, bové aen de Kramp-ader eerft

vaft toe-getrocken, ende geknoopt, daer na oock
van onderen .

JT welck gedaen zijnde , heeft hy

de Kramp-ader, ontrent den bovenften knoop,op

dat het Bloet aldaer, als in een langen fack, beflo-

ten zijnde, zoude konnen uyt-loopen , meteen
Lancet door-gefheden . Maer als daer overvloedi-

ger Bloet uyt-liep , dan de groote van de Kramp-
ader mede bracht ; de plaets wel infiende,foo be-

vont hy eenen verborgen wegh, die van onderen

den bant, in de Kramp-ader ging. Ende dewijl

den felfden niet en konde toe-gebonden werden

;

foo leyde hy op dé ingang wat Korsï-makendefalve,

ende daer na Bloet-ttelpende foeyer met Wit van Ej,

om alles bindende een douck , in AzJjn, ende Wa-
ter nat gemaeckt,ende liet dit verbandt leggen tot
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's anderen-daeghs . Daer na heeft hy *t voort ge-

nefen,als andere Wonde; waerdoor dit Gebreck

geluckelick geheelt is.

Het XXIX. Capittel.

1 . Swerïnge met Gedierte , ofte L uys-[wekte ,

2. Oirfaken,

3. Ken-tejckenen ,

4. Voor-rteyckenen ,

j. Genefwge,
r.

HEt gebeurt fomtijts datterin eenVervuylde

fweringe Gedierte , ofte veel liever Onge-
dierte (foo noemt het Serenus in de volgende verf-

fen Anïmdix tetra) datisLuyfen voort-komen;

foo datter nvt Menfchen bloet felve
(
gelijck P/i-

rims fpreeckt 27. Nat. 13.) Dieren groeyen, om het

lichaem op te eten. Dit gebreck hebbé de Griec-

ken (pfyeigiacng genoemt, welcken naem Ththi-

riafis oock int Latijn gebleven is, doch by fommi-

ge Moyvus fedicularis , dat is, Luys-fieckte geheeten.

2. De wijf-geer AriHoteles fchrijft in fijn ^.bouck

van de Hiftorye der Dieren op' t 3 1. capittel, dat

fy voort-komen uy t het Vleyich , het welck dan

kleyne Puysjens fonder Etter opwerpt, die door-

gefteken zijnde , Luyfen uyt-geven ; en dat fulcx

fommige luyden over-komt uyt overvloet van

Vochtigheyt . Te weten lbodanige , die vetach-
: tigh, ende verdorven is, ende door onnatuyrlicke

F f 5 Wtxm<*
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Wermte gequeeckt vvcrt

^
gelijck men fiet uyt

verrotte Kaes , Maeyen ; ende uyt andere Slijme-

righeyt , Wormen loopen. Galenus fchrijft mede

t.fec. loc. dat de Luyfen groeyen uyt vele Vochtig-

heyt, die wel werm is , maer geen fcherpigheyt

en heeft. De Kinder-hoofden zijn daer infonder-

hey t mede gequelt , om dat het Sweet , ende den

Damp, die uyt haer Hooft waeifemt, tuffchen

het Vel, ende 't Hayr blijft fteken (die in andere

Deelen verfpreyt , ende vervlieght ) den wekken
werm, ende vochtighis, twee Hoedanigheden

,

die het groeyen veroirfaken. Vele Vrouwen zijn

oock wat groeyachtigh, omdatfy overvloetvan

Vochtighey t hebben , ende dat in haer lang hayr

de werme Vochtigheyt tegen gehouden wert; ge-

lijck oock aen-gemerckt is by den hoogh-geleer-

den heere Vofius 4-Pfyfwl. Chrift.67.

3. De Ken-tejckenen brengen haer felfs mede,

dewijl fy niet alleen in de Sweringe gefié en war-

den, maer uyt de felvige het gantfche Lichaem

over kruypen

.

4. Wat de Voor-teyckenen betreft . By de Ge-
neef-meefters is hier nauwlicx yet van befchreve:

dan ick bevinde by andere Schrijvers,dat de gene

die hier aé vaft geweeft zijn, daer van meeft door

de Doot
(
gelijck de Luyfen oock van een veegh

Lichaem verhuyfen) bevrijt werden . Waer toe

wy eenige voor-beelden zullen by-brengen van

verfcheyde Volckeren

.
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Onder de Joden is van de Luys-fieckte geftor-

ven Herodes de Groote, ende fijn groote-vader vol-

gende, gelijck fommige meenen , de koning He-

rodes, waer van in 't 12. cap. van de Handelingen

der Apoftelen ftaet, dat hy van de Wormen gege-

ten zijnde , in't Griecx <rit0h.qw&(>to\w , Scóléko-

brotos, den geeft gaf. Het felfde is van de koning

Antiochm gefchreven , in het tweede bouckvan de

Machabeen,op't 9. cap. Het welck ick beyde wel

zoude konne verftaen van defe Luys-fieckte, foo

om dat het woort <rKuhtj%
9 dat is,Worm, niet allee

en beteyckent een Buyck-worm , maer alderhan-

de gewormte, dat door 't geheele lichaem groeyt,

gelijck Marcellus Virg. aenmerckt op Dtgfcorides, en-

de van E^^oock aen-geteyckent is, als mede,
om dat Vlinius 7. Nat. 51. feyt vandeLuyfen van

Therecydes, dat hy ftorf, door menichte van Ser-

penté ('t welck eygentlick gedierte is fonder bee-

nen, ende derhalven kruypende ; want Serpere y is

kruypen) die hem uyt het Lichaem braken : dit,

fegge ick , zoude aldus mogen aen-genomé wer-
den , 't en ware de noyt genoegh geprefen heere

ridder Heinfius, in fijn heylige Oeffeningen op't

[

7«cap. ons anders geleert, en dat woort van eyge-

ne Wormen verftaen hadde.

Dan de rechte Luys-fieckte , volgens de ge-

tuygenifle van Ariïloteles , op de gemelte plaetfch,

heeft onder de Grieckê wech-geruckt, den poëet

Alcman
, Acaüm, Califtbenes, den rechts-geleerden

Mtfr
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Mutius,dc wijf-geren Ylato (waer van het Spreeck-

woortis Flatonis pediculi, te fien by Erafmus 4. 10.

Adag.óf.) encle Fberecydes , van den vvelcken oock

fchrijveii Flimus , Laertius, ende wat uytdruckelic-

ker JElianus int 5. bouck van fijn Verfcheyde hi-

ftoryenop't 2.capittel. Fberecydes y feythy, de

meefter van Vythagoras , fieck zijnde , gaf eerft

Sweet uyt, dat heet, klam, ende als fnotterigh

was : daeropgroeyden Luyfen, en als fijnVleyfch

tot Luyfen verging, foo volghden de Teringe,

ende hy is alfoo geftorven . Sulcx wert oock ge-

tuyght van Serenus Sammonicm in defe verflen

:

Sed quis non paveat Vberecydis fata tragccdi ,

Qui nimiofudorejiuens > animalia tetra

Eduxit , turpi miferum qu& morte tukrunt.

Diog. Laertius fielt, op'tlaetfte in fijn 1. bouck

van t leven der Wijf-geren , fekeren brief, diehy

felfs hier over fchrijft aen Tbales, een van de feven

wijfen : Sterft wel, feyt hy^als u tijt komt. De Sieckte

hadt mygevat , doen ïckuwen brief ontpig. Ick^ krielde

van Luyfen, ende hadde de Koortfcbe . Derhalven bebbe

ick^fommige van mijn huyf-genooten belaïl , als ickjaal

begraven z,ijn
y mijnfcbriften u te brengen,&c. De Sieckte

dagelicx befwarende , en laet ickjven-welgeen Geneef-

meeHers , ofte vrienden by my komen : maer degene, die

voor de deurfiaen , ende vragen hoe bet nu met my al is ,

ftekende mynen vinger ( een teycken hoe het ander

Lichaem mede geftelt was) door 'fjlot , toon ickjvat

quaet my quelt, verfouckende om V anderen-daegbs te ko-

men
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tnén op de uytvaert van Vberecydes . Siet Cdïus Rbodi-

ginm in 't 14. bouck van fijn Oude leffen op het

13. capittel

.

Dit Gebreck is mede onder deR omeynëover-

gekomen , den overften L. SjUa , die hem de ge-

luckige liet noemen , maer in dit pijnelick eyndc

niet geluckiger en was, als foo veel duyfent Men-
fchen, die hy wreedelick hadde doen vermoorde.

Van hem fchrijven Vilnius 7. Nat. 47. ende iu 33*

Valer. Maximus 9. 4* Appanus in fijn 1. bouck , van

de borgerlicke Oorlogen , ende Plutarchus in fijn

Leven . Het Lichaem van Sjüa
(
fey t de laetfte )

was gantlch verrot , en foo geheel in Luyfen ver-

keert, dat, niet tegen-ftaende vele , dachende

nacht , de felve vvech namen > foo en vermocht

even-wel't gene af-genoincn was, geenfins foo

veel , als 't vvelcke terftont wederom in de plaets

quam ; ende al fijn kleederen, badt-ftove, hant-

becken , fpijfe , wierden met die vuyligheyt ver-

vult;foo dapper groeydé het geftadtgh aen. Daer-

om ging hv dickwils daeghs in'tbadt, fijn Lic-

haem walichende , ende fuyverende . Maer alles

te vergeefs , alfoo het groeyen rafler toe-nam , als

al het fuyveré konde afnemen. Hier van fpreeckt

mede Serenus, hier voor vermeit

:

Sylla quoque ïnfcclix , tah languoreperefus

Corruit 3 &feedofe vidit ah agmine vinei .

' P. Divms fchrijft in't 4.bouck van fijn Brabant-

fche hiftorye, hoe de key fer Arnulpbus gefey t wer-

de*
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de , van de Luys-fieckte geftorven te zijn , na dat

hem in't jaer 899. Vergifin-gegeven was door de

huyfvrouw van den tyran Guido .

Dan dit is allegader van den ouden tijdt . Wy
zulle nu oock een voor-beelt van defe Sieckte by-

brengen uy t onfe eeuwe, ende in een perfoon, die

by ons , ende al de vverelt foo vermaert was , te

weten , Philips de 1 1. koning van Spaengjen , in't

jaer 1598. hier aen ellendighlick geftorven . Na
dat hy lang aen de Gicht fieckelick gegaen hadde,

kreegh een feer pijnelick Gefwel aen fijn rechter

Been,'t welck, doorraet van Olias, geneef-mee-

fter vanToledo, geopent zijnde , foo ftilden de

Pijn wat, met het uyt-loopen van de Etter. Dan
daer qnamen terftont vier andere, bovenin de

Borft, die oock, omdat het eerfte foo wel uyt-

gevalle was, geopent wierden y waer op, de vuyle

Vochtighey t over 't geheele Lichaem loopende

,

fulcken menichte van Luyfen volghde , dat men
fijn hemde nauwlicx enkonde uyt-trecken , ende

hy van vier mannen in een flaep-laken moft op-

gelicht werden , terwijl hem twee andere met
beurten reynighden. Ende als fulcx van dage tot

dage toe-nam , foo is ten laetften dien grooten

Koning met dit bedelaers Ongedierte verteert

.

Dit wert , onder andere , verhaelt , in hare Hi-

ftoryen, van den prefident deTbou, F.Matlueu,

V. Cajet y Serres , mde Meteren.

5. De Genefwge beftaet in 't wech-nemen van

de
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deLuyfen, het fuyveren ende genefen van de

Sweringe, ende het af-fetten van de voor-gaende

ftoffe. Tot het laetfte gebruyckt Vilnius 20.Nat.to

ttnlde Concommers , foo int faet , als int fap . Waer
toe mede ftrecken foodanige Af-drijvende mid-

delen , als voor de Slijmerige vochtigheden in de

Geneef-konfte zijn befchreven. De Luyfen felve

konnë van buyten met grove doucké afgeveeght,

ofte met de hant wech-genomen werden . Maer
als fy te diep , ende te vaft in t vleyfch fteken, foo

moeten fy door Middelen, die binnen konnen

fchieten, gedoot werden, en die meteenenoock
kracht hebben , om de Vochtigheyt van de Swe-
ringe op te droogen, ende de Bedervinge te ver-

beteren . Daer toe wert van de gemelte Flinius ,

in't d.cap. van't felfde bouck , geprefen Loock (het

welck hy mede wil in-gegevé hebben ) met Azijn,

ende Salpeter geftampt; als oock Mosiaert in het

22.capittel. Men moet oock de Sweringe waf*

fchen met het Af-fietfel in Wijn van Aljfen , kleine

Santorye , Scordium, gemengt met Opn-gal; ende

dan daer op leggen Aloè , Myrrhe, Spaens-groen ,

Trecipitaet, met Syroop van Alpn tot een Salfken

gemaeckt

.

Het
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Het XXX. Capittel.

Wennen,
1. Haer Bemminge , Onderftheyt , ende Befchrijvinge .

2. Oirfaken y

3. Ken-teyckeneti > .

4* Voor-teych^nen ,

ƒ. Genefinge.
f.

.

HEt gene wy Wennen iioemeri, zijn Gefwël-

len , wekkers Stoffe van binné in een blaef-

jen befloteh is. Ende, na het onderfcheyt van die

Stoffe, werden de Wennen in drie gedachten ver-

deelt . Somtijts is de felvë den Honigh gelijck

,

daerom by de Grieckengenoemt Melikeris, dat is,

Honigh-graet y ofte liever Honigh-wen ; fomtijts ge^

lijckt fy Pap , ende wert dan Atheroma geheeten

,

Vappge wen, ofte Pappighgefwel; fomtijts fchijnt fy

niet anders als Vet , ofte Roet te wefen , daerom

den naem hebbende van Steatoma, dat wy zouden

noemen een Speckjghgefwel.

2. Defe Wennen groeyen allegader uyt Slij -

merige ftoffe, dewelcke door voedfame Voch-
tigheyt (daer Platerus de eenige oirfaeck op leyt

)

geftijft wert , en door langheyt van tijt in wefen

van Honigh , Pap , ofte Speek komt te verande-

ren. Daer noch dickwils vremde dingen in beflo-

tenzijn (voornamelickin't Pap-gefwel) te weten

yet, dat zant , fteen, fchelpen, hout, flick , kolen*
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gift , beenkens, hayr, ofte diergelijcke fchijnt

gelijck tc wefen

.

3. De Wennen vertoonenhaerfelven. Maer
wat de Ken-tejfckenen van de driederley foorte aen-

gaet : De Speek-wen is harder, als de andere, en

vvijekt voor geen drucken van den vinger . De
Pap-wen is watfachter, foodatfyeen weynigh

vvijekt, maer blijft dan een wijl fooftaen. De
Honigh-wen is de fachtfte, wijekt terftont , ende

keert terftont wederom in haren eerften ftant

.

Sy konnen wel in verfcheyde Deelen des Lic-

haerns komë,dan fulcx gefchiet feer felden : maer
groeyen veel aen den Hals, doch meeft aen't

Hooft , om dat het felve een dicke en vafte Huy

t

heeft , de welcke de Vochtigheyt lang kan tegen

houden , tot datfe in een ander , ende vremde

StofFe komt te veranderen

.

4. De Wennen konnen lange fonder fwarig-

hey t gedragen werden , als fy niet aj te feer toe en

nemen . De gene , die noch verfch zijn, wat uyt-

waerts ftaen , die beweeght , ende rontfom be-

flagen konnen werden , zijn wel te helpen. Maer
die veroudert, diep in-gefackt, ende onbeweegh-

lick zijn, vallen fwaerlick te genefen,foo van we-
gen de Bloet-ftorting , uy t de gequetfte Aderen,

als dat fy gemeenlick aen de Zenuwen, ofte het

Panne-vliefch vaft zijn. Soodanige hebbe ick ge-

fien, haren onvoorfichtigen meefter , deerlick

ont-vallen •

G g 5. De-
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5. Dewijl de Wennen uyt Slijmerige vochtig-

hey t haren oorfpronck nemen* Soo moet de felve

voor eerft berey t, ende af-gedreven werden,door

foodanige Middeleni als in de Geneef-konfte be-

fchreven zijn • Nae de Algemeene fuyvering zal

men komen tot het wech nemen van 't gene in de

Wen met een Blaesjen befloten is , het vvelck ge-

fchieden kan voor-eerft door Middelen , die ver-

fachten , ende doen verdwijnen , verhaelt in het

6. cap. van't Eerfte deel; ende als fulcx niet en wil

vallen, foo magh men komen tot Rijp-makende,

aen-gewefen in 't 11. cap. van 't gemelte bouck j

en wanneer het oock daer mede niet toe te bren-

gen is , foo moet men gebruycken Brandmidde-

len , befchreven in't 17. cap. ofte de felve Af-bin-

den , ofte Op-fnijden

.

Voor-eerft zal men de Wennen Stoven, met

het Af-fietfel van Heumïl-wortely Lifcb-wortel, wor-

tels vanwittenVVijngaerd, van wilde Concommersy Ma-

luwe, Glaf-kruyt, CamiUen, ende, na het ftové, daer

op leggen een Pap , gemaeckt van het gedampte
overfchot , ende gemengt onder Meel van Feni-

grieck,, ende Lijnfaet , met verfche Boter, Reufel, ofte

Olye van Leiyen.

Vorders dient daer op geley t een Plaefter van

Diacbylon met de Gommen: ofte die uyt Ammoniacums

Galbanum , ende Teer gemaeckt is

.

Als hier door de Wen noch vergaet, noch door

en fweert, foo moet men komen tot Corrofiven ,

Snij-
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Snijden, ofte Af-binden.

Het Af-binden heeft maer plaets in een Wen,
die aen een dunne fteel hangt, ciewelcke dan eerft

dient met een dubbelden zijden Draet, die te vo-

ren in Sublhnaet-water geweecktisitoz-gcbondeny

ende, om haer voedfel te benemen , aJle daegh

vafter toe-getrocken, tot datfe bequaem is , om
fonder pijn af-gefneden te werden , ofte gantfch

verftorven zijnde , van felfs afvalt . De Openin-

ge ftaet daer na te heelen,volgens de gewoonte -

Andere Wennen, die dicker hpoft, ofte wortel

hebben, moeten geopent werden op defe manie-

re: Eerft zal men de Huyt aen beyde zijden met

een Naelt,ende Draet door-fteken, ende die daer

mede op-treckende,na de lengte even maer door-

fnijden, op datter geen Vaten , infonderheyt het

Beursjen van de Wen niet geraeckt en wert . De
Opening aldus volbracht zijnde , zal men het

Beursjen met de vingeren fachtjens uyt-pellen

,

ende volkomentlick uy t nemen . Want het min-

:

fte, datter foo van de beflotene Stoffe, als van het

|befluytende Vliesjen in gelaten wert, zoude an-

ders ftrecken, gelijck nieuw faet, om de Wen
wederom foo groot te doen groeyen, als fy te vo-

eren was. Dit wel gedaen zijnde, zal men de Ope-
I ning, als boven, toe-heelen ; dan alfler wat mocht

in gebleven wefen, het felve eerft door In-etende

Smiddelen doen verteren

.

I Defelfde Opening kan mede gefchieden,door

G g 2 Brant-
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Brant-middelen . Waer onder ick infonderheyt

dienftigh gevondc hebbe het Arfenicum,o[te Rotte-

kruyt, een kleyn ftucxken op-geleyt, ende dan
het doode geopent ; ende vorder waer-genomen,
gelijck hier voorgefeyt is

.

Het XX XL Capittel.

Wratten, ende Exter-oogen.
/ . Haer Benaminge

\ Befchrijvinge , ende Onderfcheyt ,

2. Oirfaken,

5. Ken-teyckenen

,

4. Voor-teyckenen
,

ƒ. Genefwge

.

T.

ONder de Uyt-wafTen is mede de Knobbel

,

die wy Wrat noemen, Veruca (welckwoort

eygentlick beteyckent een oneffen fpits van een

bergh, gelijck AgeUius aen-wijft s.Noftj.) in't La-

tijn geheeten , endefoo mede int Italiaens , ( als

oock Tonïone, om de gelijckenis van haer wortel-

kens, de draeyen van Porrum, ofte Bies-loock niet

ongelijck) ende daerna ifi't Fran^ois Verrue^ in*i

Spaenfch Berrueco , en Berruga , in Engels, Warte,

na haer oirfpronckelick Saxifch, anders geven het

deDuytfche den naem van Wartz,e, ende Wratje,

ende vvy dat volgende VVerte, ende Wratte. 'T en"

is niet anders, als een verheven hart knobbelken,

dat hem boven op de Huy t vertoont , meeft al tij t
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in de Handen, fomtijts oock in't Aengeficht. Van
den felfden aert zijn de Lijckjdoornen , die by de

Griecken , Latijnen, ende andere , om dat fy een

hooft van een fpijcker gelijcken , de benaminge

van Sfijcker voeren ; by de Duytfchen Eljler-augen,

ende by ons Exter-oogen , na het bruyn vlacxken

,

dat fy in't midden hebben , het fwart van een Ex-

ters oogh wat gelijekende . Komen gemeenlick

onder de Voeten , ende tuffchen de Teenen •

2. Groeyen beyde van Slijmerige, Swarte,

ofte Aerdachtige vochtigheyt, (die de Nature niet

en heeft konné verteren)gemengt onder de gene,

daer het Deel mede gevoedt vvert. Dan de Lijck-

dorens werdë fomtijts veroirfaeckt door het wrij-

ven,ende drucken van de Teenen tegens malkan-

der , gelijck in de gene, die veeltijts nauwe fchoe-

nen dragen . Men hout het oock daer voor, dat

de Wratten befmettelick zijn, ende datfy , afge-

fneden zijnde, ende het Bloet op eenighdeel ra-

kende, aldaer nieuwe Wratten doet op-komen.

3. De Ken-teyckenen zijn foo fichtbaer,datfe

niet nader behouven befchreven te werden

.

4. In de Wratten , ende Exter-oogen is wey-
nigh fwarighey t , dewijlfe ofte van felfs vergaen

,

ofte Hchtelick te verdrijven zijn. De poëet Hora-

tius heeft fulcx wel verftaen, als hy int 5.Schimp-

dicht van fijn i.bouck, alwaerhy berifpende de

gene , die een fplinter wel konnen fien in't oogh

van een ander 5 ende geen balck inhaereygen,

G g 5 feyt,
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feyt, dat de gene, die begeren haer Gefvvellen

van een vrient ten beften gehouden te hebben

,

niet en moeten nau-keurigh zijn van fijn Wratte.

Qui,ne tuberibus profnis offendat amicum

Toïlulat
, ignofcat verrucis tllius .

Wratten, die lofchzijn, ende aen een dunne
fleel , en als aen een fnaer (by de Griecken daer-

oili Akrochordones , ende de Latijnen Venuc& penfiles

genoemt) af-hangen, konnen lichtelick metaf-

fnijden wech-genomen werden . Maer de Lick-

dorens, diep gewortelt ftaende , en zijn niet wel

uyt te trecken,ende als men de felvige uyt-gefne-

den heeft, foo fpruyten fy wederom uyt eenigh

overgebleven wortelken

.

Tot de Wratté zijn van alle tijden veelder-

hande Middelen gebruyckt , fommige oock die

wel voor wan-geloovige mogen gehouden wer-

den , niet alleen onder de Heydenen, waer van te

fïen is by Vilnius 22. Nat. 25. maer oock onder de

Chriftené,gelijck daer van eenige befchreven zijn

by D r
- Foreft ^. Obfio. ondienftigh alhier te verha-

len, daer wy alleen reden-hebbende zoucken aen

te wijfen , Onder defe zijn , die haer voedfel al-

lencxkens benemc, ende alfoo doen verdroogen,

ofte die haer ten eerften wech nemen.

Tot het eerfte wert feer geprefen ( om van het

Sachtfte te beginnen) de Wratten alle daegh te

wrijven , met Sap , ofte de geftampte Bladeren van

Wilgen, vanLoock^y dc Wortels van sïmtkende Gou-

we ;
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we\ Z^rinftercken^^gefmolten; Water dat

uy t groene VVijngaert-ranchen loopt,als fy op't vyer

leggen ; Sap van VVolfs-melck; Ende ondertuflchen

geftreken met Moïlaert ; ende daer dat niet fterck

genoeghenis, met Seep onder levende Calckgc-

mengt, ofte onder Precipitaet, endegebrande Alujn,

ofte gebrant Coper-root , ofte oock onder Spaenfcb

groen . Konné mede gereet verteert werden dooi-

en van Swavel, ofte van Coper-root, ah men de fel-

ve met een fchacht , yferken, ofte yet anders daer

dickwils mede bet.

Dan ifler noch korter wegh , om de felvige te

verdrijven door Uyt-trecken, Uyt-fnijden, en-

de Branden.

Het Uyt-trecken gefchiet met een fchacht, die

ortder ront af-gefneden is, ende dan over de Wrat
geftolpt , ende vaft gehecht zijnde, om-gedraeyt

wert, ende foo met den wortel uyt-geruckt

.

Die als eenfnaer wat af-hangen, dienen met
een dubbelden Draet , ofte een Paerts-hayr af-

gebonden, ende elcke reys al nauwer toe-getroc-

ken, ende indien fy dan van felfs niet afen vallen,

af-gefneden, ende, foo daer yet van de Wortel

in blijft , fulcx moet met een weynigh van een

Bram-middel verteert , ofte met een fcherp Lancet

uyt-gefneden werden

.

Het Af-branden wert bequaemft gedaen door

een pijpjen, dat even maer foo groot is, als de

Wrat ( om de by-ftaende Deelen niet te raken)

G g 4 en-
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ende daer ettelicke rey fen (gelijck elders vant Pö-

Ijpus verhaelt is ) een gloeyend yferken in gefte-

ken , tot dat fy af valt . Daer nae om het weder-
groeyen te beletten, dient de plaets noch eenige

dagen gewreven met VVilge-bladeren,ende defelve

daer op geleyt

.

Het XXXII. Capittel.

Horens.
u Haer Onderschep

,
Flaetfcbe , ende Befchrijvinge

,

z. Oirfaken,

3. Ken-teyckenen ,

* 4- Voor-teyckenen,

ƒ. Genefinge,

6. Maniere van Leven.
1.

SOmmige trecken tot de Wratten, als eé foor-

te van de felvige de Horens, gelijck of het wa-

ren gelengde, en om-gekromde Wratten waer-

om de hoogh-geleerde Bud&us een Hinnen-hooft,

daer de Horens even uyt-puylen, Verruculofum ge-

noemt heeft. De Herten ftellen haergrootfte

hoovaerdy in haer (choon-getackte Horens , foo

datfy fchuylen, ende haer verbergen, wanneer

fy defelve quijt zijn,gelijck fy die alle jaer (even-

eens als de kinderen op haer feven jaer , de Tan-
den) met nieuwe verwiffelen . Daer op flaet de

Boerte van een Engels poëet-Oiw?» i.Monoft.98.

fchrij vcnde aen Galatea, dat een Hert alle jaer fijn

tac-
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tackige Horens veranderde ; dan haren Man alle-

daegh

.

Cervus, utiperbibent > mittat ramofa quotarmis

Cornua
; quotidie vir , GaLttea , turn .

Soodanigh gefel wertin Italyen BeccoCormto ge-

noemt, by ons Horen-drager , ende Koekoeckj, nae

het Franfchois Cocu , van welcke benaminge.de
reden wijdt-loopigh onderfocht,ende befchreven

wert by Verdier in lijn 6. bouck, des Diverfes lefons,

op 't 8. capittel . Ick en weet niet van wien de

;

Poëet fpreeckt; dan my is verhaelt, dat eë Koop-
man op de Beurs van Londen gaende , fijn Soon-

ken voor uyt nae huys fondt , die den hont, de-

welcke onder-weegh wat achter bleef, roupende,

Koekoeck , Koekoeck (foo hiet den hont) werde
beftraft van feker oude Vrouwe? die over de deur

lagh, feggende, Ghylecker, en fchaemt ghy u

niet,een Hont dé naem te geve van een Chriften-

menfeh * Hy het huys naderende , foo feyde een

jonger broerken, die op de ftop ftont , Moeder
ginder komt mijn broeder met Koekoeck : waer
op fy antwoorde, Laet de meyt de tafel decken ;

want u Vader en is hier nu niet verre van daen

.

Maer defe Horens bnygé haer weynigh onder

de wetten van onfe Heel-middelen , als onfien-

baer, ende dickwils (gelijck wy terftont zullen

aen-wijfen) gantfeh ongevoelick, endeonfeha-

delick wefende . Dan daer zijn andere die op het

Lichaem groeyen, ende werden befchreven by

G g 5 den
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den Arabifchen Avicenna4. 7. traft. 3. cap.14. te

wefen dicke , harde , ende kromme uyt-waflen

,

komende op't eynde van de Gewrichten, van we-
gen de ftercke Werckinge . Een ander Arabier

Aven^oar verhaelt in fijn 2. bouck op't 5. cap. van

fijn Vader , hoe hy gefien hadde een Horen , ge-

walfen op den rug van feker man, ende fey t fulcx

oock fijn felven over-gekomen te zijn . Dierge-

lijcke getuyght Scaliger igg.Exerc.f. gefien te heb-

ben in een roeyer van Genua; het welck (feyt hy)

een fieckte is, gelijck een wonder, daer Ariftoteles

vanfchrijft, dat een Horen aen't been van een

Geyte zoude gegroeyt zijn. Faüofius verhaeltde

pAYt.fimil.7. 't felve te Padua gefien te hebben aen

het been van eë Edel-man. Ingrapas 1. de Tumor. t.

getuyght te Palermo in Sicilyen geweeft te zijn

by een edele Joffrouw , die vele kromme knob-

bels hadde,aen t eynde fpits, gelijck Kalfs-horens,

by-nae op al haer Gewrichten , infonderhey t van

Handen, Arm , ende Knye ; als oock aen't Voor-

hooft, ende op het Hooft; het welck haren eygen

gront is , daer fy wel in fommige door weligheyt

vveligh op-gequeeckt werdé, danick meen even-

wel niet (onder verbetering) dat dit plaetfe ge-

hadt heeft in feker Horen-drager, die in't jaer

1599. voor den koning Henrickje Groote gebracht

werde . Defe,fchrijft de Vrefident de Thou in't 123.

bouck van fijn Hiftorye, als ick ende andere, die

hem gefien hebben, van de fake onder- vracghde,
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gafvoor antwoort : Dat op fijn geboorte hy geen
teyckenen van Hoorn gehadt hadde 5 dat op fijn

fevende jaer een Hoornigh knobbelken het voor-

fte van 't Hooft began ongelijck te maken . Dit

met den ouderdom toe-nemende, endein't eerfte

weynigh, gelijckeen Rams-horen, omgekromt
zijnde, wies allencxkens tot fijh feven-ënde-der-

tighfte jaer , dat hy op-genomen werde. Hy was,

behalven den Horen , in alles foo van Geeft , als

van Lichaem , foo wel als yemant anders ; maer
den Horen was groot , ende fchrickelick , van de

felfde dickte, ende hardigheyt,die de Rams- ofte

Bocks-horens hebbé : maer ftaende in de rechter

zijde en was niet recht uyt-gewaflen , dan nae de

flincker zijde geheel om-gekromt, waer door het

eynde de Pan naeckte,die hy fonder twijffel zou-

de door-boort , ende ibo met eenen gemoort

hebben, 'ten ware het dickwils korten. Waer
van den armen man klaeghde, hem geftadige,

endegroote pijn over te komen, als oock van het

aen-raken der gene , die hem befagen . Soo ge-

tuyght mede Lanfrancus tr.3. 21.33. dat by hem eé

man om raedtquam, die op fijn Hooft, feven,

foo groote, als kleyne, harde Uyt-puylingen had-

de, waer onder een was lang ende fcherp, gelijck

een Geyten-horenké , op de lengte van eé duym.

2. De Oirfaeckjvzn de Horens , daer laetft van

gefproken is , beftaet, gelijck aüe andere Gebre-

ken in de Stoffe , daer de felve van groeyen , erde

in
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in 't gene de felve voort-brengt . Dit is , gelijck

wy uyt Avicenna terftont gefeyt hebben, de ftero

ke Werckinge, die de Stoffe, de welcke niet ver-

teert en kan werden, uyt-drijft. Defe is een

dicke, taeye, en vetachtige Vochtigheyt ^waer-

om de Horens in de Gewrichten , die flijmerigh

voedtfel, ende aen't Hooft, ende ander Been

,

wekkers voedtfel malfch, ende vetachtigh is,

meeftendeel voort-komen . Defe Stoffe maeckt

cerft eê beginfel van Hardigheyt,gelijck Kraeck-

been, 't welck daer nae uyt-geftooten zijnde,en-

de in de lucht komende tot Been verhart . Want
dat het Been, ende het Kraeck-been van geê ver-

fcheyden aert en zijn , getuyght de groote wijf-

geer Ariïioteles
, daerhyfeyt, dat in Dieren , die

geen Beenderen hebben , het Kraeck-been haer

plaetfchè bewaert . Albertus Magnus fchrijft , dat

de Horens van Herten,ende diergelijcke Dieren,

van aerdtachtige nature zijn , door groote Hitte

tot een Beenige hardigheyt gebracht; maer dat

andere,daer by geleken, vochtigh ende facht zijn,

na by komende den aert van Kraeck-been,buygh-

faem door wermte, ende daerom waerfchijne-

lick de felve niet door Hitte, maer door Kou-

de verhart te wefen. Wat het Kraeck-been be-

langt : lek heb noch tegenwoordigh onder handé

een Vrouwe, op wekkers flincker fchouder al-

lencxkens een knobbelken gegroey t is,de groote

van een hafd-noot ,

y

t welck in de laetfte weken
pijn
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pijn verweckte, ende een blauw plecxken op-

wierp; waer door fy bekommert zijnde, raedt

verfocht . Ick vonde het rontom lofch, behalven

aen de Huyt,die ick met een door-gefteken draet

dede op-lichten , ende den heelen knobbel met

een fcheermes van onderen af-fnijden , het Bloet

den eerften dagh ftelpen met Bolus , ende Wit van

By, den tweede dagh daer op ftroeyen Poeyer van

Aloe, Myrrba, ende Sarcocoüa, den derde gepoeyert

rauw Loot, waer mede 'tfelve in korte dagen

volkomentlickgenefenis. In't af-gefnedé knob-

beltgen werde bevondë een drie-kantigh Kraeck-

beentgen,in een vliefgen (gelijck van de Wennen
gefeyt is) belloten , ende dat de Huyt , daer het

dicht aen-geperft ftont, wilde uyt-vvaiTen,buyten

twijffel tot een Hoornigh uyt-fteeckfel. Alex. Be-

nedittus vertelt int 1. bouck van fijn Ontledinge

op't 14. cap. gefien te hebben in't eylandt Candia

(daer den Turck nu mede befigh is) dat de Knye
van yemant, die aldaer met een pijl geffchoten

was , een Horen uyt-gaf, gelijck die van de Gey-
ten; ende dat de Stoffe,die in Been hadde moeten

veranderé, lichtelick door by komé van de Lucht

hoornigh w7erde,en als een gomme verharde. De
voor-gemelte Ingrafias meent dat defe Horens

fchors-gewijs (gelijck wy van de Steenen gefeyt

hebben) aen-groeyen . Soo fchri jft hy , in fulcke

gefien te hebben , als beenige korften aen mal-

kander gehecht zijnde , niet anders , als of men
halve
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halve fchelpen van hafel-noten op malkander

leyde, maerde kleynder op de grooter, ende foo,

torens-gewijs , fpits op-gaende

.

De Oirfaken van Onfienlicke Horens en zijn

niet wel te befchnjven , dan komen daer meeft

op aen , dat de Vrouw geyl is , ende de Man daer

toe niet genoegh veyl en heeft . Daerom fchrijft

den gemelte Owen 180. dat de Horen-dracht voor

Oude-mans by-nae onvermijdelick is *

Uxoremjam Fefiefenex vis ducere ? dottam

Angügem Lilii confule Grammatkam .

lüicinvenies Indeclinabile Comu

:

Quemfcopulumpaucipr&teYiere fenes.

3. DeKen-tejckenen van den rechten Horen *

zijn klaer blinckende, als een horen ; blijcken uyt

deBefchrijvinge; zijn hart, ende pijnlick ; kon-

nen gefien , ende gevoelt werden . In tegendeel

vallen die van den anderen flagh, geheel duyfter,

al is't oock dat fy by lichten dage gefet werden

.

Te meerder en iffer niet achter te komen , om
dat den Horen-drager over fijn gebreck (ofte lie-

ver fijn wijfs gebreck) geen klachten en doet,ofte

aen yemant openbaert; het zy dat hy 'tfelfde noch

en fiet, noch en gevoelt, als niet hart, ofte pijn-

lick zijnde ; ofte dat hy daer goet gevoelen van

heeft , en den edelen baes op-fpeelt • Soodanige

werden in Italyen genoemt Comuti contentï\ van

de vvelcke vvy een kluchtigh voor-beeldt hebben
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by Guyon, in het 2. Deel desDiverfes lecons op't

27. van't 3. bouck . Ick hebbe , feydt hy , feker

man te Tours gekent, die eëjonge vrouw troude,

ende gaende nae de kerek , foo ontmoeten hem
een mack Hert, dat van den Heer van Brefc ge-

houden werde, het welcke al fpelende den bruy-

degom met fijn horens ftiet , fonder hem eenigh

quaet te doen . Elck oirdeele daer üyt , dat hy 't

Horen-dragen zoude onderworpé zijn. Dit Hert
viel hem oock bëfwaert op 't hert , ende als hy
daerom heel ftil op de bruyloft fat, foo vraeghdë

hem een van de vrienden , wat dat hy bedrouft

was , daer hy in tegendeel hem behoorde te ver-

blijden > ais getrouwt hebbende een fraeye, ende

eerlicke dochter , van goede vrienden, ende mid-

delen . Hy antwoorde een vloey , gelijck men
feyt , in't oir te hebben, nopende het quaet voor-

teyeken dat hem dien morgen voor-gekomen

was van het Hert . Den anderen feyde hem, fijn

felvente verftaen,gelefen hebbende veel bouckê,

op voor-feggingen , ende fulex in tegendeel een

recht voor-teyeken te wefen , dat fijn vrouwe
eerlick zoude zijn , dewijl de Horens van 't Hert
hem niet befchadight en haddé; wel waer te zijn

,

dat fy zoude verfocht werdé , maer dat fy by haer

eerbaerheyt zoude blijven , ende volharden. Dit

gebeurde wel foo een tijdt . Maer daer nae een

rijck 5 ende weeldigh Canoniek^ op haer verlieven-

de, kreeghfe tot fijn wil. Ten laetftenopde

daedt
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daedt by de man betrapt zijnde, foö waren fy feer

verbaeft, bekenden haer mifdaet, ende baden om
vergitfeniffe : maer de goede Jan fprack, niet den

hoet inde hant, den Canoniek aldus aen: Mijn

Heer , ick heb al lang achter-dencken gehadt van

de vrientfehap, dieghy mijn vrouwe dedet. Ick

fle dat de eerbaerheyt van een vrouwe, eens ver-

loren zijnde , noy t wederom en kan herftclt wer-

den . Ick zal u feggen, ende verfekeren , my niet

meerder te zullen bekommeren , met u verzouc-

ken : maer mits dat ghy haer oock van u midde-

len wel onderhoudt, fy gaet garen moey ende

koftelick, maeektdat fy die ftaet kan onderhou-

den . Ende vorders boven de vrouwe , maeckt,

dat de tafel onder ons alle gemeen is . De Kin-

deren zullen wy te famen deelen. De Canoniek

hoorende die woorden, was gantfeh verblijdt, eA

, omhelfde fijn fwager feer vriendelick ; ende daer

na bleven fy goede vrienden , fonder op yemants

klap te palfen. Maer de goede Jan en liet onder-

tuflehen niet te dencken op de uyt-legginge , die

hem was gedaen van het Voor-teycken , hoe de

ftoot met den Horen hem geen quaet en hadde

gedaen , ende dat fulex wat goets beduyde . Hy
trock het in die fin , te weten dat de ftoot van den

Horen hem toe-fchickte een Horen-drager te

zijn, maer dat hem die draght geen quact zoude

doen, ende daer van beter zoude varen, dan an-

ders , gelijck oock gefchiet is , als in't breet, met
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alle tuflchen gevallen omftandigheden by den ge-

nielten Guyon verhack wert> hier onnoodigh over

te brengen

.

E Y N D E.

T A F E L.

I T\ofvande Heel-konfte . Fol.i.

Van de Capittelen in het Eerfte!

Bouck.

Enckele Verkoelende Heelmiddelen . Sacht-verkge-

lende ; alsMuer , Muyfen-oir , Gras > Lattouwe, Vio-

len, Suyring, Endivye . Andere wat krachtiger Verkoe-

lende-^ als Ende-kroofl, Vlompen, Vloey-kruyts-faet,

Que-kernen , Canfer . Sommige daer by t'Samen-trec-

kende', alsKofen, Cichorey, Cancker-bloemen , Havicx-

kruyt ,VVijngaerd, Cruys-wortel, Glas-kruyt, Tejkens-

kruyt,VVeegh-bre,Vor§eleyne,Verckens-gras, Mont-

hout, Azjjn , Verjuys , Saf van Citroenen, Limoenen

>

Granaet-appelen . Andere daer-benevens de Fijn ver-

doovendei als Heul, Bilfen-kruyt , Nacht-fchade, Man-
dragora. Mengel-middelen, ende die Toe-gemaeckt&ijn.

Aethmerckinge op haer voorficbtigb Gebruyck^ Cap.i.

TeRugge-drijvende Heel-middelen . Enckele, ofte

Ongemengde; als Bramen, Hinne-befyen, Myrtus
,
Cy-

fres-boom , Eyckelen , Gal-noten, Bloemen, ende Schel-

len van Granaten , Acacia, Hypociftis
9
Smack , Saufe-

H h hmn>
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boom, Mtfplen, Queen. Toe-gemaeckte, ofte Gemengde

Middelen. Maniere om te Gebruycken. Cap.2.

Tlackende , ofte Toe-klevende Heel-middelen. Enc-

hele ; als Terne ( Meel , Bloem , Stijffel ) ende Boonen •

Andere, die met cenenverdroogen , ewd? het Bloet sïel-

jten', alsMumia, Mafticl^, Corael, Bloet-fceen, Gefe-

geldeAerde , £0/^, Draken-Moet, Vlaelier , jte^'w.

Tlackende, ende Op-droogende Metaüen; als Loodt,

Loodt-aerde, Loodt-fcbuym, Silver-fcbuym, Loodt-wit,

Tompbolyx, Grauw-nicht, Cadmia,Antimonye, Aluyn.

Mengel-middelen . Cap. 3

.

Ttjn-ftïdende Middele,door Verfacbtende kracht.Enc-

hele \ als Maluwe, Heumïi , Witte Lelye, Camiüen,

Melibte , Lijn-faet , Tenigrieck , Melck $ Boter ;
Olye

,

Amandel-olye ; VVoüe-vet, Smeer , Verekens-reufel.,

Calfs-vet, Hoender-vet, Ganfen-vet, Menfcben-vet
m

y

Mergb
,
Herts-mcrgb

9 Calfs-mergb . Toe-gemaeckte ,

efte Mengel-middelen. Maniere om te Gebruycken.

Cap.4.

Fijn-ftiüende Middelen, door Verdoovende kracht.

Tnckele^ als Bilfen-kruyt ,
Scbeerlinck^, Mandragora,

Beul , Opium , Nacht-fcbade , Stomp-vtfcb . Mengel-

middelen ; Maniere om te Gebruycken . Cap. 5.

Verfacbtende , Ontdoende, Lucbt-gevende , ende Ver-

terende Heel-middelen . Enckele ^ als Lijn-faet , Fem-

gneck^, witte VVijngaert , wilde Concommers, Lifcb,

Hadigb, Schaeps-wolle ,Reufel, Vet, Mergb, Lada-

num, Harfl , Sagapenum, Galbanum, Ammomacum,
Bdellmm, Styrax

, Tacamabaca, Gauma, Opoponax.

Toe-
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Toe-gemaeckte , ofte Mengel-middelen\ recht Gebruyck.

Cap.6.

Verdunnende Heel-middelen . Enckele; als Dille,

Toleye, Keule, Orego,Thijm) Quendel, Marioleyne, Rof-

manjn, S. lans-kruyt, Alpn, Santorye, AlamyVijn-ruyt

,

Cumijn, Laurier , Vet, Mergh, Olye. Gemaeckte, ende

Gemengde ; Maniere om te Gebruychen . Cap.7.

Verterende Heel-middelen. Enckele\ als Anijn, Zout,

Fekel, Zee-water , Salpeter , A fiche, Loogh , Kalck,

Aluyn . Toe-gemaeckte
, ofte Gemengde -

0
Maniere om

te Gebruycken. Cap.8.

Treckende Heel-middelen. Enckele\ als Guychel-

beyl, Katte-kruyt, Seep-kruyt, Water-peper, Mottaert-

faet,Kerfie, Broe-netelen
, Bertram, Wolfs-melck^,

Pecl^, Teer , Euphorbium , Swavel ,
Suyr-deegh, Mifih

van Duyven , Ganfen , Hoenderen , Koeyen, Paerden

,

Geyten . Mengel-middelen Maniere om te Gebruyc-

ken. Cap.9.

Verterende, ende Verjlindende Middelen. Blaer-trec-

k^nde Middelen ; als Vlam-kruyt , Hane-voet , Egel-

kolen, Wolfs-melck^ Seep, ende Zout, Spaenfche-vlte-

gen . Koppen . Fontanellen , ende Setons ; baer recht

Gebruyckj Cap.iov
Rypende , ende Etter-makende Heel-middelen. Ene-

kele\als lauw Water, Olye, Boter,VVoüe met der Tecken,

Vet , Mergh, Terwen-blom, heetVVitte-broot , Vijgen,

Houf-bladeren, Suyring, Heumft-wortel, Lelye-wortel ,

Ajuyn,Teer,Peck^Harfi, Wieroock^, Ladanum,Styrax

,

Bdellium, Galbanum, Ammoniacum. Mengel-middelen;

H h z Ma-
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Uamere om te Gehmycken . Cap. i li

Suyverende , ende Afvegende middelen driederley .

Sacbte , die aüeen de Etter m de door-gebroken Gezwel-

len af-wafichen , ende fuyveren ; als Cicborey , Taerde-

bloemen
, Rofen , VVeegbbre 9

Agrimonye, Betonye , lof-

frouw-merck^, Lijn-faet , Fenigrieck^, Gersie, Boonen,

Erweten ,Vygh-boonen
9
Homgh, Suycker, Termentbijn,

Aloe, VVieroock^, Mjrrba. Middel-matige, dieoock^

de dicke Vuyligbeyt in de vervuylde Steeringen wecb ne-

men; alsMal-rove, Alfen , Guycbel-beyl , Scordium ,

Hypericum
,
Broe-netels, Boonheus Hool-wortel Sterc-

ke, die de harde Kanten facbtelickjif doen ; als Santorye,

Sïmckende Gouwe , Lifch., Savel-boom, Gentiane , Affo-

diüen, Kalfs-voet , Speer-wortel, wilde Concommers ,

Nies-wortel, Koper-root, Spaens-groen,Salpeter, Aluyn,

Mengel-middelen , ende baer Gebruyck^. Cap, 1 2.

Bloet-fielpende Heelmiddelen vierderley. Sommige,

uytAert, ende Gematigbeyt', alsVVecgb-bre ,
Pimpi-

neüe, Netelen ,Vtjf-vinger-kruyt , Tormentiüa, Bergb-

Oyevaers-beck^ Afiche van Papier, ende Cotoen , VVe-

derick^ Herte-gefpan , VVinter-groen, Salye, Herts-ton-

ge , Kleef-kruyt , Wal-Jlroo, Aloë, Maegbde-palm

,

JDonder-baert , Smeer-wortel , Verckens-gras , Paerde-

ftaert , VVilge, VVeedt, VVael-wortel, Plocfel, Bovijft,

Andere, door Toe-placken ; als Coral, Bloet- fteen, VVie-

roock, Maïlick, Myrrba, Draken-bloet ,
Bolus, Geke-

gelde Aerde . Benige , door Branden . Mengel-midde-

len, ende baer Gebruyckj Hoe doorwnkjan de Han-

den bet Bloetgettelpt wert . Cap. 13.

Toe-



T A F E L.
, Toe-heelende middelen . Enckele ; als Herts-tonge

,

Geruwe , VVilge, Olm-boom, Tfer-kruyt, Guychel-heyl,

Muyfen-oir , Betonye, Scabieufe, S.lans-kruyt, Wal-
wortel, Sene-groen, Sanikel, Syndauw, Heydens-wond-

kruyt, Gulden-roede , Aljfen, Faerde-ïlaert , Smeer-

wortel, Een-bladt, Twee-bladt , Madelieven, groote,

ende kleyne Santorye, Salomonszegel, Mee-krappe, Zee-

rotte, Onder-have, Taback., Kruys-kruyt, S.lacobs~

kruyt, lojfrouw-merck , Al-goede; Peer-bladeren, Mif-

pelen, Cornoelyen, Perfe-bladeren ,
Brem-rape; Pier-

wormen, Aloë, Myrrha, &c. Balfem-kruyt , Balfem-

traen , Balfem van Peru . Toe-gemaeckte ; ende Ma-
niere om te Gebruycken . Cap. 14.

Vleyfch-makende Heel-middelen. Enckele ; als Feni-

griecl^, Vijgh-boonen , VVieroock^, Teer, Peckj Ter-

menthqny Sarcocolla, Aloë y Myrrha , Maftickj Ver-

nis . Mengel-middelen , ende Maniere om te Gebruyc-

ken. Cap. 15.

. Vel-makende Heel-middelen. Inckele; als Bolus,

gefegelde Aerde, Silver-fcbuym, Cerufe-, Bloemen* ende

Schellen van Granaten, Myrtusy Bloet-fteen; Calmis>

SpodmmyPompholyx ; Plocfely Looden-plaetjen; Hamer-

jlaghy levende Kalck^; gebrantLooty Antimonyy Aluyn>

Koper-rootySpaens-groen. Mengel-middele. Cap.16.

Af-etende Middelen . Enckele ; als VVolfs-melckj*

Schelpen y Zout , Aluyn> Antimonye, Koper-root , Cm-
nabrium y Precipitaety Sublimaet , Arfenicum. Toe-

gemaeckteyofte Mengel-middelen, Gebruyck* Cap. 17.

Korft-makende middelen; als Ajfche van ZjSchen, ende

H h 3 van



TAFEL.
van Savel-boom. Brandende ntiddelen; als Kalc^
Koper-root , Spaens-groen , Steurwater ; Gebruyckj,

\

Cap.18.

Verbrantbeyfs Heel-middelen. Enckele,om den Bram I

te verkoelen ; als Water, A^ijn, Wit van Ey , Lattouw

,

Endivie, Ende-krooïl, Homs-tonge , VVeegh~bre, Vor- \

celeyn, Plompen.Malu^Lammekens-oo^Huemft, Bïn-
\

gel-kruyt , Quee-karlen ; Nacht-fchade , Bdfen-kruyt ;

Slick^, roode Aerde, Loodt-wit, Canfer, Aluyn . Om den

Brant uyt te trecken ; als Vyer , Kalfs-voet , Bies- loock, ,

Vlier, Hadigh, Radijs, Ajuyn, AffodtUen . Om de Vijn te

ftiüen, ende bet of-werpen van Bladeren te beletten ; als

Lijm, Liguïlrum,Salye, S.Ians~kruyt,Herts-boy,Mans-

bloet, Donder-baert,Winter-groen, Netelen, Kruys-wor-

tel ,Veyl, Varen, Ganferickj VVijn-ruyt, Tfen-boom

,

VVitte-lelyen, rauw Ey, Wie-rooch^ Om de Aengebran-

de deelen te ver[achten, ende te genefen; alsBeete y

Myrtus, Gal-noten, Wijngaert, Kool, Mout, Kalck^bart

Ey, Eyer-olye, Specht Mengel-middelen . C ap. if,

Van de Capittelen in het Tweede
Bouck.

Befchrijvingeder Deden , inde HeeUkpnjlevoornamdicJ^te

paskpmtnde. Opper-buydeken , ofte V'liefden . Huyt . Vet*

Vleyfigh vliefch . Spieren-vliefch • Cap. i

.

Spieren. HaerBemminge^efchr'jVinge, Am, We-
fen> ende Deelen, Gehruyc^ Cap.2.

Byfondere omvangende Deden* Huyt van*t Hooftyerfehey-

den van d'andere. Hayr in meefi al de Dieren , Synen Oir-

fpronck QirfaecbmdtGrotyingt Lengte iGedaeme, Vewe,
Ge*



TAFEL.
Gtbruyck.' Panne-vliefcbjOirfpronc^ende Aert. Buyck*

Aderen. Haer Wefen,ende Eygenfcbap, Oirfpronc^

KJapvliesjens , Samen-vouginge , ende Gemeenfchap met de

Slagh-aderen , Gebruycf^, Onderfcheyt, Verdeelinge tndt Kjn-

teyekenen. Poort-ader. Hare Tacken; Maegh- adtr, Net- ader,

Mage-krans-ader, Milt- ader, Kprt-vat> Dermader , Speen*

adtr, Slock-derm.ader, Derm-fcheyUader. Holle-ader, met haer

twee Taeken, Op klimmende* met haer Spruyten^ Middel rifts-

adertHertekjams-ader, Paer4oofe-ader, RJb- ader>Borjl- ader,

Heck:*der , Hert e-vliefcb- ader 3 0xel-ader> Hoeft- ader , SaU

vatella, Lever ader, Milt-ader, Middel-ader, Kjop-aderen.

bledet -dalende tacl^ van de Holle ader , met haer Sprangfels •

Nier-bedt ader, Melcl^ ader, fyet-ader, Lenden- ader
,
Spier-

ader, Stuyt-ader , Buyx£ ader\ Onder-buyck- ader, Lafch-ader,

Slagh-aderen. HaerBefcbrijvingi, ofteBepa-

linge, Oirfpronc^ Wtfen,Legerplaets, Loop, Gebruyck» Oir-

fatckyarit KJoppen, ofte den Pols , Verdetlinge van de Groo-

te Slaghader in de Kjoon-jlagh-ader, ende daernae in twee

Stammen. Op- klimmende - metfijn Tacken, in de Kjop, Herf-

fenen (ende daer het wondtrbaerlitk Net) Slaep-flagh adertn,

Nec^ Schouder, en Borjl . Neder-dalendefiam-y metfijn Tac-

ken, de Tuficben-ribbige, des MiddeUrifts , des Buytx, des On-
derfcheyls, des Opper-fcheyls , der Nieren , der Lendenen, der

KJooten-Slagh aderen . Cap.£.
Zenuwen. Haer Bepalinge, Wefen, endeStoffe,Oir-

fpronek* Gebruycl^, ende Onderfcheyt > naehaer In-planten .

Verdeelinge, na haren Oirfpronck^ Hoefy uyt het B&ggen-mergb

fpruyten , Verdetlinge in den Rjiggraet , Hals^enuwen , ende

die door Armen, ende Handengaen, Borfi, f^«g, ende Lenden-

zenuwen, Zenuwen, die uyt het Stuitbeen kpmen, ende door Bee-

nen, ende Voeten haren loop hebben . Cap.60

Vhhantheyt, van ie Sm % Kjn-teycke.

vliefch j
Öirfpronc^, Aert , ende Gaten . Cap. 3*

Been ader, Moeder-ader. Cap.4.

nen , <?t9 Cap.7«

Vvt-



T A F E L.
Vcrhramhtyl van bet Vyer, ende andere brandende Oirfaken •

wanneer de Verbrantbeydt PVeynigh, Swaerder % endeAlder.

fwaerjlü. Cap.8.
Sproeten , Haer Oirfaken , #r . Cap. 9.
Ges wel in'tgemeen, Oirfaken, (fc. Cap. 10.
Bloet-gesvvel. Oirfaken, (?c, Cap. 1 1.

Vleysch-gisvvellen. Swaerlijvigheydt ,

Oirfaken , &e. Cap. 1 2.

Boesem, ofte Holligheyt, Benaminge , en-

fa Befcbrijvinge, Oirfaeck* &c. Cap. 1 3

.

Fistel, o/fe Loop ent G AT,Oirfaken>&c. Cap.14.
Rose. Haer Oirfaken, &c. Cap.15.
Springent-vi er, Oirfaken, Cap.16.
Hayr-vvorm , Oirfaken, <^e. Cap.17.
Kput gefwel , Oirfaken , &c . Cap. 1 8.

Hart- ges wel, Oirfaken, &c. Cap. 19.
Cancker, Oirfaken t ende Onderfcbeyt, <&e. Cap. 20.
Aenmerck'mgeop de oude Benamingeder Sieckjen, Blijekende

oockin Rfduvia ofte Vu?* Oirfake , <?c. Cap.2i.
Water-Hooft. Oirfakc en Onderfcbeyt&cCap.ZZ.

Sweringe in- tgemeen, en verfcheydenheyt van een Won-
de. Plaetfcbe, &€. Cap.23.

Sweringe met Ongematigbeyt, met Hitte , e£*. Cap.24.
Sweringe met toe-vloeyen van Vochtigheyt, <?c. Cap.25.
Vervuylde, Verrotte* In- etende* ende Voort-loopende Swerin*

ge, Oirfaken , &c. Cap.26.
Quaet-aerdige , ende Qualick töefluytende Sweringe ; Voor-

heelt Man een geheelde Lang- durige endeQuade Sweringe in den

Neus. Cap.27.

Sweringe met uyt gefpannen Aderen > ofte Kjramp. aderen .

Kramp-ader, Plaetfebt,&c. Cap.28.

Sweringe met Gedierte, ofte Luys-fltckfe, <2c. Cap.29.

Wennen, Oirfaken,&€. Cap.30.

Wratten, ««AExtbr-oogeN)^. Cap.31.

Horens, haer Onderfcbejt* Plaetfcbe y&c. Cap.3 1 •

E Y N D E.
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S P I ER E N.
By de welcke aengewefen wort,

wat in hun onnatuyrige toe-vallen en te

voor-feggen en te Hant-

vvercken ftaet

.

Belecdt dooY

F O R T U N A T U M P L E M P I U Mj

Amfterdanimer Artz en Wijf-geer

*

Tot Dordrecht*
(Schurkt fcp ï^nfcjüfc ban Cfdj

Voor Fieter Loymans , ende Maerten de Bot, Boeck-

verkoopers . In't Jaer i 6 4 5.





TOE-EYGEN-BRIE F

Den Wijfen
, Hoogh-geleerden.,,

ende Achtbaren

NICOLAO PETREIO,
Oudt Schepen , ArtZi en Voor-Lefer des Heel-

konfls en Ont-ledings . *

Micfgaders

Den verfochten en bedrevenen Ampt-Genooten
der felver Konfte , in de Stadt

Amsterdam.

e n V Licht quam defe mijn ontijdige Vrucht ?

ennaulicx meer als eenMif-geboort
, focht

ancxpgh een Minne-Vader ende Schutf-

Heer, onder wiens forge hy en behoeding

fich bevryen fouw tegen d'aenvechting der uytterlicke ont-

rechten . V> E. uyt-flekentheyt ter eerïter Oogh-flagh

ontloofde , fijn kommer int verkjefen : dien hy met teer

gefcbrey enVVorïlel-gebaerin voegen van jprake-loofe

Kinderen aen-riep, tot een Scherm-Vooght. En in ivaer-

heyt dit fchijnt V. E. rechtelick^geverght te worde: Want
aengefxen van de deftige en Konfl-lievende machts raedt

V. £. tot die Loficke bediening naeverdienfl op-getogen

is , om onfe Mede-Burgeren in de Genees-konfite onder-

A z rech^



Toe-eygen. Brief .
,

rechten: Soo volgbt door aenbangigheyt , dat aVtgeen

tot vordering van onder-rechting der felver ftreckt , van

F. £. ontfangen , omhel'ft , en gebanthavent behoort te

worden . Of nu fulck^damgb defe onrijpe verhandeling

zy , derflek, naulicx hopen , veel min uyt-monden. Doch

fonder vermetelicke eygen-dunckenbeyt verdries my wei

te uyiten , dat tot dien eynde een volftreckte wil mj niet

ontbroken beeft : VVelcki prijfelicke ernsligheyt meer ,

als onvermogentheyt overwegende falV. E. (boopickj

dit hahs daedt of werek^ niet onwaerdelickjvertreden

,

maer nae befien op-dragen en voorïlaen . Diens gelijck^

verwacht ick^ van de HeeUmeefteren (wekken allen int

gemeyn , en yder int byfonder ick^ defe beleding wil toe-

geeygent hebbe) datfe voor-monders gullen wefen van dit

Mondeloos bewerp .

3

T was voor-dachtelukyanmy be-

grepen , om 't welck^ hier verhandelt wort > door Hant-

werckelicke vertoginge in een lijckji luy voor te werpen .

Maer 't is in Godts bejluyt met geweeft. Derhalven op

dat mijn dienïlachtige arbeyt fonder not der evenaeïlen

niet verdonckert en blijve j docht my raedtfaem den fel-

venu luy te leveren , wekken hy eerïleltck^toe-gedocht

was . Nu wat laSlering en haet ick^ hier mede op my
verwackere , verbeeW ickjny wel : In gedenckenis her-

kauwende , 'tgeen uyt de left
van my volbrochte ont-

leding gevolgbt is 9 onlief wel y doch met onvoorften

Wantfoo lang der Menfchen felve aerdt onverwifeltfal

volStaen, 'fuüen Laïteraers van lof-waerdige daden

nietgebreken . Over de welcke foo ickjny anders wreke

als fwijgend' en verfmadende , wort felfs verfmadelick^

Ie-



Toe-eygen brief „

Temants Naem en Lof te benijden isfukk^damger doen,

die tot eerbedeling verarmt z,ijn . En wat wil ickjegen

Bedelaers in-voeren ? Of Breyneloofen overhalen , wek-

ker bandengebonden wefende, bun Tanden bieden,waer

mede
fy verfibeuren , 'tgeen zy met gelefen , of voor-

feker metgevattet hebben ? Verwurfender u enfwacker,

Kraeyen joo menighmael de Flatomfcbe , die tonrecht

vergeit , dan die V eerft aen-doet . Diefvolgens is mijn

voorneming
, foo veel te vlijtiger in de baen des lofs an-

deren trachten voor-by te loofen , hoe veel te meer aen~

blaffende Honden my hier ontmoeten. My is oock^niet

onbewifi , datter eenige gevonden ^uüen worden die be-

daeghder verïtant , rijfer oordeel 3 en wijder verfocht-

heyt hier ^uüen vereyfchen . Soo nochtans diefelfde be-

fcheydentlick^ dit Werck^ ondertasten
9
gullen onuvijffe-

lickjordelen , dit alles in volkomenheyt met te behoeven.

Wantickjner geen leering uytmijn eygenvernuftont-

ffringende voor-dr/iegh ; Maer ontwerf enckelick^den

Natuyr , of vertolckjuet
} of datghy Luy in t Handt-

VVereken denfelven VVtf-konkelickj)ioogbt na-bootfen .

Dus Hoogh-geleerde Petreie, wiens Heylfame Leffen

onfe wel-gefcbickte Stadt met groot wcl-gevallen ont-

fangt\ enghy ervarene Héél-meesters , Wekker Konfl-

wetigheyt defdve met luftgeniet, weeft voor-ffrake van

dit u luy toe-gefchreven werekj Weeft mijne Voor-vech-

ters en Beweerders tegen de voor-gemeynde Aen-keffers.

Trefickniet Iuyfl mijn beooghde wit , dat is , de vorde-

ringvan V Luyder Konfi en verbreyding van eer ; Is my

ten minHen leet : De yverige wil in defen ijfer ten vol-
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Toe-eygen-brief.

mAcckÜengtweeïi. Datkenne Godt, diensgaef-rijckf

goedadigheyt kk,V. E.E. bevele, met Dienftmüige eer-

bieding van my ,

&jft $p* tffr <^p* *)ft JJfë *pü
**^^

"**V*

IN-



INLEYDING.'
Van de Nutbaerheyt defes verhandelmgs

.

>,E vernaemde en wonderlicke te recht Groo-
te Hippocrates onfes Geneef-konfts eerfte

Gront-veftiger onder andere fijne Heerlic-

ke » jae Goddelicke Spreucken , waer mede
hy den Geneef-konltenaerLeeraert; Lefen wy hem fijn

na-volgende eeuw achter- gelaten en geboden te heb-
ben ; Dat een recht en Heylgerigh Artz fieh in veler

faken fpiegeling bekommeren moet . Welcke kort-

bondige Leering de volmaeckte GaUntts nae gewoonte
ontbindende en uytreckende fchrijfc : Dat hy de recht-

ftatige verdeeling onfes Lichaems voor- weten moet;
dat isjde enckele ofc een-flachtige gedeelten ten naeften

erkennen: Hier by de t'fame-gevoeghde ofte meer-
flachtige deelen ten nauften onderfoecken . Doch hier

mede niet verfaedt wefen, maer vorder elcke Lidtmaecs

gematigheyti eygen wercking, geftalre, gelegentheyt,

en vermogen met vlijtige ernft nae-fporen . Dit is de
eenige Gront-veft, waer op de heele bouwing van onfe

wetenfchap ruft : dit is de Sleutel , haer verborgenthe-

den ontfluytende. Ten uyt-eynde dit is de Recht-fnoer

onsleydendeendetot een Lof-waerdige voor-fegging,

ende tot een Loon-waerdige genefing . Soo dan eea
Geneef meefter de ftofFe 5 die hy handelt, te recht ken-

nen wil , moet voornamentlick dit gedeelte van fijn

Könftoeffenen enomhelfen . Want even in voegen als

tot het geloof dergefchiedenifiede Lants befchrijving

te weten is , feyt de wel-fprekende Fernelius ; foo oock
tot de Geneef konft des Menfchelicken Lichaems ver-

deeling oft ont-leding dient

.

Diefwegen onfe GaUnus nu achtede hen in't genefen

A 4 der



*t VERHANDELING
derSieckten blintte zijn , aen dewelcke defe Oogh
desGeneef-konfts niet voor enlichrcde: nu verkeek
hen aen die genen, de vvelcke Gch ter Zee begeven (on-

der Noort-wijferofte Compas,om wijdt gelegen Lan-
den te ontdecken , want in de mee fte fekerhey t en vey-

ligheyt fy vreefen , en in een Zee vol verhoole Klippen
en drooghten vrolick ende ftout fonder forgh zijn

.

'Tvvelck onfe voorgewefene Meefters te recht ver

-

ftaende, en dierhalven verhoeden wilknde,eer fy de by-

fondereSieckcenyderparcye befeerende onsuyt-beel-

deden en befchreven , hebben altijt haer plaets, ftelling

en t'fame-fetting voor gefonden,op dat wy niet zouden
gelijck de voortijdige Geblint-hockte Schermers den

Locht aenvechten 3in plaets V3n de Vyandt. Hoogh nut

is dan , ja noodigh allen Geneef-meefteren defe kennis.

Doch de Chirurgijns, dat is, die door 't Hant- werckdl
genefing betrachten

;
Aengefien 't voor-wurp van hun

Konft maer de uyterlicke lichaems omme-loop zy:

'T geen hen noodigh is , is de wetenfehap der Spieren

,

als die in't uyterfte vlack van'e Lichaem gelegen zijn

,

van wekker konftige ont-kding men vryelickuytten

ma^h, 'tgeen de Aerdtift Plinius van de uyterfte en fijn-

fte Lijnen der Schilderyen feyde, te weten: de Licha-

men af ce makn,en hun middel-plaetfen ny t te beeldé ,
9
c is wel grootachtigh > maer de omtrecken te maken

,

en in geftalte de eygen Natuyrs manier te ramen , dat's

eerft felden en verwondering waerdigh. Soo is't prijf-

lickdeinnerlicke holligheden des Jvlenfches konftigh

te weten ontdecken, als oock der Ingewanten t'fame-

vneging ontweven: maer de Spieren voor te dragen, de
Bloet- vaten aen te wijfen, en de Zenuwen te handelen,

dat's eerft nut en gedienftigh . Watbaet den Handt-
wereker ofte Chirurgijn de veelheyt der Hert-vliefkens

te kennen, fijn voedende Aderen te weten, engevoel-

gevendt Zenuwen ce beoogen ? Dit dient alken om



DER SPIEREN. %
den nieufgierigé wijf-geer te vernoegéiniec tot vordeel

van der Menfclié heyl: in tegendeel inder Spieren werc-

kinge ervaren te zijn , is hem meer als noodtwendigh

.

Watmagh hem gedienfter en profijtelicker wefen toe

Wonden, uytreckinge van quetftuygen, af-fettinge van

Beenen ,uyt«leedinge, verfluyckinge,Breucken; als

mede tot holle , fleuvige, inhammige Zeeren enSwee-
ragien, dan de omleggende Spieren en Vleyfchen té er-

kennen i Want in dele men kerft , fnijdc , door-fnijdt

,

uyt^fnijdt ende af.fnijdt in verftervinge. Soo hy dan

twijfelende waent,wat de dienftbaei fte Spier is,wacr eë

Zenuw geley t wort, waer eé grooce Ader en Hart-ader

plaecs heeft , zal meer den doot, als gefonthey t veroor-

faken, en veeltijdts manckheyt aen-brengen. Voorts

in groote Wonden , daer een Spier dwars door-fneden

is, foo ghy de vernietiging van defes Spiers Wercking
niet en weet ende oock voor-feght, geefr ghy plaets aen

de onduldige Krancken tot groote klaghce en berifpin-

ge : Want fy door wanwetenheyt de verloore roering

niet den ontfangen Wondt, maer u verfuyrnige gene-

Cng wijten. Daer en-boven aengefien het Ampc van

fommige Spieren foo eygen en noodigh is,dat wanneer

een Lidt hun werekiog derft , onnut en ledigh leydt

:

fommige wederom fulcke eygene roeringe niet en oef-

fenen ; Hierom betaemt hem, die van dit verwift is,an«»

deren met forgh anexftigh, anderen met gei uftmoedig-

hey t ftout te handelen. Maer 't geen noch is nootwen-

digh waer te nemen , is de loop en gang der Vefelen

,

wekker dwarfe door-fnijding Spiers wercking of

gantfeh vernietight , often minften krachteloos. Want
hoe vaeck beurt het, dat men eenige gedeelte met enge

diep-reyekende Wonden, door-boort zijnde , deope-

ning wijden moeten, op dat de boventfteHuyt nieten

heele , en de gront verrettere. Nu in defe en dufdanige

voor- vallen hoe profijtelick ? dienftbaer ende nut dat fy

A 5 een



4 VERHANDELING
een wifle kennis van de gelegentheyt der Spieren i cn

hunder Vefelen , verftaet oock een Barbier wel> 'k laec

ftaen een geoeffenc Chirurgijn. Defen gront des Heel-

,konfts fal ick hier poogen nae mijn fwackheytte vefti-

gen , voor-werpende elckeSpiers volkomen befchrij-

ving, dac is, af-leyding, eyndt, aen-kleving, en Ampt

:

Onder-voegende wat in hun onnatuyrige toe-vallen en

te voor-feggen en te Hant-wcrcken ftaet

.

C A P. I.

Vm de aerdt
, t'fame-fetting , en onderfcheyt der Spie-

ren hit algemeyn

.

DE Honich vloeyende Plato in fijn bouck van de
ware reden der namen , Leeraert ons, dat men in

de ftelling van begincfelen der wetenfehappen ofKon-
ften veel Reden-kavelë moet, want het eerfte bedompt
cn valfch luydende, al 't aen-kleefvan dié gelijck klinc-

kend' is . Welcke Leering uy t al ander in de Geneef-
konft voornamentlick plaets heeft: Wantaengemerckt
fy een wichtige faeck handelt , de bewering , fegh ick

>

vander Menfchen gefonthey t , foo moet oock haer be-

gintfelen te degen te kennen meer aen gelegë zijn. Hier-

om zulle wy de Gront-leeringe van onfe voor-genome
handeling voor-fenden, dat is, een reden- voering de al-

gemeynë aert en t'fame. voeging der Spieré betreffende,

op dat 't geen in't vervolgh wort aen-geroert, te leegh-

licker gevar,en de walgende felf-fpreuck gemijt werde.

Den Gr/Vc/^«,d*eerfte Vinders der wetenfchappen,en

Inftelders der Konft- woordë,heeft het gelieft een Spier

fjiv<? te noemen: welcker Voor-beelt hier en in alles na-

apende , de Latijnen feggen Mufculus, dat is , Muys >

Muyfken. De oorfaeck van defe naem fpruyt , acht ick,

uyt de gelijck-formighey t des Spiers met die Beeftken:

Want
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Want het eé fcherp Hooft heeft, dicke Buyck,en lange

dunne Staert: met welcke gelijcke de Spieren meeft be-

gaeft zijn. Diefvolgens zoude wy mede de Voet- ftappê

der Griecken en Latijnen na-tredende onberifpelickde

naem van Muys , gebruycken roogen : Doch 't dunckc

my gevoeghlicker , Spier , te befigen , om veel bewijs-

redenen , hier te lang om uyt te fpreyden . De ftofdan,

waer mede de Beenderé der Gedierten over- togen zijn,

ende Vleyfch foo van ons , als van de oude Hippocrates

genoemt wort> nemen wy hier en doorgaens voor't be-

teyckende des naems, Spier. Wiens bepaling van meeft

al, defe gegeven wort . Dat het is een werck-tuygh des

Vrywillige bewegings. Degelijck-ftemmigheyt noch-

tans van alle Schrijvers niet tegenftaende , dunckt my
defe befchrijving in getrocken , en niet gemeyn te zijn,

want fy alleen eygentlick der Menfchen Spier bevat , in

wien alleen de wil is , ende na- volgens een Vry willige

beweging ; Maer komt niet toe den fpier der Beeften ,

als in de welcke geen wil, nochte vrywillige beweging
Heerfcht, dat is, een redelicke begeerte , de welcke
volght een redelicke wetenfchap • Om dan foo wel

Beeften als Menfchen Spierë onder een bepaling te ver-

vangen; Mochten feggë een Spier te wefen een Werck-
tuygh ^afreen begeerde beweging:Begeeide beweging
noem ick,dievan een Dier van felfs gedaen wort*fpruy-

tende uyt de begeerte , hoedanigh fy is, finnelick of re-

delick . Welck aengefien foo is , feker een begeerde

beweging oock in de Beeften gevonden wort, aenge-

merckt in hun zy een finnelicke begeerte , de welcke

volght een finnelicke wetenfchap,waer fy mede verkiert

van de opperfte Schepper , ende verheerlickt zijn. Dit
Vruchtje uyt den Hof der Wandelaers geplockt foo'c

yemant onrijp en fuyr fmaeckt, hy verwerpet, ende
foeckt fijn gading: 'Tgelieft my van alles voor te fetten,

tegen defe voor-gegeven Spiers bepaling kan yemant
op-
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op-werpen aldus : een Zenuw , eenigh feker gedeelte

toe-geevgent , door-fneden of met grove vochtigheyt

bediflfelt wefende, is oorfaeck,dat dit fel ve gedeelte van

fijn roering berooft wort , en nochtans fijn Spieren blij-

ven ongefchent: Soo is dan een Zenuw 't Werck-tuygh
des bewegende krachts , ende niet de Spier , als voor-

gefteltis. Defe Bewijs-redeningfluyr even wanfchick-

lick , noch dringt niet meer, dan ofick feyde : Het uyt-

terlick Hoornigh-vlies der Oogé of verdickt of betroc-

ken zijnde , verdonckert het geficht : foo moet dan dit

het Werck-tuygh des fienende krachts wefé.Geenfins.

En om dittevarten , dient dekaen-mercking,dat,ge-

lijck alle andere ffame-gevoeghde of meer-flachcige

gedeelten, alfoo oock een Spier uyt verfcheyde partyen

beftaet van de welcke een altijt is de voornaemfte, dien

deWercking toe-gefchreven wort: d'andere zijn tot

hulp en welftant der felfder gefchape. Hier onder wort

de Z 'nuw getelt , want die door fich felfs als door een

fleufofte goot de dierlijcke Geeft aenley t, fonder welc-

ke de roering niet volbracht kan worde. Maer de Spier

is het eygë en voornaemfte Werck-tuygh van de fel ve

.

De gedeelten,waer uyt een Spier gevlecht is,fijn Ader,

Hert-ader , Zenuw , Vleyfch , Vefelen , Bandt , Pees ,

en Vliefen . De Aderen en Hert-aderen komen tot de
t'fame-fetting des Spiers, op dat hy als een gewas of

Aerdt-fpruyt gevoedt werde>ende het leven behoude.

Doch dit geniet een Spier by-fonderlick, te weten: dat

hy veel grooter Aderen en Hert-aderen ontfangtende

vereyfcht , als alle andere Lichaems gedeelten . Want
overmits uyt warm, los en wieck Vleyfch door een on-

gevoelige uyt-waeflemingeen groot deel des Voedtfels

cn Gceften verdwijnt, daerom warender noodigh groo-

te Vaten , die overvloedigh Bloet aendragende de on-

verhoedelicke fchade verfetten zoude. Om welcke oor-

faeck hoe cê Spier Vleyfiger en werckender is,hoe hem
en
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en meerder en grooter Aderen toe-gefonden worden

.

'T vleyfch der Spieren door fijn eygé aert en wefen ver-

fcheelc klaerlick van andere Vleyfché der Ingewanten r
toe-ftortinge van Er^/?Jïmogenaemt: En volght lang-

werpigh den loop der Zenuachtige Vefelé. De Zenuw
elcken Spier mede gedeek, wort oorfpronckelick van'c

breyn ende rug graets mergh getogen: Door wiens

weldaet hy 't roeren en 'tgevoelen geniet: Want gelijck

de naerftige Gaknus wel gade geflagen heeft,geen Spier

beweeght fich, die oock niet en gevoelt. Doch al hoe-

wel 't Ampt der Zenuwen nut en gedienftighzy» over-

mits fy 'tgebodr des redens medebrengen, endeaen-

dienen de eeifte oorfaeckdes bewegings: Soo magh
men nochtans mereken , dat niet over-al even groote

Zenuw in een Spier verfpreyt en veroorbert wort, maer
aen ftereker, grooter, vley figer, ende befiger ofonrufti-

ger wort grooter Zenuw nae billickhey t toe- geeygent.

Voorts in'c algemeen de Zenuw, die in elcken'Spier ge-

entert wort is in fich felfs, wat de Lichamelicke groot-

heyt belangt , kleyn , om dat hy niet (boom de bewe-
ging daddicke te vvereken , als wel om de bewegende
kracht aen te leyden gefchickt is . Maer nochtans ge-

lijck hy in fich felfs kleyn is>foo is fijn macht en vermo- •

gen groot. Soo dattet te verwonderen is, hoe van fulc-

kekleyneLichaem foo groote roer- kracht uyt-gaet.

Welck vermogen uyt fijn quetfing men fporen kan:

Want gekneuft, gewondt, onmatelick verwarmt of

verkouwt wefende,veroorfaeckt kramp,fcherpe Koors,

raferye, lammigheyt, en andere fchrickige ende gevacr-

licke toe- vallen. Defe groote endefpreuck-waerdige

Zenuw-kracht foo haeft den Spier aen-raeckt , door-

ftraelt hem met fijn roerlicke macht» die hy mede-
brengt En hierom eygentlick , meen ick , dat de wi jfe

*

natuvr de vefelen der Zenuwë met vlevfch niet bekorft

ofte omfingelt heeft > gelijck de Vefelinge der pefen,

maer
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roaer los en vry door Spiers Lichaem gefonden , op dat

te weten defe voor-gemelte kracht niet te veel ontfloo-

ten, noch niet te feer vei fticktende vertreedt werde.
Defe Zenuw wort in't beginfel des Spiers inge-endt,of

by de midden-, Beneden noyt, feggen gelijck-ftemmigh

de rechtmatige Verdeelers der Lichamé met hun Leer-

meefter Galeno: de wekken oock waer- genome hebben
dat eenige,doch weynigh,Spieren de Zenuwen gantfch

derven , die nochtans hun beweeghlicke kracht van de
Zenuwen de na-buyrige Spieren door-borende ontfan-

gen: Tot een onweeileghlicke beveiliging , dat de

Zenuw- kracht in voegen van fchijnfel oïftraling even
als *t licht verfprey t wort

.

Den bant der Spieren noemt men,waer uy t 't begin-

fel der felfder beftaet : Heeft fijn oorfpronck van 't ge-

beente , ende dient tot een houw-vaft : Van defe bande

gewort het eygen en b>fondere Spieren-vlies , om-
kleedende nietalleen hun vleyfch uyterlick, maer oock
in-dringende maeckt meerder vaftigheyt van'tfelve.

Dit Vlies als GaUnus ongevoeligh ftelt, is dennatuyr
enervarentheyt tegen-ftrijdigh

.

Tenleften 't geen tot de vlechting der Spieré t'fame

te loopen voor gewendt is , wort pees gefeyt, ende is

dat wit , luyfterigh , hart, gladt, bondigh gedeelte, in't

wdek de Spier eyndight . Dit wierde van deouden,a!s

de wetenfehappê noch in de Kindtfheyt waren, Zenuw
geheeten ; Welcke naem noch van 't gemeen en konft-

miffend'volck onderhouden wort: Doch de wetende
tot onderfcheytnoemen't pees : Ende is het eyndtdes

Spiers 'twelckin'c roerbaer gedeelte gehecht worr.Dic
is het voorneemfte Spiers deel,aen 't welck eygentlick

fijn wereking toe-gefchreven wort . Hierom de alwe-
tende natuyr heeft aeri groote Spieren , als grooter be-

weginge oeffenende gtoote pefen gefchoncken. Doch
niet alle Spieren, feyt de verfochte GaUnus, zijn mee

pe-
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pefen begaefc; Want tongs , lippen, en blaes-fpieren die

derven : Waerom nae rijp raedtf- plegen befiuyt hy , dat

al de been- roerende fpieten pefen gebruycken, d'andere

die Telden van doen hebben

.

Nu wac betreft de algemeene onderfchey t der Spierë.

Defewort getogen uyc hun aert, ge!egentheyt,hoe-

veel-heyt,gefhlte,oorfprong,in-entering,verfcheyden.

heyt der gedeelté,en verwe. Soo ghy de aerdt beooght,

andere zijn heel vleyfigh, fommige vliefigh,eenige half-

zenuwigh. Keert ghy u tot de gelegentheyt: Som zijn

huyvers,fom recht, fom dwars^ andere diep,an%re uyc-

terlick geftelt . Telt ghy de hoe- veel- heyt, fultmeer

onderfcheyden vinden,dan tijdigh is om te verhalé. Be-
fiet ghy de geftalte,andereeen tafel,andereeen Grieckfe

A uyt-beeldë.Went ghy u tot de oorfprong: andere van

beenderen,andere van kraecke-beenen,andere van pefen

voort-komen: Aenmerckr ghy de verfcheydentheytder

gedeelten : Andere zijn twee-hoofdigh , andere twee-
kloovigh . Aenfchouwt ghy de verw,andere zijn root,

andere wit > andere blauachtigh of loot-verwigh.

Welcke voor-gehoude onderfcheyden alles na hun by-

fondere verklaring te lichter begrepen , ende te vafter

in gedenckenis geveftight zullen worden

.

C A P. II.

Van de Werckinge der Speren .

ÏXTAnneer u ontfchuylt eenighs dings beweging,W ontfchuylt u met een fijn aerdt, feyde de Beroem-
de Aerdtift Arijloteles . Evenalfoo: verwaerlooft ghy.

't onderfoeck van de verroering des Spiers, fult de kcn-^

nis fijns aerdts buytentwijffelingmiffen , als die geheel

in verroering beftaet. Tot de Beweging dant fame-

loopentwee oorfaken, doenend* en lijdend'. De op-

perfte doenende bewegings oorfaeck is de ziel ; Tot
wiens
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wiens dienft drievoudigh vverck-tuygh vaerdigh ftaer ,

*c Breyn , Zenuw, ende Spier . *T breyn ontfangt haer

bevel j de Zenuw levertet over , de Spier gehoot faem-

tet . *T lijdend' is , 't geen beweeght worc , *t been te

weten,ofeenigh ander gedeelte des Lichaemsbequaem
om beweeght te worden . Voorts het breyn beweeghc
alleenlick, en wort niet beweeght, de zenuwen aen-

dragen de bewegende kracht> de beenderen worden al-

leenlick beweeght ende bewegen niet > maer de Spieren

€n worden beweeght, en bewegen. Is't dat fich dit aen

yemaa*niet heel klaer laet fien , dcfe foo hy van d'op-

fnijding niet af. keerigh is , en fins fekerhey t niet weer-

baiftigh tegen-ftrijdt, zal natuyrs gelijckformigheyt

met mijn voor-ftellen bekennen. Nu om ons witte

treffen: Alle beweging , gelijck Arijloteles wel bedocht
heeft in fijn derde bouck van de ziel , is of treckingof

ftootingfwech-drijving.) Want vvaerlick al 't geen yec

anders beweeghtjbeweeght het of tot fich,of van fich:

Maer dit is trecking of wech-drijving . Zijt ghy de re-

den van defe waerheyt weet-gierigh * ontfangtfe in'c

kort . Aengefien de beweging des ziels met een voor-

gaende kennis volbrocht wort , foo moet fyywersom
gefchieden . En 'c geen waerom fv gefchiet is, ofom te

vervolgen , dat heylfaem en dienftigh is , ofom te fchu-

wen, dat onnut en hinderlick is. Maer met recht treckt

men het dienftigh tot ons ; ende het hinderlick weert

men van ons: Waer uyt voort-komt de tweevoudige

voor-gehoude beweging. Nu vorder: aen-gemerekt

den Spier niet hinderlicx noch onheylfaems voor-ge-

worpen is, dat hy door een wech-drijvige beweging
fchu wen moft , foo is 't dat fijn verroering een trecking

is . Om welckeeenige oorfaeckaenelcken gelidc niet

een.maer twee tegen-werekende Spieren toe-gefchickt

zijn, va-i de welcke d'eene buyght,d'ander uyt-fteeckr.

Is dan (gelijekfe is ) Spiers beweging een trecking , fe-
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kcr defe kan niet anders wefen , dan een in-treckingh of
krimpingh fijns felfs,die niet onheblijck by eens Snaers

krimpiogh vcrleké mach worden 2 wanneer fy vervochc

wort . Defe in-treckingh kan men in ons felven lichte-

licken leeghlick befporen : Want foo wy eenigh been

ofgelidc buygen, fal klaerlijck kunde werden , dat de
buygende Spieren krimpen , verkorten , en verdicken

,

Welcx ontwijffelige wifheyt noch breeder ontwerpen-

de de reden-njeke Gahnus feydt (en is merek-waerdigh
voor alle Heel- Meefters ) dat , foo ghy een Spier dwars
door-fnijdt , 'tzy in een doot ,'t zy levendigh Dier , fulc

klaerlick fien het eene deel nae boven, 'tander nae bene-

den Gch in-trecken , beyde te weten na hun eynt. Waer
uyt beweert wort,niet alleen de heele Spier, maer oock
elck fijn gedeelte met d'intreckingh fijns felfs als met
een in-geboren verroeringh begaeft te zijn: Want foo

ghy mede het bovenfte Spiers beginfel alleenlick door-

kerft,d'heele Spier fal na fijn ftaerc vervallé: Doorhackc
ghy fijn onderevnt, krimpt en klimpt heel nae boven:
Doorhouwt ghyfe bey te gader, rimpelt ende loopt

in't midden t'famen in wijfe van een ronde bol . d'in-

treckingh dan is d'eygen , byfondere , endeaengeboren

Spiers werekingh, den welcken volght'tgelidtsbuy-

gingh ende uytftekingh De reden , waerom Spiers

werekingh geen ander wefen kan, als d'in-treckingh

fijns felfs na mijn bedenckingh is defe: EenSpieris tea

deelen gehecht aen een roerbaer gebeente, tendeelen

aen een onverroerlijck ; Soo hy dan in fich felve geen

bewegingh en hadde , foude het roerbaer gebeenre niet

beweeght worden . Nu dat hy defe bewegingh in fich

felf noodigh hebben moet , fpoort men hier uyt , want

met fijn beginfel ende oorfprongh is hy verknocht aen

een onbeweeghlick offtiJliandigh gebeente ; Soo moec
hy dan nootwendigh in't roeren van't lidc of Been , in't

welck fijn eynt gegrift is > in fich felfs foo verkort ende

B ro-
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ingetrocken worden, als 'te weten her roerbaer gebeen-

te door buvgingh verplaetft worde . Ick foude dit met
voor-beelden wel wijder verklaren , ten waer ick vreef-

de , dat ick den onvertogen klaer ftralende fon een kaer-

fe foude fchijnen op te fteken . Daer blijfc noch te on-

derfoecken weick gedeelte des Spiers voornamentlick

defe werekingh oeffent : Want, feydt Gaknus ,inydet

t'fame-gefet deel , is altijdt yet , aen 't welck fijn werc-

kingh eygentlick toe-gefchreveti wort . Om dit door

vindingh op te doen , geeft de felve Leer-meefter twee
rnerek-teeckenen , dat is, twee eygenfehappen of voor-

waerdenhera aenklevende. D'eerfte, datheteenflach-

tigh zy : De tweede , dat fijns gelijcke in 't heele Lic-

haem niet gevonden en werde . Door defe uytfpraeck

worden als onbequaem tot dit Ampc gebannen Spiers-

ader, hert-ader, Zenuw , vlies, ende bant : Want al defe

buyten de Spier doorgaens in 't heele Lichaem gefien

worden. Overblijft 't Vleyfch ende pees,dewelcke zijn

en eenflachtige Lichamen , en eygen Spiers gedeelten

.

Van defe twee, aengefien *t Vleyfch wieck, flap,on-

machtigh is om't gebeente op te heffen en te verleggé

;

De pees daer-en-tegenfterck, vaftbondigh,en mach-
tigh moet te recht oorfaeck geftelt worde van de werc-

king,dat is,intrecking des Spiers. Dit is (fo ick mijn felf

niet kittel) Spiers werekingh grondigh en oorfpronc-

kelick ontwurpen ; Wiens rechte kennis den gantfehen

oudtheyt by-na verborgen is geweeft

.

Hier ftellen fommige nieuvvfgerige en fcherpe Na-
tuers Oordelaers een gefchil: aengefien alle bewegingh
door hulp van Spieren in Gedierten gewrocht wort , of
die oockin Vloon (onder verlof) Luyfen, enonfichr-

bare Vlieghjens plaetfch hebben ; dewelcke rafch ende

vaerdigh tot alle bewegingh waer genomen worden *

Tot diens ontbindingh hoor en lees ick wel 't gene de

dicpfinnigen uyc de alwetendeArijlottUs voortbrengen:

maer



t> È R SPIEREN. ij
maer'tgeen mijngemoedtvernoeght, fien noch vindc

ick niec . De tijde fal mogelick defes faecx waerHeydt
noch openbaren doorby-ftandt van de vergrootende
Kijck-glafen , die eenLuys in groote vaneen Vingers
Nagel vertoonen» DaerentuflTché fullen wy in't maeck-
fel van defe Gediertiens Gods Mogenrheytaenmerc-
ken,oogrondige Wijfheyt erkeunen,ende onvercaelicke

volkomenheyt verwonderen .

CAP. III.

V*n de dienjlbaerheden des Spiets voor foo veel *t een

meerflaebtigh gedeelt is .

OM noch innérlickcr Spiers eygenfehap ende aerdt

cc ontleden, kometoc fijn dienftbaet heden hem
in'c geheel roehoorende: in wekker voegen genomen
zijnde , worden hem toegefchreven ftant , grootheydt

»

geftalce,getal, inenreringh. Wt alle welcke als uyt Fon-
teynen veel fpreuckwaerdige nutbaerheden onefprin-

gen . De ftanc eerrkück in d'onderfcheyden des plaecs

beftact , die zijn ; opwaerts , neerwaerts , voor, achter,

rechts en lincks • Defeal worden der Spieren oorfprong

toegerekent : Waer fy oock hun nutcigheyt baren ; Soo
dat waer des Spiers beginfel gelegen is>tot dat felve ge*

deelte oock hy fijn verroeringe pleeght < Dierhalve»

twijfïelt ghy van fijn aenvangh , fulr de fekerheydt fijns

beweginghs miffen : voort- beels-gewijs is 't dat ghy
defchuyn neerdalende Buyck-Spiers begin nae 'tmeer-

ftemmigh gevoelen der ontleders aen de Ribben ftelt,

lult niet verftaen , hoe ende op wat wijfe defe felve de

Ribben neerwaerts trecket, ende den uyt-afemingh be-

hulpfaem zy

De grootheydt is drievoudt, langhte , breedte, en

diepte. Wt welcke defe onderfcheyden der Spieren rij*

B z "fenj
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fen , dar andere langh zijn , andere kort : Wederom
andere breec , andere fmal : Ten leften andere diep , an-

derc ondiep • D iep heet ick of die anderen, onderwur-
pen zijn, ofdie Vleyfigh en dick zijn : Wiens tegendeel

door ondiep gefeydt won : Nu tot hun Ampten. Lan- i

ge Spieren wercken groote en merckelick beweginge

.

Reden . Want aengefien defe meer en langer in-ge-
j

troeken, endiesoock meer verkort worden, hierom
j

moet hen een lange buygingh of uytftekingh nootwen-
digh volgen . Dies tot eens lidrslangeen grootever-|

plaetfingh lange Spieren vereyfcht worden , op dat fijn

gebruvck volkomentlicker vervult werde . Al waer
gae te flaen valt, dat de langhte der Spieren niet alleen

lange, maer oock llerckeen machtige beweginge ver-

oorfaeckt, foo nochtans langte metdickte vergefëllighe

is. De breete der Spieren volbrengt breede wreckingh:

Ende is't dat hun eene eynt breeder, hun ander enger zy i

enfmaller, dit baert fchuyne, of vermenghdebewe-j
ginge. De fmalte in't algemeen geeft niet dan rechte en i

enckele verroeringe. Rechte en enckele venoeringe!

bepael ick , die na een plaets-merck recht geftiert wor-
den : Als recht opwaerts, recht neerwaerts. Ende!
fchuyne of vermenghde beweginge zijn , die tot een

plaets-merck door veel en langer omwegen geraken:

Als fchuyn op-waerdts , fchuyn neer-waercïts , Sec. i

Hierom in elcke Breede Spier wort diiederley bewe-i
gingh gefien , namelick een enckele of rechte , en twee

!

fchuyne : Die met defe driederley vernoemingh uyt-

gefproken kunnen worden ; Voor opwaerts, achter op-
waerts , en recht opwaerts . D iefgelijcx opwaerts nae

voren , neerwaerts r\ae voren, en recht na voren. Over-
midrs dit teneerften befchouwingh met duvfterheydt i

overtogen fchijnt , wil het voorbeeltfgewijs ontwer-

pen, wanttet tot voorfegginge in quetfueren hoogh nut

is. Dks neem ick den kuntbaren Spier arms op-heffer,

Wiens
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Wiens begin aengefien breedt en uyt-gefpreyt is , hier-

om door weldaet van fyn recht-loopende Vefelen heft

den Ann recht opwaerts: Door hulp van defchuyne

,

fchuyn opwaens. Voortsom datdefefchuvneeenige
nae voren fien , fommige nae achteren : Dierhalven
door dienft van die voor-gelegen Vefelen, beweeghc
hy den Arno fchuyn nae bovenen voor-vvaerts: Door
byftandt vand' achter-leggende , fchuyn na bovenen
achterwaerts . Soo oock in de Spier halende den
Arm aen'tBorft, fchuyne beweginge zijn na voren

opwaerts, nae voren neerwaens : In wekker mid-
den is , recht nae voren : 'T welck hy volbrenghc

en uytrecht door de rechte Vefelen fyn midden door-

fnijdende : Gelijck de anderen , door fyn Huyvers
gaende Vefelen. Wc welcke Oogh-merckelijcke
Betooginge vervolghliick 't vorigh gefegh getroc-

ken wordt , te weten dat de breede Spieren foo wel
met enckele als vermenghde beweginge verfien zijn:

de fmalle alleen met enckele : daer en boven dat de

breede een rondt hooft of begin tot welftandt van

hun werekingh vereyflehen ; De fmalle het tegen-

deel van dien : Als t'fvner plaets naeckter bewefen
fal worden . Nu is noch dies aengaende waer te ne-

men, dat een breede Spiers oorfprongh wel vermeng-
de beweginge geeft, doch wanneer fijn eyndt engh
enfmalis: Want foo en fijn oorfprongh en fijn eyndt

te famen breedt zijn , volghc maer een enckele ver-

roeringh ; als gebeurt in de vierkante Spier den Elle-

boogh met de heele handt voor over leggende.

De diepeen ondiepe Spieren zijn van de vooifichtige

natuyr foo gefcheydé , als van haer Tolck Galeno duyd-
lick vertaelt is : te weten , dat de Spieren , aen de welc-

ken meer gelegë was ,dat is,welcker oefjeningh ftereker

en gedueriger was, dieper ; d'andere voort uy tterlijcker

gevoeght zijn geweeft . Want altijdt 't gene eelder

,

B 3 waer-
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waerdigerofnoodigeris, ftelt de Natuyr diep>alfoo be-

hoedende 'tfelve vai) dcuyterlicke onrechte. Maeraen-
gemereke voor-feydt is,dat door diepte der Spier* oock
hun Vleyfigheyt en dickte verftaen kan worden ; door
d'onditpce , hun dunte en teerheyt : Soo is te mereken»

dat de Vleyfige en diepe Spieren > groote en machtige
beweginge vvereket; : de dunne het tegenftel van dien

.

Wtal ditbefluvt men dit gevolgb:Dateen Spier allen-

Cns groot zijnde , dat is , en bieedt , en lang , en dick

,

ftereke lange of merckelicke en vermengde beweginge
oorfaeckt . Soo oock een aüenGns kley n , dat is , eng

,

kort 3 en dun ofteer,enckele alleen, korte,en onmach-
tige verroeringe uytrecht

.

Nopende de geftalte:defes dienftbaerheden fchijnen

inde grootheyt vervat te zijn: Want de geftalteoock

groot heyt is , feyde Ariftottlcs .

'T getal komt den Spier niet eygen voor foovecl'c

een Spier is, maer ten op- Gen fijns verplaetfings der ge-

leden. D ierhalven worden foo veel Spieren gevonden,

hoe veel beweginge der leden waer-genomen worden.

Nu ilTer noch over de reden-voering hun in-enrering

ontvouwende. Van de Spieren danfom worde gehecht
in'c begin des roetbaers gebeente,fom in't middel,fom

daerover. Welcxverfcheydenheytsnutis : Dat wan-
neer de wijfenatuyr voorneemt eenigh been of lidt enc-

kelick te bewegen,verknocht fy alcijt en fijn oorfpronck

en eyndt , aen'c begin van't roerbaer gebeente : Als ten

meeften gelettet wort. Maer foo't den felfden Moeder
behalyen de beweging oock fterekte gelieft mede te

deelen , dan bindt fy den Spier over 't begin van't be-

weegblick been: Óver't welck hoe de hechting Gch
verder ftreckt > hoe de beweging meer bekrachtighc

wort . Dit fiet men den voor gefeyden aller vormfter

~m\ werck-ftellé^als't van noodt is behalve 'c beweegh-

lick Been oock 't gewicht des aen-klevend'Lidcmaets
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te verplaetfen* Voor-beelts-gcwijs in de op heffing des

arms : aengefien nier de arm alleen, maer oock de Elle-

booghenheele handt op-getilt wort, foo is»*c dat die

Spier (welck is den Grieckfen A uyt-beeldende) in des

arms midden fijn aenhechting hebben moer. De reden

is, overmits dufdanige, geïijck fy ten deelen 's Beens
langte ontrecken , foo verlichten fy oock fijn wichr, en
verkonen het ander verknochte Lidtmaet tot gersede?

en vaerdiger beweging

.

CAP. IIII.

Van de middelste en ujterjle geïteltenife des

hewegmgs.

Dit als oock 'c naeft-volgende Capittel treffen hec

hant-werek wat nader dan de vorige, dies zijn fy

oock allen Heel-meefterë merek-noodiger. Hippocrates

dan in fijn Boeck van de geleden , ende fijn nae-bootfer

Galtnus in fijn cerfte verklaring op't eerfte van de breuc-

ken , gebieden een-ftemmigh, dat men de gebroken of

uytgeleede gedeelten in een middel-matige onpijnlicke

ftanc handelen moet : Welck foo men verfiiymr,zullen

pijn ,toe-vloeying, enontfteking verwecken . Galenus

dit, gelijck al,breederen klaerder af- malende feyt. Soo
defe geftalte in de rechting des Breucks en inleeding des

Lidts, als mede in fijn uytrecking, ende verbande ver-

achceloos wert, zijn ontwijffelick te verwachte groote

pijnen , of af-fcheuringe der Spieren , of koortfen , of
krampen,oflammigheden, en ten minften een eeuwigh
duerende wanftelling des lidtmaets . Siec doch hoe
veel den hant-werekende Geneef- met fter gelegé is aen

de kennis van de Standt der geleden . Defe Standt dan

worc aae even*redenheyt van de overmatige en middel-

B 4 nu*
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matige beweging der Spieren in tween gefroaldeeltin

een middel -geftake> en uytttfte geftalte . Defëis,in
de welcke de werekende Spieren op't kortft in-getroc-

kenzijn, ofop-tftijfts gefpannen : Dies foo is fy feer

moeyelick,ende voor weynigh tijts hardelick. De mid-
del geftalte is , den vvelcken , overmits de ledigheyt al-

ler Spieren , men langhft onpijnlick onderhouden kan

:

Ende beknopt bepalende , is een geftalte , die even wij-

digh van de uvterfte buygingh en uy tftekingh afwijekt.

Defe in alle Lidtmaten is niet een , noch gelijckfor-

migh, maer verfcheyde en veelvoudigh nae verande-

ring van hoeckige » rechte , ende krom me geftelteniffe,

tot welcke de Leden voor en achter overgeleydt wor-
den . Voorwaer yder gedeeltens middel geftalte fal

men niet fwaerlick wijs worden > foo wy elcx Lidts uy-

terfte bewegwghe verfoecken en gae -flaen, daer nae

'rpunt tuflehen haer middeleode met opmerckftellen .

Totduvdelicker ondertafting falickeenige voorbeel-

den bybrengen: d'Elle-boogs uytterfte buyging en uyt-

fteking gemerekt hebbende,kieft ende fteltet punt haer

gelijckdeelig fcheydende, en vervoert den Elleboog tot

dit felve: Sulc bevinden,dat de middel geftalte des Èlle-

boogs recht-hoeckig zy. In de hant is fy heel verfchey-

de. Want ruflché haer uyterfte beweginge'tmiddel punt

teyekenende , volght haer middel geftalte recht uyefte-

kende te wefen . In de Knye de felve waer-neming als

Leyts«man na-fporende, de middelgeftalte is bothoec-

kig ; gelijckt de Meet-konftenaers noemen . Diefge-

lijcx in de Vingeren . Ten uvt eynde 'tgeen tot de vin-

ding defer geftelteniffe meeft dienftigh is, is de grondige

kennis des Natuers der gedeelten,ende haers gefufters,

de gewoonte. Welcke gewoonte de almerckende Hip*

focrates infiendei heeft ons de middel geftalte des ge-

heel e Lichaems voorgedragen, feggende ; Dat de Gec-

ke vande Genees* meefter moet bevondë worden te leg-

gen
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gen op de rechter oflincker fijde , ( niet op den rugh, of
buyck) de armen, hals, Knyen, en evndelick'theelelijf

een weynigh gebogen hebbende. Want aldus (fchrijfc

hy ) 'c meerdeel der gefonden gewoon is te leggen

.

C A P. V.

Van d'onbeylen uyt quade door-fnijding ont-

wringende .

AEogefien door-fnijding veelrijdts namelick aenge-

roert zal worden, 't gelieft my haer welheytin't al-

gemeen hier aen te wijfen;Ondervoegende haer onhey-

len , wanneer fy door een onwetende hant gewrocht
is. GaUnus dan en fijn Aep Paulus, met ondere Leeraers

roepen eenfinnigh , dat de opening door infnijding , of

doorfnijdingh gedaen metdefe voorwaerde verbonden

moet wefen : te weté dat fy na de rechte der Vefelen ge-

fchiede,en aengemerckt defe doorfnijding voornamenc-

lick inde Huyt volbrocht wert,in dewelcke geé geftalte

noch rechte der vefelë wort onderfchevdelick vernomê
(al-hoe-wel fy met alle geflachteder Vefelen doorbreyt

is , doch alles vermengt en ongefchift ) hierom door de

rechte der Vefelen moet mé noch mach mé geen andere

duyden,a!s der ondergelegen Lichsmé Vefelen,gelijck

der Spieren,Pefen,Bloetvacen 5Zenuu é«, maer voorna-

mentlick der Spieren. In welcke gelegentheyt wat on-

heyl dat veroorfaket de waen-weter heydt des onle-

dings , kan yder overwegen . Voorts de fchadelicke

ongevallen, die een dwarfe doorfnijding der Vefelen

naekomen 9 zijn, eerftelick , het verlies des bewegings

:

Wantnae grootheyt vandefnee wort nae even- reden-

heydtde verroeringh ontnomen. Ten tweede, ont-

ftekinghniet fonder gevaerlickheydt des Kramps, die

welcke van de gefnedene aen de ongefnedene Vefelen

B 5 me-
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roede gedeelc ende overgelevert worti als wel debefle-

pen Galenus aen-geteyekent heeft : Ten derde, pijn, die

in'theelen op-rijft, want gelijck de dwars door- fnede

Spieren nu in- getrocken, nu uy c gereckt, en dierhalven

nuop-waeres , nu neer-waeres beweeght worden , foo

dickmaels oock dwingen fy met hun den Huyr open
neder verroeren: Welcke onruft in een bezeerc gedeelte

noodtwendigh Weedom aen«jaeght;en defe, overmits

fy aentreckend* is , mede brengt eyndelick Ten vierde

»

een lange en trage heeling des fweeragies . Wt welcke

heeling noch ontftaet Ten vijfde, een breede leelicke

Wondmael, die ontwijffdick min of meer Spiersin-

trecking belet om fijn herdigheyt, en voornamentlick

om Gjn aenwaffing ofvexknochting met de onderwurpë
deelen # Boven al defe fchuwelicke ongevallen onder-

ftaet men noch indedwarfe door-fnijding dit gevaer f

dat op diervoegé lichtelick de Bloet-vaten en Zenuwen
gequetft worden , want fy nae de langte der Spieren van

de natuyr geleydt worden . Dit zijn dongevallen korc

en bondigh vervat, rijfende uvt door-fnijding nae de

rechte der Vefelen niet volbrocht . Hier vraeght een

weetgierigh , wanneer geen Spieren en navolgens geen

Vefelen den Huyt onderleggende zijn,op wat wijfe dan
dedoorfnijdingte Hantwercken isf de bedrevene Heel-

meefters doenfe altijc na de langhte des Lichaems, noyc

over dwars . Hier toe hun bewegende reden is , op dat

d'onderlip des Wonts door Gjn in-geboré fwaerte neer-

fijgende de opening niet en vergroote , de genefing ver-

achtere, en'e Wondteycken mifmake: welckalvol-

komentlick verhoedt de langwerdige doorfnijding.Nu

de gedeelten , den wekken geen Spieren onder gelegen

zijn , en daerom oock in haer defe leering plaets heeït

,

zijn 'tmidden des Voor-hoofts/t midden van de Borft>

*t meefte deel des Neus, en weynigh andere. In't alge-

naeyn dan is altijdt de dwarfe doorfnijding cn te vreefen
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als fchandelick , en te wijeken als fchadelick , een geval

alleenlick afgefondert> re wetë i n groote K ramp en ont-

fteking volgende de quetfing eens Zenuw s, want alfdan

van twee quaden 't befte verkiefende , is men genoo-

dightof Spier , ofZenuwovermidcstefcheyden, ïs'c

dat men den Menfch behouden willen : Want verkie-

felicker is de fehade van een deel , als d'ondergang van't

geheel

.

Tot noch toe heb ick voorpalen ( foo men fe ydt )
ge-

flagen : nu kom ick recht rer fake : En wende my tottet

wit, waer na ick al *t beleedt van de voorgefonden Re-
denen heb geftuert , dat is , tot de byfondere handeling

der Spieren

.

CAP. VI.

Van de Achterhooft-Speren .

IN'e Hooft en aen't Hooft telt men veel en verfchey-

de Spieren onderling verfchelende foo wel in gedaen-

te, als werckinge : want andere zijnin't voor-hooft ,

veel in't aenficht , fom aen't flaep van'c Hooft > eenige

onder gelegen, die het aller zijde verroeren : Welcke al

wy in (onderling bereding zullen ont-leden. Nu is ons

voor-flagh , de Spieren te verklaren omkleedende de
plaets des Beckeneels gelegen tuflchen d'oorfprong der

Voor-hooft Spieren (aen 't Opper- hooft te weten) en

't begin des Necks . Nicolaus Mafia fchrijft , dat fom-»

mige , in de Hooft-wonden vermerckende roodt aen-

groeyend* vleyfch, hier uyt als volgighbeiluyten»of

den Huyt Vleyfigh te vvefen , of onder haer een Spier

te leggen: Doch wanfchicklick, feydt hy , want van
*t geen defe vleyfigheyt openbaert , is *t vleyfigh Vlies

een van d'algemeyne Lichaems deckfele , 't welck hier

byfonderliekvaft aen den Huyt fonder eenighs tuffchë
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ftant verknocht is. Na 'tgevoelen dan van defe achtba-

re Schrijver » is in de voorbepaelde plaets geen Spier

te vernemen . Nochtans de vlijtige en geduerige on-

derfoecking heeft ons Nakomelingen in'c Achterhoofc

twee Spieré aengewefen, hun oorfprong nemende van'c

midden des Achrerhoofts ter zijde , en opwaerts klim-

mende ftreckenfich meteen breede vliefige pees tot de
ooréen Spieré des Voorhoofcs toe.Maer als menfe wel
te degen befchout,zijn veelti jts niet dan vleyfige vefelé:

Iae in eenige wordt menfe niet gewaer . Het ampt en

Wercking defer Spieren is , den Huvt des Achterhoofts

te bewegen : Gelijck Qolumbus in Gch felf > en andere

tüyght te gebeuren. Wanneer defe Spieren heel hoogh
reyeken , in fulckdanige is *t heele vel des Hoofts ver-

roerlick: foo waren gefchapen,die wekken de H.Augu-

Jlinus van de Stadt Godts redenvoerende fchreef, dat fy

koften 'tgantfche haer op'tVoorhooft na believen halen

en herhalen. De aerdt-oordelaers>dat is,die uyt eenige

fichtbare mereken den aerdt en genegentheden des

Menfchs nafporen,feggen, dat die gene een vet en vley-

figh Hooft geloot hebben, taeyer en langduriger leven

genieten. Doch dit voorftel aengefien 't op een onvafte

gront gebout isfdunckt my meer na waning als gewiffe

teneygen. Kome nu tot het ander voorgenomen en be-

looft in elcke Spiers handelingh aen te roeren, voorfeg-

ging te weten , en hoedanigheydt des openings . Wac
die belangt. 'Tgeen van onfe outfte en befte Leer-mee-

fter voorgèfongen is , wordt van de huydige Schrijvers

foo vaeck nagepepen , dat die gene defe konft maer van

de drumpel gegroet hebben , dit lietje niet onkundt en

is: Doch ftreckt totgroote waerfchouwingdes HeeU
meefters; En is,dat geen Hooft- wont te kleyn achté is,

want de Huyt maer even geraeckt en gekneuft zijnde

heeft menighmael en moeyelickheyt den heeler, en ge-

vaerlickhejc den befeerden aengebrocht. Voorts de ge-

vaer-
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vaerlickhey t wort grooter nae gelegenthey t des plaets;

Want in't Opperhooft is fy alder grootft : In't Achter-

hooft en by de ooren vveynig te vreefen : En dit niet foo

om deanderheyt des Huyts hier of daergelegen,als wel
om d'onderfchey t van't onderftaende eele becken. Crf-

fus , door fijn kort-bondige leeringh de Latijnfche Hi/>-

pocrates genoemt 3 fchijnt ons defe fwarigheydt door de
vorige waetfchoüwinge aen-gejaeght te verlichten 9

als hy fchrijft , dat de Huyt des Hoorts lichtelick heelt*

al waer fy ( na de leefing van eenige) in ftucken gehackt.

'Twelck te duyden is van de fonderlinge quetfiugh des

Huyts>deHooft-pan onbefchadigt zijnde. CeZJaj fchaft

ons de faeck enckelick ; lek falder de fauws by voegen*

de reden 3fegh ick, welck is de Ziel des wijfgerigheyts,

De Huyt dan des Hoofts is heelfamer, als d'andere des

Lichacms: Om dat fy fockiger ,fachter ,leeniger, en
olyiger is,' t welck mê oock van de Leertouwers te we-
ten komé kan,die feggé, dat defe Huyt om fijn fmeerig-

heytaldermoeyelickftbereyt wort . Defe vettigheydt

bruyekt de voldoende natuer tot een Balfam , oorfa-

kende dat de gefcheyde eenighey t defes Huyts haeft of-

te balt t'famen loopt . Hierom is't, dat de wetenfte der

Heel-meefteren in de Wonden van defe Huyt hun ge-

nees- middelen met eenige vetten,als MeofchéVet,ver-
mengen,opdac natuers Werckfoofpoediger voort-gae»

Dits van de voorfegging

.

Nopende de openingh . Defe wordt gepleeghtïn

gefwellen, verborge pan-brcucken en fcheureo, en-

de diergelijcke gevallen. Dies wordt hier voor-ge-

went eengefchil, of oock de voor-gemelde gemey-
ne wet en regel in de door-fniidingh dcfes Huyts te

onderhouden is . Voor de beneentiide partije ftrijdt

:

Dat fomtijdts * als aen-gheteyekent is , defe Spie-

ren afzijn , derhalven iffer geen rechte der Vefelen

dan waer te nemen: En genomen? datief de Spieren
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al merckelick gae geflagen werden;Wat dienftbaerheyt

doenzy? Den Huyt nae achteren en voren te dwingen?!

Toe wat nut doch ? Miffchien bloodts Hoofts ftaen-

de om de Vliegen wech te jagen , gelijck men de Paer-

den vermerekt te doen , die door beweging van hun
Huyt de felfde Vliegen en Muggen af-weeren ; En
noch voornamentlicker de Olifanten , die in de Rim-;
pelen van hun vel defe Beeftkens doot nijpen t Aenge-
fiendan, dat de vernietiging ofverlies des verroerings

defer Spieren geen fpreuck-waerdige fchade mede-
brengt , dies fchijnt de dwarfe door-fnijding van hun I

Vefelenfoo kommerlick niet gevreeft, noch gefchuwt

te moeten worden. Seker in de groote Zee des Geneef- !

konft (Galenum meen ick) vindt ick geen plaets , die de

hoedanighey t van defe opening uyt-beeldt. Hippocraus

waerfchouwt ons alleenlick van de naeden , en 't flaep

des Hoofts. G/jw/en PWwfnijdéen kerven defe Huyt
langwerpigh, kruyfehngs, dwars, op alle wijfe: De
na- geborene gebieden eenfinnigh in een verholen Pan-

breuck > 't vel ongewondt wefende , dat men *t fel ve in

voegen van een Kruys openen moet . In tegendeel van

dien Antyüus een oudt Schrijver,uyt de welcke Oribafius

*t felfde getapt heeft, beveelt wel uyt-druckelick , dat

men in't openen van defe Huyt, de legging des haers

volgen moet . lAVicenna voeghter de reden by: Op dat

het lijek-tevcken door 'c Haer verfchuylt werde , ende

niet uyt en muntenae degenefing tot leelickhevt des

Perfoons. ^Aquaptndens , wiens Vruchtbare leflen de

hooge School van Padoa vijftigh Jaren lang gehoott

heeft , in fijn Bouck van de oeffening der Handt-
werekinge, ontwerpt dit wat breeder , feggende: al-

hoe- wel defen Huyt geen Spier , maer een gebeente al-

leenlick onderwurpen is,welck ter eerfte befchouwing
met geé vefelen fchijnt begaeft te zijn, foo is nochtans

,

dat dit van de felfde niet gantfeh berooft en is: als te be-

oo-
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oogen is in de teere Kinderen-hoofjes , welcker vereleti

mee de loop des Haers over- een komen: En daerora

(feydc by) moet de fnijding hier de loop ofganghder
felfder nae volgen . Dies niet tegenftaende defe felve

vernaemde Leer-meefter op een ander plaets van de
Hooft-wonden handelende,ja Avicenna noch in't felfde

Boeck , feggen dat men in de Panbreuck d'opleggcnde

Huyt kt uyfgewijs doorfnijden moet . Wat middel hier

tot verfoening, en onfchuldigingdeferhoogh- geachte

Mannen van tegen-fpreking i Gehjekinal, foooock
hier een rijpen voordacht oordeel des Heel- Meefters

dient , gantfehfijn oogh-merekftuerende nae *t geen
meerachtiger is . Soo dunckt my onder verbetering

:

in de Panbreuck of fcheur aengefien 'tlevé des Menfchs
groote gevaerlickheyt loopt , en een enckele langwer-

pige fnee die felfde niet te recht op doen ofontdecken

kan, hierom de gelegentheyt der Vefelen achcerrugh

Hellende , doorfnijt menfe wel over dwars > of huy-
vers naeyfchdesfaecx: hooger wiekende des levens*

als eens onnoodigs bewegings verlies, ofeens kleyne

lelickheyts behoudingh . Maer in gefwellen 't Hooft
befettende , aengemerekt zy gemeynelick met gevaer-

lickheyt des doots niet vergefelfchapt zijn, al hier heeft

plaets een enckele langhwerpte fnee nae de rechte der

vefelen, en loop desHaers gedaen,want defe den fuyve-

ring des veretterde vochtigheytsgenoegfaem voldoet.

Soo nochtans een gefwel uyt fcherpe en quaet-aerdige

vochtigheydt ontftaende het onder gelegen eele been

doorknaeghr en verdorven hadde , als dan voldoet we-
derom geen enckele fnee , om de voorgebrochte reden a

Opdufdanige wijfeverflaë ickde tegenftrijr, enfehijn-

licke tweefinnigheyt derachebare fchriivers vereenigc

ende verdragen ce mogen en te moeten worden : Voor
een weldaet nae mijn gewoonte rekenende > die't my
rechter duyden fal •

CAP.
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C A P. VIL
Van de Voorhooft-Speren

.

9HpVoorhooft, welck is een uytbeelder vander Men-
A fchen droefhey t, blijdtfchap, fachtmoedighey t,en

wreetheyt, heeft van de rechten gelijckdeelende Na-
tuyr twee Spieren verworven ; twee fegh ick > veripro-

ken zijnde van reden en ervaremheyt : reden , want de

voorgemelde rechtvaerdige Schepfter heeft alle gedeel-

ten c weevoudigb gemaeckt , op dat het Lichaem even-

wichtig en eenpardg zy> dies oock hier. Ervarentheyt,

want d'eene Spier over dwars doorfnede zijnde verlitft

fijn bewegingh, d'ander noch onbefchadight fijn werc-

king oeffenende . Defe twee Spieren dan nemen hun
aenvang, niet van beneden , want fy opwaerts ingetroc-

ken worden , maer van boven , gemeynlick daer 't haer

cyndight : Somtiidcs hooger by de kroonacht ige naedt

des beckeneels. Zijn met de opleggende Huyt foo ver-

knocht , datfe van haer niet afgefcheyden konnen wor-

den; Dierhalven moeten foo ongefcheyden getooght

worden. Hoe fy meer opklimmen , hoefe pefiger wor-

den, en verder van elck ander afwijeken : Soo dat men
boven in*t Voor-hooft een merckelicke plaets toonen

kan , die vry van Spieren is , waerom daer oock geen

verroering gcpleegt en wort , als in yder waer te nemen
is . Onder by de wortel ofbegin des Neus zijofe heel

vley figh , en onderling verkoppelt tot fchijnbare eenig-

hey t toe . Wat belangt de loop der Vefekn defer Spie-

ren , daer grootelicx den Heel- meefter aen gelegen is

»

vind* ick de vernaunfte ontleders onder elck andere

fchermen, eenige haer recht ftellende, fommige huy-

vers . Soo leyc 's Menfchen vernuft in duyfterheyt ge-

vangen ; dattet oock in fichtbai e en gevoelicke dingen

waent

:
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waent: Wat is dan ce verwachten vander Geeftelicker

onderfoeck ? Maer tot onfe voorwurp . Gakrms , Vefa-

Vtus , Fallopius , Launmius beweren defe Spieren recht

nae beneden te loopen . Welcker beroemde achtbaer-

heytniet tcgenftrijdende, verleydtonsd'eygcnbeoo-

gingh endeleert,datfe van beneden opwaerts klimmen
een weynigh huy vers of fchuyn nae't flaep van't Hooft
hellende: Als wel Columbus en de verfochte jAqnaptndms

ga geflagen hebben . 'Twelck , behalven in de ontle-

dingh , kan elck een in fich fel ve verrnercken, want des

Voor-hoofts Huydc zijdewaerts en merckelicker en

hooger beweeght wort . Daer en-boven fiet men (en

is onweerleghlick) dat in't oprreckëdes Voor-hoofts,

hoe men dit meer ofhooger inhaelt, hoe de Wijnbrau-

wen meer van den anderen afwijcken, 'twelck niet foti-

de gebeuren , dat fy recht op getrocken wierden , want
fouden dan evenwijdigh van den anderen blijven. Defe
waerheyt , d'andere verfwijgende , verwondert my, dac

den naerftigen Fallopio ontfcholen heeft: doch mach
defefchuynce als weynigh, en niet heel fpreuckwaer-

digh voor rechte genomen hebben: Of fulcke Licha-

men voor gekregen hebben , inde welcke fy recht op
klommen , gelijck de Spelende Natuur wel nieertijts in

andere pleeght. De Ader defe Spieren voedende is een

Tackje van de uytterlicke hals-ader afgeleyt: Door-
loopt in veel 'tmidden des Voor-hoofts, en is fichtbaer

namentlickin 't neerbuygen desHoofcs, end* inver-

gramminge. De bewegende en gevoelende kracht

wort hen toegefonden door de derde koppel der brevn-

Zenuwen ; Want defe een fpruytje nae 't Voor-hooft

,

en een na't flaep des Hoofcs uytftreckt. De dienftbaer-

heydt defer Spieren is , niet de rimpelingh des Voor-
hoofts, dewelcke den Menfch droevigh> jae onbetame-
lick is, wien 'tlachen is recht-eygen ; iVlaer d'opheffing

der Wijnbrauwen • Tot watnut,eneyndedochï Niet

G om
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om de oogen enckelick te opcnë, als fommige meyncri>

maer om die felfden wijt op te (pakken , 'cwelck te pas

komt, wanneer men veel en verfcheyden voorwurpen

met een ooghmcrck poogt te befchouwen ; Oock wan-
neer men fteylopwaerts Gen willen

.

Voorfeggingh . De Ouders, foo Pofudonius vertaelt,

en oock uyt Plauto blijckt , namen uyt de ftandt der

Wijnbrau wen eenige waerfegginge ; Want't beven en't

fpringen der felfder geloofdenfe goede en geluckige

uytkomfte der begeerde faken voor te beduyden. Som-
mige beroemen fich oock uyt de trecken en rimpelen

des Voor-hoofts allegenegenthedenengelegentheden

des Perfoons te kunnen vooifien. Maerfulcke fproock-

jes , wekker redenen indenatuer ongegrondtveftzijn,

bant een wijs vernuft buvteii de palen fijn gedenckings.

ïck keere rny tot onfe Genees konft . Hippocrates in fijn

Coofche voor-wetinge fchrijft, dat d'intrecking ofrim-

pelingh des Voor-hoofcs (in fieckten) yelhoofdigheyc

voor beteyckenr. De reden defes ontravelt men uyc

Galeno in't derde Boeck van de befchadighde plaetfen

:

Want , feyt hy , alfmen 't V
r
oor-hooft of andere Hoofts

gedeelten met Kramp fiet befet , gelooft men de her (Te-

nen mede te lijden, overmidts die uyt defe hun Zenuw ë

oorfpronckelickontfangen. Voorts d'over-een-komfte

der Zenuwen van *t Voor-hooft en 't flaep van 't Hooft
in een hooft-taek weckt my tot rugh-denckingh , dat

in groote quetfinge des Voorhoofts/t flaep van't hooft

de medelijdingh niet ontvlien kan; Doch 't ontmoet

my niet ofgelefen of gefien te hebben , nochtans leert

het defer gedeelxe-e-a^dt ende natuer. Dit verfeker ick

gefchiet te wjden,dat dooreen kleyn Wont je in't Voor-
hooft dit Tackje door-fneden zijnde, de Voor-hooft

-

Spier in onbmdingh of beroernis vervallen is , en nae-

volgens het Öogh-fcheel neerGnckendeover 't Oogh
'tgeGcht belet heeft : Een onheyl uyt fulckenklevn

voor-
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voor val den Heel- meefter onverwacht. Het felve is

fomtijdts mede gebeurt uyt verdoovende of (laep- ma-
kende plaetfelicke middelen op en aen 't Voor- hooft

ontijdelick gebefight tot fchande der Genees-meefte-

ren . Ten uyt eynde vaneen dwarfe doorfnijdingh

defer Spieren ftaet dit voor te feggen , dat hoe die hoo-
ger gedaen is, hoe't verlies des beweginghs minder is >

en 'tongeval daer uyt voortkomende kleynder . In te-

gendeel hoe de fné leeger is , en naderden Wijnbrau-

wen, hoe occk'tonheyl wichtigeris , want hier uyt

ontftaet de neer-zygingh der Wijnbrauwen op de oogh-
fchelen : 'Twelckoorfaeckt nietgantfch'tgefichts der-

vingh, gelijck veel wanen , maer verbiet d'opfpalkingh

der oogen: Waer uyt voIgt,dat men niet fteyl opwaerts

nae gewoonte fien kunnen , nochte veel voorgelegen

dingen gefamentlick befchouwen. By al dit is vergefel-

fchapt een droef , treurigh, en ftuyrs geficht, tot groote

onheblijckheyt des gequetftes

.

Openingh. Doen ick te Leyden noch leerlingh defe

konft aen vingh , 't gedenckt my , uyt des felfs hooge
Schools wijt befaemde leer- meefter Othont Heurnio, be-

dienende na plicht de openbare ontledingh, gehoort te

hebben, dat, nae dat hier t*Amfterdam een onbedreven

Heel-meefter ÏHeengefwel (waerfchijnlick eender der

StadtsRegierders, of der aenhangigen van dien) een

lange dwarfe door-fnijdingh in't Voor-hooft onwetent-

lick volbrocht hadde , ende het voorgedragen ongeval

gevolghtwas: Door ditkundbaer ongeluck gewaer-

fchouwt, en voorfichtigh geworden zijnde heeft de

wijfeMachts-Raet mits aeriftemmingderernftige On-
derfaten een Kamer gefchickt, waer de Heel-meefters

defes Stadts van eenervaren Genees- meefter in de ont-

ledingh vander Menfchen Lichaern onderrecht foude

worden. 'Twelckals noch vervolght worde tor des

Scadts lof , en heyldet Burgeren . Door diens miflagh

G z dan
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dan en fchandegewackert zijnde, fullen wydedwarfe
door-fnijdingh hier gantfchelick fchuvven . Doch die

is foo ruchtbaer , dat alle Schrijvers, niet een uytgefon-

dert, defe les voorhouden bykans tot walgingh van een

der verfchevde Boecken doorfoecker . Soo dat ick my
grootelicx verwonder , wat ^Amyllus voor heeft, gebie-

dende dat men het Voor- hooft (gelijck Oribafius over-

schrijft ) dwars door-fnijden moet . Soude wel defen

Ouden voonijdigen Schrijver Voor-hoofts Spieren on-

kunde geweeft zijn ? ofis't een vooi finningh des Druc-
kers voor , langh-werpigh ; dwars, ftellende ? Ofver-
ftaet hy miffchien dwars , ten opfien van de loop van

des Voor- hoofes rimpelen? Dit gevalt my beft, want
na konft en natuer moet men defe rimpelen dwars door-

fnijden . Nu is voorder de vrage hoe men juyft defe

fnijding leyden moet ? De meeitendeel der Heel-mee-
fterenfkmmen recht opwaerts, meynendefoodeloop
te zijn der vefelen defer Spieren. Maer aengefien wy en

met de verfochtfte ontleders , en met de finnelicke ken-

nis betogen, datfe een weynigh fchuyn opklimmen, foo

ftellenwyoock hier, dat een natuerg'Iijcke fnijdingh

eenighfins fchuyn opwaerts na 't (laep van't Hooft buy-

gen moet . Doch recht in'c midden van't Voor- hooft,
moet recht opwaerts gaen, aengemerektdaeropgeen
Spier te letten is. Maerfal, yemant opwerpen , wan-
neer defe eene en enckelefnéonfen voornemen niet ge-

noegh doet : Gelijck als 't Voorhoofts-been gebroken,

gefcheurt , of verdurven is , ende een groote openingh

verevfcht wort, wat wijfe is dat aen te gaen? Salmen
een K>uys maken , even gelijck in de Huyt des opper-

hoofts? Neen. Want die felve fchade hier uyt ont-

fpringen fou , die de dwarfe door-fnijding baerr . Hoorc
dan den geleerden Fallopium, wien ick om fijn recht-fin-

nige naerftigheyt veel in defe konft toefchrijf : In dit

voor-gewende geval zijn noodigh, feyt hv, drie fneden

:

D'ee-
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D'eene leyd' ick recht neerwaens , van wiens begin

treek ick twee andere fchuyn ter bevder zijde opwaerts

klimmende. In defer voegen worde de door gei nedene
Vefelen vande ongefnedene ofce gefonde geftue, de
Wijnbrauwen opgèhouden, ende een voldoende ope-

ningh verkregen . De meyningh defcs Schrijvers worr,

mijns oordeels , door dit bewurp uyt- gebeelt Y. Ende
lbo is te veifaenGuilidmusdeSaliceto, en andere, die

gebieden hier en dan een drie- hoeckige fné te maken.

c ap, vin.

Vande Slaep-Spieren

.

Dit gedeelte van *t Hooft noemen de Latijnen Tm*
pora , dat is , getijden , om dat fy door hacr grauw-

heyt van de jaren en tijt des menfchs ruygen . Wy hee-

tenfe flaep : in welcke naems fteiling dunckc my d'eerfte

Infetters drievoudt opmerek voor-gehadt te hebben:
Te weten ofom dat defe gedeelten befchadight zijnde ,

ons een onnatuerlicke flaep overkomt, ofom dat wy
de flaep verweckende en verdoovende plaetfelicke mid-
delen bruyekende de felfde aen defe zijden gewoon zijn

te fmeeren : Of wel om dat wy ons ter flaep en ruft be-

gevende, defe zijden plegen te beleggen. Van defe

Spieren zullen wy nu en hier handelen , welcke al- hoe-

wel onder de kaeck-roerende te recht getelt worden,
om hun naem-kundigheyt , nochtans uytftekentheyt,

ende merek-waerdigheyt verdienen (ons bedenckens)

een af-gefonderde redeningh . Defe Spieren dan befit-

ten het fijdigh gedeelte des Hoofts 1 nemen hun oor-

fptongh ten deelen van't Opper. hoofts,ten deelen van'c

Voor-hoofts been, met een breedt en half-rondigh be-

gin,'t welck allencxkens engende cy ndighc in een fterc-

ke Pees gehecht aen'c fcherp-hoofdigh uytfteeckfel

G 3 des
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desonderfte Kakebcens. Tot defe Pees verfamelen

al de Vefelen, als van d'otnmeloop des roncs tothim
middel punt . En 'c gene in die Pees fonderlingh waer-

genomen worr , is , dat hy niet aen 't Kakebeen begint

,

maer foo ghy gcduldelijck van daer opwaerrs *t Vleyfch

affchey r, (al u waeracluelick om moeien fijn oorfprongh

in 't midden des Spiers . En dit is , 't gene de ernfti-

gcGahtius'm defe Spier als felcfaem verheft, 'c welck
hadden overwogen fommige Lafter-gecftcn , zouden
foo onbetamelick tegen hun Leer- meefter niet hebben
durven invoeren. Defe Spier is tenuyterlickenaenften

blaeuw , ofbeter loot- verwigh: 't welckge'fchiet orn

fiins omkleedend' Vlies dickte; en is het eygen Been-

Vlies : Soo dat hier 't onderleggende Been van Vlies

ontbloot is ; 't welck nieu vvers anders vermerckt worr„

Dit heeft eenige verleyt tot waninghvan tweePefen
defes Spiers. De vvijfe natuer overwegende de noodig-

heyt en waerdigheyt van defelfde Spier, heeft hem fon-

derlingh getracht te verforgen : Eerftelick 't Been uy t-

ho!lende,heeft hem als in een Inham verfchuylt.Daer-

en- boven heeft de omleggende Beenen foo gefchapen

,

datfyals uytftekende voor-fchutfels 'tgewelt der ont-

moetende quets-tuygenontfangen moften: Namelick
*t Jock-formigh Been (jttgdtèm Latijnen gefeyt) het

welck als een voor-werck defen Spier omwalt en be-

Cngelt . Sijn voedende Ader wort af-geleyt van de in-

nerlicke Hals-ader, gelijck oock de Hert-ader : En
hebben haer loop aen beyde zijden des Spiers. Zenu-
wen heeft geen Spier foo veel , als defe . De vernaem-
fte Ontleders vermercken hem te door-loopen Spruyt-

jensvande tweede, derde, vierde ende vijfde Koppel
des Brevns . De vrereking en Ampt defcr Spieren , is

het onderRe Kakebeen op waerts te trecké: Wefhalven
fy dienftigh zijn tot des monts fluy tingh,tot de fpraeck,

en oock tot de kauw ing des Spijs . Hierom de gerech-
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tige naruer elcker gedierten Aerdc en eygenfchappen

infiende, heeft hen nu groot nu kleyn gefchapen na ge-

legentheyt des Kakebeens : Wederom nu fwack 3 nu
machtigh enZenuwigh: na't dier gefchicktis , of toe

bijten enverfcheurë,oftotenckel kauwen. De Menfch
dan wiens natuer rnilthey t is , noodende meer tot trach-

tingh nae wijfheyt , als tot ftrijdt , heeft defe Spieren

kleyn en fwack gekregen : de Honden, Wolven, Leeu-
wen, Beyren fterek en groot, om het tegenftel der rede-

nen . Defe regel doch , gelijck al andere , lijdt fijn u\ t-

fonderingh. Want men fomtijdts Menfchenfiet, die

infterekheyt defer Spieren niet alleen den beeften niet

wijeken , maer overtreffen oock. Soo heeft Vefaliuseen

Kamer-fpeeldergefien , die een ftuckyfers van vijf-en-

twintigh pont met fijn Tanden van de Aerdt opbeu-

rende i en aldus een tijde langh dragende, ten leften ach-

ter over in een muer wierp , die dertigh voeten van hem
ftont. Noch een ander Turck, als oock een Manmaner*
op hun onderfte Tanden voerende lange tijt een Balck»

die twee Mannen naeuwlicx vermochten te rechten

.

Ick heb defgelijcx een gekent , die door kracht der ge-

melden Spieren een Bier-ton (doch ledigh van Bier)

met fijn tanden vaft houwende over fijn hooft fmeet

:

Defelve beet een Tinne Tafelbort door. Dit zijn na-

tuers wonderdaden.
Voorfeggingh . De diepfinnige Scaligtr fchrijft , dat

dicke , vleyfige en uyt-puylende Spieren aen't flaep des

Hoofts een wis teyeken geven van onverftant , onwe-
tenheyc , en af-keerigheyt van konften . Ariflotehs na-

tuers Schat- meefter gevoelt , dat gefwollen en gefpan-

nen Aderen defes Spiers beduyden een ontemmelicken
onbefadighlick gram gemoet . Welcker twee uytmun-
tender Mannen naeckte voorftellen ick fou kunnen met
reden toeftemmigh makea, 'ten waer ick vreefde te

fchijnen wetens vaa't fpoor afte dolé. Voorts de dickte
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en ftercktedefer Spieren getuvgen oockvande fterck-

heyt des heelen Lichaems. Diefhalven eenige Paerde-

tuy Achers op defe Spieren voornamentlick acht nemen.

Tot voorfeggingh oock ten hooghften dient , te merc-

ken de gemeynfchap en medoogentheyt der oogen mee
de Slaep-fpieren. 'Tgene Columbus ons wel ontdeckc

heeft , maer lang voor hem AriftottUs , in fijn Boeck van

de fin , en 't finnelick : Ondervonden hebbende, dat uy

t

des Slaeps wondt blincheyt nagevolght is . Welcx me-
delijdenhevts reden gantfchelick beftaet in eensZenuws
mede-deelingh. Hippocratts in fijn Boeck van de Hooft-
wonden afmalende ons de gevaerhekheyt der wonden
defesplaets, feytde fwarigheyr eerftelickete ontftaen

dat het Kakebeens lidt veel beweeght wort , als men
drinckt,eet , en fpreeckt : Nu hoe moeylickenfwaer
de heeling der wonden valt, die in geen ftilftant kunnen
gehouden werden, leert ons de dagelickfche ondervin-

ding!} . Ten tweeden , om de nabuerighey t van de fetel

ofplaets des gehoors, dewelcke lichtelick medebe-
fchadight kan worden . Ten derden , om de holle en

ftereke Ader> feydthy, dit gedeelte door-loopende

.

Welcke woorden (holleen ftereke) vele Wtleggers

drooghs voetsover-tredé: Veel flechtelickSIaeps-ader

feggen te beteyekenen . D och Fallopws merekt hier ee-

nige geheymenifle des fins : want hier tweevoudt ge-

flacht der Aderé verftaen wort ; namelick de Hals-ader,

die van de groote holle Ader af-geleydt wort , en daer-

om hol oock hier genoemt : Ende de Hert-ader, die hy

fterek heet, overmits fy (oock na Platonis gefegh) met
een gedurige en ftereke kloppingh gedreven wort. En
vvaerlick defe is*t , die de meefte en grootfte fwarighey

t

in defe wonden aenbrenght . Niemant vind' ick onder

de Oude , ofhuydige Schrijvers , die ons volkomender
en wel- fprekender 't gevaer defer flaeps-wonden voor-

draeghtals d'alder-outfte en over-tiejfelickfte Hippocra-

tcs

:
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tes : Wiens plaetfen allegader over hoop te halen, is

yelroemighey t : Dies zal ïck de doorluchrighöe alleen

by brengen, en verduytfen . In't tweede Boeck van de

geleden: de wonde in Slaep* fpier gevallende zijn doot-

lick , braking of kooring , ende Kramp veroorfakende

.

Hier nae: 'TonderfteKake-been uytleedigh zijnde:

foo deSlaep-fpier gefpannenof verplaetft wort , Dof-
figheyt en wanfinnigheyt verweckt, Ende:'Tenzy
't Kake-been dadelick gefet wert, de doot ftaet voorde
deur , om de oprijfende fware koortfen , en luye flaep

;

Want defe Spieren flaep aanbrengende zijn , wanneer fy

met omiatuyrige toe- vallen befet worden. Maerwac
Reden doch van al defe fchrickelickegebuerigheden i

De nae-by-heyt van't Prinfelick deel , dat is , d'Herfle-

nen: De grootheyt en veelheyt derZermwé defen Spier

doorvlechtende , zijn Peefigheyt, en ten uyteynde zijn

overdecking van 't Beckeneels Vlies . Waerom oock
ter loop gedenckt, dat in aenvang der Koortfen defe fel-

ve Spier d'eer fte onder alle beeft en zittert de Klapper-

tanding werckende . Noch Hippocrates in fijn Coofche
voorwetinge: AIdiegene,feydthy , de Slaep fpieren

door-fneden worden , bevangt een Kramp van't tegen-

overigh deel. Wtdruckelicker in't boeck van de hooft-

wonden: foo't rechter flaep door-fneden wort, krimpt

ofwortin-getrocken'tlincker; foo't lincker, krimpe
het rechter . De verwarde reden van defe gefchiedeni*

hebben veel door onwetenheyt des ontleedings niet

kunnen ontwarren, namelickde geleerde Dumus uyN
leggende de voorfte fpreuck bedompt en omwindt fich

in fijn groot-fprekentheyt foo , dat geen fin uyt fijn

Woorden te fcheppen is. Cafiius de Artz in d'ontlofllng

van fijn duyftere gefchillen fchrijft,'t gene den weten-

den Ontleder meer te belacchen } als te weerleggen is

.

Ons valt die niet fwaer op te doen , overfiende het gene

wy in de algemeyne reden*voering der Spieren voorge-

C 5 fem-
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fonden hebben, het welck hier nu fockt. Reden is dam
*T ampc der flaep-fpieren is hec onderfte Kake-been op
te heffen . 'T welck op dat fy volbrengen , moeten ge-

famentlick Werelden , dat is , fich opwaerts increcken

:

Gelijck als fy verflappen , ontfluyt de Mont . Soo dan
een van beyde om fijn dwars door-fnede Vcfelen ont-

bonden wort, defe kan fich dan niet meer intrecken:

Daer-en-tegen de ander fijn Wercking volkomentlick

oeffenende, gebeurt dat de heele Kaeck totendenae

dat gefonde deel benoodighc wordt te krimpen. 'Tis

klaerder, dan de Middaghs Son . Maer 't gene ick hier

noch voor te wenden hadt , is , dat defe voorfegginge

dan eerft vvaerfegginge zijn,wanneer defe Spieren onder

hun midden door-gefneden worden . Gelijck ons wel
leerde de beflepen Ontleder en Heel-meeftex tot Padoa

Spiegelius Loflicker gedachte . Want, fey t hy, foofe bo*

ven aen al dwars gewondt werden,ontrijft geen gevaer-

lickhey t des Levens . 'T welck my aireede onder mijn

luttel voor- vallen ontmoet is,genoodt wefende van een

onfer verfochtfte Heel-meefteren tot een Vrouw op
defe plaets gequetft zijnde met een merckelicke dwarfe

door-fnijdingdesSpiers: en nochtans haer overquam
geen Kramp , geen flaep, geen doffïgheyt, geen Koorts.

Merckt oock dat de quetfing defes Spiers ter zijden,dat

is, ofnaede Ooren, of naed'Oogen veel forgelicker

is, dan boven nae't Opper- hooft : en dit om de voor-

verhaeldeBIoet-vaten de zijdige, en niet de opperfte

gedeelte befproeyende

.

Langius heeft gefië een Ridder den veerthiende dagh
met Kramp bederven, wiens Vel aen't flaep van fijn

Stal-knecht door een Steen-wurp gequetft was . ïaco-

tius heeft dickmaels waergenomen,door een lichte flagh

hier gedaen den geraeckten te over-lijden met voor

gang van des Arms en Beensberoernis,enhateringde$

Tongs , Maer wat frv eet ick; defe gevallen i'fame te ra-

pen,
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pen, de welcke ghy luy en meer, en vremder,en fchrijf-

waerdigerdoor e^gen ondervinding hebt vernomen?
Kometot de

Openingh. Veel door de voor-gefteldegrootewaer-

fchouwinge bedeeft en verflagen wefende, verlaten lie-

ver fonder hulp den krancken , als dat fy fouden hec

Handtwerck beginne. Maer in vvaerhey t hier fondight

men foo wel in d'onder maer > dar is , onbedreven Boer-

fche vrees ; Alsindeboven~maer,datis, oxivoorfichti-

ge en onbedachte ftouthey t . Puur Pauw , onfe Mede-
borger en Leer-meefter des onrledinghs rot Leyden

,

heeft mcermaels gefien door eé konftige Hant de flaep-

Spier openen fonder eenigh overkomende toe-val .

Maer 't Scheer-mes wierdt alti jdt geley dt na de rechte

loop der Vefelen . Defe , foo voor gefeyt is , dalen van

d'ommeloop nae 't middel-punt . Derhalven om nae

konft en natuyr te wercken , moet men van 't Opper-
hooft recht na beneden fnijden : foo dat , hoe ghy meer
van't rechte opperhoofts punt na achterë af-wijckt hoe

de fnee fchuynder gaen moet: en eyndelick achter van'c

oor moet recht nae voren getrocken worden : Ende dit

om de volkomen ronte des Spiers hier gelegen. Welcke
rondte hy voor om des ooghs wille niet behoudt, en

daerom hier vooralcijt eéfchuvne fnijdingh neerwaerts

plaets heeft . De lof-waerdige Faüopius door verfchey-

de ongelucken gewaerfchouwt zijnde, derft hier geen

Mes gebruycken : Maer in een Wondt van defe Spier

,

daer , om de breuck of fcheuringh des beens , grooter

openingh behoeftigh is , maeckt die felfde met Ravel-

doeck: En foo*t een fteeck is,aenvaerdt hy de genefingh

niet, want ick weet, feythy, dat de gequetftefterft

.

Sal men dan foo den Krancken in wanhoop vetlaten i
9
c is beter een twijfelachtigh middel re gebruycken , als

geen. Wy hebben in fulck geval een voor-fchrift en

voor-beeldt Gakni in fyn fefte bouck van't beleedt des
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Genees-konfts,aen'clefteCapktel , daerhvfeyt: In't

Slaeps-beenliecGgh klaereë lange breuckfien/twelck

ick niet rakende* maer alleen 't Opperhoofts Been uyt-

fnijdende heb den Menfch behouden : Soo dat hy oock
noch veel jaren leve . Wiens gelijck > foo't u niet ver-

veelt , leeft by Pareum breedt ende duydelick ontwur-

pen in fyn negenfte bouck, aen't negentiende Capitcel.

CAP. IX.

Van de Speren der Oogh-fcbelen .

TE recht feyde de groote Vefalius, dat de fpiegeling

defer beweging fwaer en moeylick is : Want hec

teere gedeeltjens zijn, die 't geficht lichtelick ontvlieg

cn veel tijdt door't Mes in d'af-fcheling gefchent wor-
den. Welhalven vindt ick de Schrijvers in groote twift-

redening over hoop te leggé; andere met arghliftigheyc

fijn gevoelen poogende te verdadigen , andere met fin-

nelicke kundlchap de fijne beweren. Ick heb met lijdt-

faemheytin Honden en Offen-oogen den Natuyr ern-

ftigh nae getracht te achter-halen, en 't geneickont-

deckt heb , is dit . Door Oogh-fcheel verftaen ick hec

deckfel ofLidt , daer d'Oogen uyterlick mede overto-

gen zijn , Ooghf-bladt noemt het een van de Grieckfe

Rijmers, niet onheblick. Dit gedeelte heeft elck Oogh
tweevout verworven : 'T onderfte, enbovenfte; Dit
is in de Menfch veel roerlicker, als't onderfte. Hier
hebben meeft al met Gakno gedoolt ftrijdende 't onder-

fte Oogh- fcheel niet alleen niet te bewegen,maer oock
groote onheylen te baren , foo het beweeght wierde •

Maer haddë fy hun Oogh-fchelë te degen op-gefpalckt*

zouden de beweging van't onderfte Oogh-fcheel klaer-

lick beooght hebben, doch veel kleynder, alsvan'c

bovenfte. Want is't dat d'Oogen-fthclen hundienft

aeu
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aen d'Oogen ten vollen beftedé raoften , foo moft oock
en 't bovenfte en 'c onderfte Oogh-fcheel tot eé onder-

linge ontmoeting tfame koroé, op dat alfoo doorelck-

anders hulp vaerdiger en raflferOogh-luycking gefchie-

de. 'T bovenfte is in de Menfch en Vier- voecige Die-
ren grooter : Daer-en- tegen in de Vogelen is 'c onder-

fte groocer » en dit wort oock in de felve alleenlick ver-

roert , als jïriftoteks wel gae geflagen heeft . Naruyrs

Naefporers , onder welcke Galenus d'eerfte getelc magh
worden , op-jagende> waerom *t onderfte Oogh-fcheel

in ons, en andere aerdts Gedierten foo verkieynt is?

feggen : dat , hadt het grooter geweeft , door fijn in-

geboren fwaerte ne'er-fijgen zoude , rimpelenden alfoo

'cOoghontblooten, jae veel vuyligheyt en omboen
vervangen zoude, geen ontloofing hebbende. Maer
laten fy my doch uyten, waerom defe ongevallen den

Vogelen niet overkomé i Voorwaer fulckdanige voor-

ftellinge zoudt men ontwijfelick > dat men koft , de na-

tuyr fien beljcchen. My komt niet voor, dan te feggen,

dat het den Opperften Schepper foo belieft heeft . Jae

dat my defes deels vorming en ftelling overgelaten was
(waer toe ick doch heel onwaerdigh ben) zoude eer

'copperfte Oogh-fcheel kleynder gemaeckt hebben,
als 't onderfte: alfoo de Menfch tot des Hemels be-

fchouwing e^ndelick gefchapen is , en op defe wijfe dit

beft zoude kunnen volbrengen. Wy houdé dan , den fin

alsfinnelicke wijf-geere volgende, dat beyded'oogh-
fchelen beweeght worden : Maer aengefien 't onderfte

kleyn is, foo heeft het oock minder en duvfterer. 'Tbo-
venfte om fijn grootheyt merkelicke en fichbare bewe-
ging.Defe beweging oordeelde Arijloteles natuyrlick en
niet vrywillighlick geoefFent te wordé,om dat wy dick-

maels oock tegen wil en danck Plinck-oogen moeten

,

dat is,wincken ofOogh-fluyten. Maer dit heeft Galenus

terecht we'er-leydt en vernietight , Ofnu eenige nac-
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komelinge jirijlotdcs gefegh ontvouwende , hem wel
ontfchuldigen,mogé de fcherpfinnige rechte. Dit weet
ick> dat Arijioteles wevnigh kundfchap der Spieren ge-

hadt heeft, lek houde defe beweging voor gantfeh vry-

willigh > alfoo fy door Spieren gewrocht wort . Defe
Spieren zijn tweederley : een recht , d'ander rondt. De
rechte is langwerpigh > begint binnen 't Hol des Ooghs
van boven , by en boven den Spier het Oogh op heffen-

de, dien hy oock gelijck-formigh is: Eyndight met een

breedtachcige Pets aen de Krake-beenige Boort des

Oogh-fcheels , waer op de Haertjens waiTen. Defe
Spier heeft rechte Vefelé 't binnenftevlackdes Oogh-
fcheels door-loopende , welckealshy intreckt, haelt

het Oogh-fcheel op-waerts, en ontdeckt het Oogh .

Defes Spiers vinding wort Fallopio toe-geeygent:Doch

fchijnt Galeno niet heel onkundt geweeft te zijn in fijn

Ouderdom beleedende de Boecken van de befchadigh-

de plaetfen . De ronde Spier is gelegen even onder de

ceereHuyCi omringende beyde d'oogh-fehelen: Be-
gint vande groote oogh-winckel by de Neus,en voort-

gaende langhs d'onderfte oogh-fcheel nae de kleyne

oogh-winckel, keert weder na 't bovenfte oogh-fcheel,

en eyndt daer hy begon : Soo dac hy volkomentlick eerf

ronde geftalte uyt-beeldt. SijnVefelen zijn rondt, en

onderling over-al verknocht: Want oock nae vlijtige

op-letting heb ick geen fcheyding kunnen waernemen.
B^olanus nochtans verweckt niet foo door oogh-merek,'

als wel door rede fchevdtfe- Wtdeelende aen elck oogh-

fcheel een ronde Spier: Overmits hy in des aenfichts

Kramp ondervonden heeft het bovenfte oogh-fcheel

fich bewegen, 't onderfte ftil en ftijf ftaende, foo dat het

oogh maer ten halven gefloten koft worden . 'T is ons

onteven : Scheydtfe, verbindtfe : Als ghy maer in't we-
fen des faecks , niet doolt . Hier koft yemant tegen hec

voor- gefielde twijfelen: Aengefien 'c onderfte oogh-

fcheel
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fcheel maereen Spier verleent is fijn op-trecking vol-

brengende: Wat dochhaerneer-trecktin'topenë van'c

oogh i Jquaftndms bedenckt hier eenige vergefochte

en fcherp-finnige uytvluchten. Wy plompe feggé een-

voudelick , dat in't openen des ooghs de gemelde ronde

Spier niet werckende , 't onderfte oogh-fcheel van felf

door fijn natuerlick gewicht neerfijght . Söo 't eenigh

Lief-hebber de gelegenthey t en ftandt defer Spieren luft

nae te fien , zal dus handtwercken : Met een kleyn doch
heel fcherp Mesje zal hy het teer en dun Velletje des

Oogh-fcheels af-fcheyden nae den loop des onderleg-

gendeSpiers, foo nochtans, dat hydefe Vefelen nieten

quetfe : Waerom fcherpe opmerckinghen naerftigheyc

behoeftigh is: Namelick inde oogh-winckels . Op
defe wijfe zal fich de heele ronde Spier bloot geven. De
rechte leyt > onder defe , en wort niet gefien dan mee
fchendingh van defe. DeOogh-fchelendoor-loopen
Bloet-vaten van d'Hals-aderen en Hert-aderé afgeleyt

:

Zenuwen omfangen fy van de tweede koppel,dewelcke
voedingh , warmte , gevoel en beweging aenveeren

.

Voorfeggingh. De plinck-oogers zijn van Aerdt
vreefighen bloode . Diefgelijcx zijn oock , die gene
hun bovenfte oogh.fchelen traegh ophalen : foo Jtrijlo*

tt/wtuyght. Hippocratts in fijn voor-wetinge fchrijftj,

dat de inkrimpingh der oogh-fchelen , foo dat de oogen
niet ten vollen gefloten kunnen worden, in fieckten

groot quaet voor beduyt. Redenis: Want de gedeelten

die van 't Breyn hun Zenuwen leencn , verklaren 'ton-

geval , daer 't felve mede beladen is. In fommige noch-
tans heb ick waer-genomen een aen-g;eboren gewoonte
te wefen met ongefloten oogen te flapen . Op dat wy
dan niet door een onvoorfichcigh oordeel in defe voor-
feggingh ons vergrijpen , fullen eerft van de omftanders
wijs worden, wat des fieckes gewonelicke wijfe van

Slapen zy in fijn gefontheyt. De felve L^er-meefter

heeft 9
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heeft ,dat de blauwigheytof lootverw der oogh fche-

len haeft dootlick is . Duretus hier op reden-kavelende

feytdat d'oogh-fchelen alderleft en fwaerft deblauwte
aentrecken , overmits fy Geeft-rijck zijn • en dies is dit

een wis teycken des doocs. Nopende haers quecfuyren.

Faüopius ftempt? en de dagelickfe ondervinding over-

tuyght, dat de Wonden der Oogh-fchelen en welen
haeft heelen, Welcken waerhey t nochtans de waerach-

tige en onbedrieghlicke Hippocraus ( foo't fchijnt) tegen

fprekende in de fefte fné der kort-bondigefpreucken

aende negenthiende, fchrijfc: Dat het dun gedeelte

des Wangs (dat is aen de onderfte Oogh-fchelen en lip-

pen )door-fneden zijnde noch groeyet, noch heelet.

Ariftoteltsin't tweede Boeck van de gedeelten der Die-

ren aen't ij.Capittel fonder eerlicke en danckbare

noeming fijns Metfters>dit en veel meer over-fchrijven-

de , druckt het uyt : 'Toogh-fcheel ofOoghs-deckfel,

feyt hy 5 gewondt wefende heelt niet , want het uyt Vel

alseygen gedeelte beftaet. Zijn defe twee lichten van

alle wetenfchappen dan foo verdonckert geweeft , dat

hen niet gebleken is,'cgene dagelicx ontmoet? Al-

hoe-wel ick dit van de hoogh-finnige Jrijlotehs wel

zoude : Doch van de bedreven Hant-wercker Hippocra.

w kan ick't niet gelooven. Dies tot fijn waerachtiging,

moet de gemelde fpteuck met een greyntje Zouts her-

kauwt worden , aldus : d'Oogh-fchelen en andere ge-

deelten van hem daer over-gehaelt , heelen niet door

aengroeying van Vleyfch of gelijck-flachtige ftof;( want

Zaets gedeelten kunnen niet herboren, noch herteelt

worden) maer heelen door yet anders>dat gelijck-mach*

tighis. Kort met de huydige Schrijvers: Sy genefen

niet door de cweede>maer door de eerfte Natu yrs voor-

neming . Partus in fijn fefthiende Boeck aen't fefte Ca-

pittel kerende de genefing der Hafe-oogen:In'c fnijden

van'c oogh-fcheel waerfchouwt ons , dat men de krake-



DER SPIEREN. 4*
bccnige boordt , de gront te weten der oogh-haerrjens,

niet en fchenden: Want defe door-fneden wefende,

feydt hy , te vergeefs pooght men 'c oogh-fcheel op te

heffen . Wat gemeenfchap heeft doch defe boort mee
d'ophefïing des oogh-fcheels * Door-kerft hem vry op
meer plaetfen foo lang als ghy de rechten voor-befchre-

ven Spier niet dwars door- fnijdt, fult den ophaling des

oogh-fcheels niet letten. Beter en ervarender fijn voor-

ganger Guido : Schuwt foo veel 't mogelick is de boort

der oogh-haertjens , Schrijft hy , want die van quade
heeling is . Dat's waerachtigh, om fijn Krake-beenig-

heyt. Wtdedwarfe wonden des oogh fcheels voor-

! feggen cenfinnigh al de Heel-meefters den val des felfs,

en *t verlies des optillings. Tot welex verftant te weten
Sis, dat die dwarfe oogh-fcheels wonden geheeten wor-
den , de welcke van de Wijnbrauwen neerwaerts na het

oogh dalen : rechte wonden zijn , die van d'eene oogh-
winckel nae d'ander loopen . Sy toeftemmen dan een-

drachtigh foo een wont van de Wijnbrauwë neerwaerts

loopende d'oogh-fchelendoor-fnijdt, dat hemnoodt-
wendighna-komt de derving vander oogh-fchelenop-

trecking. My berecht d'ontleeding vry anders. Maer
wie ben ick, die al defe heiten en Prinyen des waerheyts

tegen ftameren wil { Nochtans de faeck is foo naeckc ,

dat ick en een dick Oor fou wefen,foo ick't niet vernam,

I en den Natuvr grootelicx verongelijcken, foo ick het

i op't Toneel des nakoraftes niet uyt-brocht. Aengefiea

dan , dat de ronde Spier omringende beyde d'Oogh-
I fchelen als eygen wereking de toe-luyeking der felfder

volbrengt, foo is uy t de dwarfe door-fnijdmg fijner Ve-
felé noótfakelick volgigh 'tverlies desOogh-luyckings.

I Derhalveneen wont van de Wijnbrauwen neerwaerts

vallende hindert de fluy ting , niet d'ontfluyting der 00-

gen: Want d'ontfluytende ofopheffende Spier binnen

gelegen onbefchadight wordt . Vorder . Een rechte

D wont,
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wont , dat is f van d'eene Oogh-winckel nae d'ander

loopende, is ongevaerlick, feggen fy, geen ongeval

oorfakende,want fy nae de rechte der Vefelen gedaen is.

Dit is wel waer , foo de wont de boven- leggende ronde

Spier alleen quecft: Maer foo de wont door-gaet,mede-

brengt groot onhevl,de val,fegh ick,des Oogh-fcheels;

Overmits de Vefelé des opheffende Spiers dwars door-

fneden worden

.

Opening. Gelijck in de voor-fegging,foo oock in de
opening zijn al de Schrijvers gefamentlick verdwaelt

.

'Tgene my niet foo nieuw lijckt van de Oudé den welc-

kenick weet defe Spieren onkundt geweeft te zijn, als

wel wonder geeft van de huydige nakomelinge,die een

volmaeckteaf-maling defer Spieren getroffen hebben .

Maer 't gebeurt hen hier gelijck het ons meer-maels:

Wy treden de Voet-ftappen der Voorgangers al feulen-

de nae fonder omfich. Voorts d'opening ofhant-werck
oeffenen in defe gedeelte onfe Leer-meefters in haer val

en verflapping : Oock in haer verkorting öf op krim-
ping, hafe-geficht genaemt: Daer-en- boven in haer

verherde puyften en gefwellen,als wracten,moerbyfien,

hagel , &c. In welcke gevalle fy onbefcheydentlick

altijdt een opening gebieden volgens de Rimpelen des

Oogh-fcheels . Mijns oordeels is hier onderfcheyt

hoogh noodigh : Want foo die verhaelde gefwellen de

Huyt , ofde uyterlicke ronde Spier befitten , moet men
de Rimpelen des Oogh-fcheels in'tfnijdë volgen,over-

mits foo de gang der Vefelen is . Wefgelijcx in't hafe-

geficht te hant-wercke is,foo dit te weté van een Lijck-

teycken veroorfaeckt wort : Al waer vlijtigh toe te Gen

ftaet,dat men niet dieper als defe uyterlicke ronde Spier

fnijdt , den onderleggende lange Spier quetfende, want
men oorfaeck wefen fou , dat het oogh niet zoude kun-
nen geopent werde . In tegendeel Tbo die gefwellen

het binnenfte vlack der Oogh-lchelen bevangen ; Aen-
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gefien daer plaets heeft de lange en rechte Spier loopen-

de van de Wijnbrauwen neerwaerts, moet oock fulck-

danige opening gepleeght worde (niet als Guilidmusdo

Saliceto begeert, de binnenfte Rimpelen volgende. ) We-
derom met naerftigh op merck : dat men 'c mes niet te

diep en late fincken , en rake de ronde Spier , wiens

dwarfe door- fnijding 't verlies des Oogh-Iuyckings me-
de brengt . In de verflapping en val der Oogh-fchelen
gebiedt Pareus , dat men't vel zal af-nemen, fooveel

alffer overfchiet tot decking des ooghs . Maer aenge-

merckt dit ongeval oorfpronckelick voort-komt van de
ontbinding des op-heffende Spiers door overtollicke

fincking vervocht zijnde : Soo dunckt my > onder ver-

betering, defe Pijn te vergeefts den krancken aengedaen
te worden, overmits door d'afneming des Huyts de on-
dergebleven Spier niet gehulpen wort: 'Tenzydefe
verfochte Leer-meefter verftaet ende meynt den val der

Oogh-fchelen ontftaende uyt verflapping alleenlick des

Huyts . Doch ick fou met Aquaptndtns door op droo-

gende plaetfelicke middelen de genefing verfoecken

.

Defgelijcx in't hafe gelicht ontfpringende van in krim-

pings des rechte Spiers % doet geen vordeel d'opening

des veis , als 't blijckt . Dit's van de toevallen der bo-
venfte Oogh-fchelen : welcken aengaende grontlick in

gedenckenis te veftigenis,dat de Vefelen van haer Spie-

ren fich onderling kruyfelings door-Ioopen en door-

fnijden. Wat belangt 't onderfte oogh-fcheel, dit is

maer met een Spier begiftight,en is de felve ronde Spier

die in de bovenfte gevonden wort : Soo dat hier al tijde

een half-manige fné plaets hebben moet, volgens de

half-rondige loop fijner Vefelen .

D z CAP-
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C A P. X.

Van de Oogh-fperen.

T aller toeftemmirg heeft de Hoogh-geleerde
v y Galenus de konft des ontleedings veel verrijckt : na

hem doch is fy van de vlijtige Vefalio beter gefchickt:

En noch daer nae van de Huydige verketelboet . Maer
fiet hier een voor beelt des Menfchelicke fwackheyts,

defe fchrij ver blaeft en blact over-al,G4fr»ww noy t Men-
fchen ontleedt te hebbë; En nu beflijcke fich foo leelick

met het gene hy een ander verwijt befmet te zijn , voor

dragende ons geen Menfchen, maer Beeften-oogen

.

Seker met reden verwondert yemant, hoe Vefalius in

de recht-matige verdeeling vander Menfchen Lichaem
allen overtreffende , in dit gedeelte foo geflapen heeft

.

Soo is'e: Menfchen zijn wyj Dies betaemt ons beleef-

delick, niet fmadelick mee den anderen te handelen

.

Maer tot onfefaeck. Aengefien de Oogen gefchapen

en ons gefchoncké zijn, op dat fy der Verfpieders ampc
zoude bedienen , om het nut en noodigh te vervolgen

,

't hinderlick daer-en- tegen te ontvlien: Ende gemerekt
fy geen voorwurpen befchouwen kunnen, dan de welc-

ke recht tegë over d'Oogh-appei geftelt zijn; Soo moe-
ften fy niet onbeweeghlick wefen , want anders zouden

fy heel weynigh befichtigen, alleenlick te weten/tgene
recht over ftont: de zijden, als oock onder en boven
miflïende . Dies zijn fy foo gebouwt , datfe t'aller zijde

keghlick omgedraeyt kunnen worden : 't welck op dat

!

fy noch vaerdiger volbrengë , heeft hen de wijfe Schep-
per met overvioedigh Vet begoten. Defe raffche bewe-
ging is vrywilligh : Gelijck niemanc beneenend' is;

j

Derhalven wort door Spieren geoffent . Nu aengefien

fes derley verroering in '$ Menfchen Oogh waergeno-
\
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men wort, foo moeten oock fes Spieren als werekers

defes gevonden worden , gelijck Pareus wel leeraert

,

niet vijf, gelijck Valvtrda mee fijnMeefter Columbo.

Van die Spieren zijnder vier recht , *t wee fchuyn . De
rechte hebbé van hun ampt fraeye en fpreuck- waerdige

toe-namen verworven . Want d'eerfte boven op des

Ooghs-bol, hem opheffende, wort gefeyt d'hoovaerdi-

ge. De tegen partijdige het Oogh neerflaende, heet

de neermoedige. De derde na de groote Oogh-winckel
treckende, is deD rinck-fpier . De vierde na de kleyne

Oogh-winckel halende, wort genaemt de toornige of

grammoedige. De twee fchuyne en omdraeyende Spie-

ren heeft fommigen gelieft Minne-fpieren tedoopen,
om dat fy in de min als Aen-leyders gebefight worden

.

Welcx oordeel ick den bedrevenen Minnaers beveel

:

Voorwaer de draeying en keering der Oogen , als gec-

kelick en leelick , fchijnc veel eer de fchoonhey t des ge-

laets te mifmaken, en diefvolgens de liefdé afte keeren.

Voorts al de voor-genoemde rechte beginnen oor-

fpronckelick van 't binnenfte beenigh hol der Oogen
rontom'tgatj'c welck de groore Oogh-zenuw door-

tooght: zijn met veel Vet omwonden en bekleedr.eyn-

digen in breede , doch dunne pefen, de welcke vaft aen'c

hoornigh Vlies kleevende, loopë voorts onder het uyt-

terfte witte Vlies tot het fwarte ront des Ooghs. Defen
Pefen wort voornamentlick toe gefchrevë de glantz en

luyfter van't wit der Oogê. De fchuyne zijn twee,waer
van d'eenedebovenfteof grootfte is, voort-komende
uyt de felve plaets van de rechte Spier *t Oogh nae de
groote Oogh-winckel halende : Eyndight in een ronde
dunne Pees,welcke een dwars krake-beentje door-boo-
rende , wort als een Toom door een ring , ofeen touw
door eê Katerol om-gekrompt, en alfo eyndelick boven
aen't Hoornigh Vlies zijdt-waerts fchuyn inge-entert

,

d'onderfte of kleynfte fchuyne Spier fpruyt van'c

D j ort-
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onderfteenby-nae uyterfte gedeelte des Hols , boven
de fpleet , die de twee Kake- beenen verknocht: Loopt
huyvers nae de uyterlickeOogh-winckel, alwaer hy
'c Oogh dwars omvangende, boven ontmoet by-kans

den Pees van de eerfte fchuyne Spier . Aldus de ftant en

gelegentheyt der Oogh- fpieren verduy tfende,weet niet

ofïckfeoock verduvfter : Doch valt immers foo onbe-
grijpelick de Latijnfche leefing, foo yemantdefaeck
met betoogh niet vroet gemaeckt wort . In de Menfch
is d'ontleding defer Spieren heel fwaer en moeylick,foo

wel om hun kievnte , als overvloedigh Vet , daer fy in

(wemmen : In de OfTen, Schapen, en Honden is licht

.

Wefhalven Vefalius riedt , dat men defe Oogen nemen
zoudt : Welck d'oorfaeck geweeft is , dat hy al de ontle-

ders bitfige berifping in geloopen heeft,als geen onder-

fcheytftellendetuflchen Menfchenen Offen-oogen, de

welcke een Spier meer hebben, en is die gene het Oogh
van achteren als een half-ront omfingelt

.

Voor-fegging. Wiens Oogen, feyt Arifioteks, ftaegh

in beweging zijn , en nu hier , nu daer gewendt en ge-

wentelt worden, is van aerdt wreedt, róof-achtigh,

grammoedigh,en een geweldige halin van vremde goe-

deren. In vermoeden van yel-hoofdigheyt gebiedt

onfer aller oudtfte Leer-meefter op d'Oogen ernftigh

acht te flaen : Want foo fy dickmaels onordentlick ver-

roert worden, zijn voor-fpoock van naevolgende rafery.

De felve in fijn kort-bondige fpreucken : Soo ineen

Rage koorts 't Oogh verdraey t wort , is de door na- by

.

De reden is nu meermaels voor verhaelt, want om de

na-buerigheyt ontwijffelick d'Herflenen mede-lijden.

De wijt geleerde Mercurialis heeft aen-geteyckent , dat

d'uyt puylende Oogen , in fware fieckten , groot quaet

beduyden : Te weten de dierlicke kracht der HeriTenen

foo vervallen te zijn, dat fy d'Ooghfpieren niet meer
in hun eygen plaets veftigen , nuchte toornen kan . Wt
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de Kramp, of oock ontbinding der gemelde Spieren

volght fcheelheyt, dat is, een Miftael of wanftelling der

Oogen. Want foo, die gene na de buy të Oogh- winckel
bewegen , beroert werden, worden d'Oogen van de ge-

fonde Spieren nae de binnen Oogh-winckel getrocken

:

Maer foo die door Kramp nae hun Winckel gerockc

worden, keeren 'tOogh tot fich. Is'tdat de boven Spie-

ren door beroernis ontbonden worden , 't Oogh valt

neerwaerts:Is*t dat de onder Spieren,rijft het opwaerts.

Een Hooghduyts hoogh geacht Schrijver in fijnArtfny-

boeck handelende van de Oogh-fieckté feyt : Soo wan-
neer de Spier den Ooghzenuw omvangende beroerc

wort , dat het Oogh uytwaerts vallet , ofuyt-puylende

zy : Soo die felve door Kramp verkort wort, wijckt het

Oogh inwaerts . Dit mocht hy den Paerde-meefteren

voorgehouden hebben , niet ons , die genefers der men-
fchen zijn , in de welcke defe Spier niet gevonden wort.

d'Wtvaldan of uyt-puyling der Oogen volght een ge-

meyne ontbinding of verflapping aller Oogh-fpieren

.

Soo worden groote Artfny-fchrijvers van ruwe Aenko-
melinge by de Neus gevat,overmits hun onervarenheyt

in d'ontleding. Voorts d'Oogh-wonden zijn al gevaer-

lick: 'twelckal-hoe-wel met veel wichtige en dringen-

de bewijf redené beveRight kan worden, zal hier noch-
tans maer twee ons voorwurp betreffende by brengen

.

Eerftelick om dat d'Oogen van wegen hun Spieren

groote gemeynfchap met d'Herflenen hebben , welcke

Spieren met veel Zenuwen door-weeft zijn. Ten twee-

de om hun ftage beweging. Daerom een bedreven

Heel-meefter, 'ceeneOogh merckelick gequetft we-
fende , leyt een verbandt op beyde d'Oogen , op dat hy
*t gefond* Oogh alfoo veftigende , fijn verroering bene-

me . Wiens reden wel bedocht is van Alexandro in fijn

duyftere gefchillé; Alwaer hy vragende, waerom doch

*t eencOogh alleen gequetft zijnde foo licht niet en ge-

D 4 nefe»
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nefe , dan of fy beyde befchadight waren f Antwoort

:

Overmits foo vaeck als 't gefonde Oogh beweeghc
wort, dwingt ec het befchadighde of gequetfte Oogh
mede tot beweging: Want het foo van natuyr gefchickc

is, dat het een fonderling niet verroert kan worden.

Nu dat de beweging toe-vloeying en ontfteking ver-

wecket, en daerom oock den genefing tegen- ftrijdigh

zy , is fekerder als de fekerheyt felf

.

Opening, aengefien defe Spieren gantfch verborgen

leggen , heeft hier geen plaets t

CAP. XI.

Vw de Üeuf-ftieren.

KLuchtigh feyden een, doch wel , dat Jrijiotdes een

wafleNeus heeft, die vanelcknae Gjngoetdunc-
kenheyt en vordeelomgekrompten gebogen kan wor-
den . *T welck gelijck in andere ontellicke plaetfen

,

foo wort oock gedaen in*c eerfte Bouck van 't verhael

der gedierten aen't negenfte Capittel . Alwaer defe na-

cuyrs voefter-kint leert, dat de Neus bequamelick be-

weeght wort . Welck gefegh verdrayende de diepGnni-

ge Scaliger kim]ft, fat hy niet door fich felf , maerdoor
byval en byftant der na-buvrige gedeelten,de beweging
erft • Onbedreven is't gefproken van fulcken bcflepen

oordeel; Dit mifflagh doch wort verdooft van de onme-
telicke weldaden tot gemeyne welftant der wijf-geeren

van hem uyt-geftort, Wy ontleeders hebben eygea
Spieren des Neuswaer-genomen;En zijn vieringetal,

Vandewelcke twee (aenelcke zijd* een) by d'oogh-
winckel ontfpringende,loopen langs *t Been,ende wor-
den gehecht aen het fpitfe des Neus. HunAmptof
^ereking is de Neuf-gaten opwaeres te halé.In geneuf-
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den vint men noch twee anderen, die de Vleugelen der

Neuf-gaten openen en verbreedé fonder hun opheffing:

Worden verleken by een Myrthusbladt wiens geftalte

fy benaeft uyc-beelden. Beginnen van't bovenfte Kake-

been,en het heele Krake-been der Neuf-gaten uyterlick

bekleedende, worden gehecht in't ronde uyr-ftekendt

eyndt des Neus. Mijn Metïter SphgdiusL.G. gevoelde

darde Vleugelë der Neuf gatë niet door hulp van Spie*

renjtnaer in d'inafeming allee door d'intrecking en aen-

horting des lochts opgefpalckt wierden ; Tot dat hy de

felfden in my fonder inafemë vrywillighlick en mercke-

lick te bewegen met een groot welgevallen befchoude.

Ick heb na dien defe verroering in verfcheyden ga gefia-

gen, oock in de welcke defe Vleugelen niet heel Vley»

figh fchenen . Hun wereking is dienftigh in haeftige»

geweldige $ en groote inafeminge, als oock uyt-bla-

finge. By defe voor-genoemde tellen eenige noch twee
kleyne Spiertjens de Vleugelé der Neuf gaten van bin-

nen bekleedende. Wekker Ampt wefen fou de Neuf-
gaten te fluyten . My zijn defe noyt ontmoet . Vtfalius

heeftfegefien,foo'tfchijnt: Want hy befchrijft hen. Al-
hoe-wel Columbus het een verfierfei van hem ftrijdt te

zijn , en Plactnünus een Droom ; Al te bits. Oprechter

de recht-finnige Vaüopius:\c\n derve>feyt hy,defe Spiert-

jens door beneening niet gantfeh vernietigen , want in

ïbmmige wel geneufde Lichamen dunckt my hen waer-

genomen te hebbé : In andere wederom niet: Dies hang

icktwijfelachtigh. DeverfochteHeel-meefter en hant-

wereker Carpus beveftight hen met veel bewijf-redenéi

en fichtbare betooginge , Om van dit ongehekelt Vlas

goet Gaern te Spinnen > zullen wy fe^en > dat hier

deNatuyrdoet,alsfy wel meer-maels pleeght te we-
ten de gedeelten,welcker dienft , tot des levens of wel-

ftant of onder-houdt foo heel noodigh niet en is , nu
gevende > nu fpelender vvijfe wederom ontnemende

.

D 5 Noch
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Noch wort de Neus nae beneden getrocken, maer die

gefchiet door de Spier van de bovenfte lip, van de welc-

ke hier nae.

Voorfegging . De Aert-oordeelaers houden , dat*

die gene de Vleugelen der Neuf- gaten dick en VleyGgh
hebben , doch mede plac en neergedruckt als d'Oflen

,

in hun werckinge traegh enluy zijn, foo wel wat de ziel

als'c lichaem belangt , daer-en-boven bloot en loogen-

achtigh. Ten andere, de welcke een ronde dicke Neus
verworven hebbé met kleyne Neuf-gaten om de dickte

en ronte der omringende Spieren , gelijck de Verekens:

Defe zijn met een plomp en ruw vernuft verfien , d'on-

derfcheyden der faken niet fchiftende • Die een groote

wel-gefchickte Neus hebben,ront en bot-eyndigh,mec

middel- matelick op-gefpalckte Neuf-gaten, defe zijn

groot-moedigh.Sulck-danige fpreucken foudt ick meer
kunnen by brengen uy t verfcheyde gefteltenis des Neus
genomen , maer om niet buyten mijn wey te weyden

,

heb alleen uyt-gekipt,die fijn Spierë betreffen. Voorts

uy t de quetöng en dwarfe door-fnijding defer ontftaec

geen fchrickelick , noch groote hinder, aengefien fy

maer tot beter wefen , niet tot wefen volftrecktelick

van de goet-dadige Natuyr den Menfch toe-gevoeght

zijn. Welck al-hoe-wel foo is , foo moet men noch-

tans in de

Opening i wanneer die tedoenftaet, de natuyr vol-

gen, wiens Nae-bootfers wy ons belijden te zijn . De
Prinje der Arabitrs Avicenna>gebïedt de fnijding te doen
volgens de langte des Neus. 'Tfelve verhaelt Aquapen-

dens , by voegende , dat hier geen onderleggende Spier

forghlick wae&e nemen is . Welck om te bewaerhey-

den , moet van de rugh des Neus ontwijfelick gehoort

worden : Want aen beyde zijde Spieren merckelick

vernomen worden. Defer Vefelen overmits recht neer-

waerts dalen > vereyfehen oock een reelate neergaende

ope-
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opening • Doch hier is te letten , dat aen't eyndt defer

Spieren by 't fpitfe des Neus vier of vijf Spruytjens van
de derde koppel der Zenuwen over dwars inge-enterc

worden , de welcke foofe door een langwerpte opening
door-fneden worden , verliefen de Spieren en *t gevoe-
len en 't bewegen : 'T welck niet klevnachtbaer is. De
kleyneSpiertjens aen de Vleugelé der Neufgaten heb-
ben dwars loopende Vefelen>dies moet oock een dwar-
fe fné hier plaets hebben van de wang nae 't eyndt des

Neus.

CAP. XII.

Van de Oor-Bieten .

Atijftotdes , Galevus , en Plinius Hemmen gelijck-Gn-

nigh dat onder de gedierten de Menfch (onderling

onbeweeghlicke ooren ontfangen heeft. 'Tfèlvebe-

ftercken hun naekomelinge foo wel Griecken , als Ara*

biirs . DenHuydigen nochtans (foo fy fchrijven) zijn

veel en verfcheyden ontmoet, die hun ooren verroerde.

Waer over ick my wel verwondert heb hoe onfen voor-

genoemden Ouderen dit onkundt is geweeft > van de

welcke fom 50. fom 100. jaréd'Artfny geocffent heb-

ben,andere alle Wtheerafche en merck-waerdige nieu-

wigheden aen-geteyckent . Of fou defe lefte werelc

vremtbariger wefen i Als dan d'ooren beweeght wor-
den zijn hier Spieren noodigh. Faüopius heeft fulck-

danige veel ontleedt : Wien ick oock de vinding der

Oor-fpieren toe-eygen . Eenige na hem geen maet ra-

mende, fchencken defe Spieren aen yder een oock on-

roerbare ooren hebbende . Beufelen . Dit mogenfe de

Ganfen vroet maken : Niet ons, die weten, dat de wijfe

natuyr niet vergeefs doet . My zijn noy t defe Spieren

gecoonc; Oock heb ick dooreygen nae-fpooring niec

on-
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ondervonden dan eenigh flauw en fchrael bewurp der

Spieren gelijck-ftemmigh mee de Leering Galmt: en
nochtans welen dickmaelsde achter-hooft-fpieren ge-

fien i
0)o dac hun waarneming hier door verfwackc , jae

neergevelt wort , die feggen , dat wanneerde Achter-

hoofc-fpieren gevonden en gefien worden,oock altijc de

O^r-fpieré fich openbare. Alleenlick dan,na mijn ach-

ting» die roerbare Ooren hebben, zijn met defe Spieren

begaeft. Ick heb noy t gefien, diefe roerde ; Noch oock
gefprokë, maer wel gelefen,diefe gefien hebben. Doch
*k geloofden oprechten en vlijtige Faüopio, die fichfeyt

hen vernomen te hebben, en befchrijftfe aldus: d'Eerfte

Oor-fpier fpruye van't uyterfte en bovenfte eyndt des

Voor-hooft-fpiers , en recht neerdalende worr in't Oor
gehecht. Sijn ampt is 'toor na boven voorwaerts te tree-

ken . De tweede begint van 't Achter-hooft dwars nae

*t Oor loopende , met het welck hy in drie Tanden of

Vingeren gefcheyden verknocht wort, fijn wereking is

*c oor na achteré te hale. De derde is een voort-fpruy tfel

van d'eerfte Wangroerende-fpier.En wort ge-ent onder

aen't lapje des Oors/efelve neerhalende. Wat nut doch
cn dienft in een Menfch , die kleyne beknopte Ooren
heeft, defe beweging mede brenger,weet ick niet: Sou-
de eer twiften , dat fy een goet gehoor hinderlick waer *

Maer in de langOorde Beeften wat dienftbaerheyt fy

geve, zullen de ruwe Boeren oock wel uvtmonden. De
Vorft van Orltans had een Geck,die fijn Ooreneven ge-

lijek fijn Wijnbrauwen verplaetfen koft . Dit geloofde

de geleerde RgndtUtius door een duerige,menighvuldigc

en wackere oeffening verwurven te kunnen worden

.

•T welck overweeght en -herkauwt, oft eenige waer-

fchijnlickhevt heeft. De laetfte en Nieuwe ontleders de
onnafpoorlicke Natuyr wat nader bekruypendef gelijck

het een Nieuwfgierigh eeuw is) hebben binnen 't oor

veel meer gedeeltjens ontbloot > als de Ouders ons

voor-
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voor-gedragen hadden: Als namelick de dt ie Beent-

jens verbeeldende eeo Hamertje , ambeelcje * en een

ftegel-reepje . Onder andere vermeten fich eenige ge-

vonden te hebben twee Spiertjens gehecht aen't Ha-
mertje , tot verfekering van't dwars gefpanne Vliefke^

het trommeltje gefeyt. Sulcker verftanden en geiïchten

verwonder ick> als fcherp zijnde: maerfchuw, als al

te fcherp . De Banden van defe gedeeltjens , Spieren

tewefen, kan ïck niet toe-ftemmen, 'tenzv my yc-

maht wijs maeckt , datfe vrywillighlick beweeght wer-

den .

Wat belangt de voorfegging valt hier niette feggen.

Daneenplaets merckick in de Coofche voor-weting

van Hippocratts, die bedenckens waerdigh is ?a!waer on-

der andere mereken van een doots aenficht, fteit hy op-

getrocken Ooren , gelijck Durttus vertaelt ; De welcke

oock by voeght , datfe een gedaente van Kramp lijden

.

Sou Hippvcrates eenige kundtfehapder Oor-fpieren wel
gehadt hebben ? Want Kramp is niet , dan in Spieren

My dünckt het Grieckfe woord? geen op-trecking der

Spieren uyt te beelden : Maer Krimping- Eygentlick

in die gene verkouwt of vreefende zijn waer te nemen.
De geleerden mogen't rechte: 'Tis in't tweede Bcuck
van de Coofche voor- wetinge/t vijfde Capitcel, derde

fpreuck.

De wijfe van Opening is maer te ramen in die defe

Spieren verkregen hebben : Doch zijn foo weynigh ,

dat fy geen Wet verdienen , en al worden fy door in-

fnijding gequetft, veroodakengeen ongeval. Doch foo

yemanden ontmoetede,die van dit byfondere en felfaem

Natuyrs werek roemdragende,defe Spieren ongefchent

begeerde; Sulcken een gehoorfamende foudtmende
recht, dradigheyt der Vefelen van de voor-befchreven

Spieren in't fnijden volgen moeten. Dies foo't gefwel,

voor- beeldts-gewijs, terzijde van* t hooft boven 'tOor

ge-
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gelegen was , fou men recht neerwaerts fnijden : Soo't
achter *t oor fat , over dwars van 't Hooft nae 't oor toe

fou men de-fné leyden : foo't onder 't oor ftont , recht na
boven

.

C A P. XIII.

Van de Spieren der Lippen en Wangen .

DE Lippen monts Deckfelen zijn twee , d'onderfte

en bovenfte : Welcker felfftandighejt fpongeigh

>

bol , en heel roerbaer is : Wiens overtoogen Huy t met
d'onderleggende Spieren door een byfonder konftigh

werck ftuck foo geknocht en vermengt is, dat men haer

vryelick met onte Leer-meefter, Galeno een Spierige

Huyt,enoockaerfelings Kreefs-gewijs eenHu>t-fpier

noemen magh. 'T nut van hun fchepping is tot hulp

aller Gedierten in'c eten en drincken: Den Menfch
daer-en-boven tot de fpraeck en vorming des geluydts ,

als mede op dat fy gelijck voor-wallen de Tanden en

mont van alle uy terlicke onrechten befchutten zouden

:

Ten uyt eynde om 't fpeeckfel te verhouden , of oock
uyt te werpen nae believen. Tot welcker aller wel Han-

dige verrechting een vrywillige beweging vereyfcht

wiert . Derhalven hebben fy Spieren verkregen ; van

de welcke andere zijn hen met de Wangen gemeyn , an-

dere hen recht eygen: Welcker befchrijving ick nu aen-

vang. Onder de gemeyne is d'eerfte die breede,dunne,

en vierkante Spier, even onder 'tvel des hals plaets heb-

bende, de wekken onfe voorderen (om fijn dunheyt

acht ick ) van de Huyt niet hebben geonderfcheyt . Gd-
Unus heeft hem eerft af-gemaelt . Ontfpringt van de

fleutel -beenderen ofte boven eyndt des Borfts , en ver-

fpreyt fich tot het achterdeel des hals : Soo dat fy twee

,aen beyde zijden gefamentlickgerekent den heelé hals
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: benaeftomhelfen. Eyndight in de kin, beyde lippen,

jen fomtijdts in de wortel des Neus , oock der Ooren:
Welcke gedeelten hy dan oock neerwaerts treckt , als

voor aengeroerc is. Het ampt van defe Spier, is de Lip-
pen en Wang fchuyn neerwaerts te halé.De Spaengjaert

Valverda gevoelt fijn voornamentlicke wercking te zijn,

het onderfte Kake-been neer te trecken , en diefvolgens

de mont te openen . Maer doolt, mijns achtings, want
de mont fich ontfluytende,defe Spier ledigh en ftil ftaet;

En oock kan defe felve Spier een uyterfte intrecking lij-

den fonder opening ofneerhaling des Kake-beens : Als
yderinfich verfoecken magh. Dit is de Spier, wiens

in-trecking deHontf-kramp mede-brengt foo vande
Criecken genaemt, om dat fy hetTreck-beckender
Knotrende en Morrende Honden nae-bootft. Op de
loop van defes Vefelen is een Heel-meefter wel acht te

nemen : Aen *t gene ick hier nae gedencken zal. D 'an-

dere gemeyne Spier is den verhaalden onderwurpen,be*

vangt de heele koon die më opblaeft, en wort de Trom-
petter gefeyt, om dat hy met fijn gefel in'c Blafen der

Trompen gedienftigh is : Rontishy, dun en vliefigh

:

Met velerhande Vefelen door-breydt, en vanbinnen
met des Monts Vlies onfcheydelick betrocken: Begint

. van't bovenfte Kake-been,en eyndight in't onderfte aen

de wortel van't Tant-vleyfch.Sijn wercking is de wang
met de lippen t'fame te verroeren; En verftreckt den
Tanden voor een Hant , als hy herwaerts en derwaerts

de fpijs duwt en verfchuyft, op dat fy te beter gekauwt,
ende kleynder gemaelt werde . Volgen de eygen Spie-
ren der Lippen,welcker wonderbare beweginge gefien

worden > wanneer fy inwijeken, of fwellen , of inkrim-

.

pen, &c. Die de bovenfte Lip optreckt , fpruy t van de
Holte des bovenfle Kake-beens, fchuyn neerdalende na
de zijde van de bovenfte Lip . Die de felve Lip neer-

haelt,komt voort yan'c middë des onderfte Kake-beens,

ca
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en wort ge-ent in de boven Lip. De andere d'onder

Lip bewegende is breedt en kort, een Vleyfighoor-
fpronck nemende van't onderfte Kake-been ter zijde

van de kin,fchuyn voort-loopende na't middédes Lips>

alwaer hy ey ndighc. De lefte is de ronde Spier gtheetë*

en is eygentlickhet Vleyfch , waer uyt de Lippen be-

ftaen: defe wort van d'andere voor-gemelde onderkent)
niet alleen door fijn Vefelen , die ront zijn, maeroock
door fijn ptirpur- verw . In defe Spier merckt Oribafius

tweederley Vefelen innerlicke en uyterlicke : Van defe

feyt hy de Lippen uyt-gevouwen of buytewaerts om-
gékeert te worden; Van die ingevouwen, ofbinne-

waerts ingetrocken

.

Voorfegging. ^rijlotdes de Prins der Aerdt oordee-

laers fchrijft, dat die genen dunne Lippê vereert zi)n,en

daer h) foofacht en flap, dat de bovenfte den onderften

niet allee overdecke,maer oock eë weynigh overhange*

grootmoedigh zijn . Vorder , feyt hy , wie dunne maer
harde Lippen heeft,en ter zijde aen de Honts-tandë wat
in-getrocken of op*geheft, is onedel, dat is, van vuyle,

verwurpen , en ongeachte werckinge niet afkeerigh

.

Noch, die dicke Lippen hebben, foo dat de bovenfte

over d'ondei fte hange , ende gapen : Zijn grof van ver-

ftant , en geck. De oude Hippocrates in fijn voorfeggin-

ge heefedat in fieckten d'intrecking ofKramp der Lip-

pen, dootlickzy : 'tfelve verhaelt de Latijnfche Hippo*

cratts. De wel-geoeffende Spiegelius leerden ons in gene-

fing van langduerige verwortelde fieckte fonderlinge

achting flaen op de verw der Lippen : Want foo die van

bleecke
(
gelijck fy gemeynlick in de gemelde fieckten

gefien wort) in roode verwifielt , beduytfekerlick,dat

wy door geneef-middelen yet gevordert hebben . Nu
vindt ick dit hem van Hippocrates ontleent te hebben,die

'tfelveaen-geteyckent heeft.D'eenigeredë defes waer-

heyts beftaet in de medogentheyt der Lippen met de
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Pringelickeen voornecmfte gedeelten > het Henen, fegh

jek, maegh, hert,letar,en milt. 'Twelc^foo't den lefer

niet verlaft, verluft my te ontwerpen. En eerftelick,dac

fy met de hei (Tenen mede lijden , beveftight de Kramp
en beroertheyt , waer mede de Lippen dickwils befeerc

worden. Met de maegh, want die braken en overgeven

zullen , beven de Lippen. Met het hert : want den ver-

toornden en vreefende firtert d'onderfte Lip 5geli]ck^r/-

ftotdes wel fchrijft . Met de lever , want t Galeno in'c

Boeck van de oorfaken der fieckten , den melaetfen ge-

worden dicke lippen. Ten uy t evnde met de milt, want
als Att'tus ga geflagen heeft den fwart-galligen verdicke

de lippen. Soo dan de lippé van eenige onnatuyrige toe-

vallen befet zijn, bewiflfen ons van d'onheylen der ge-

noemde ingewanten. Noopende de quetfing der voor-

gehouden Spieréis ongevaerlick:Alleenlickeen dwarfe

fné in d'eerft befchrevê vier-kante Spier,foo die wat w i jc

i loopent is, veroorfaeckt eë Beck-trecking van d'andere

zijde , om een reden als in de dwarfe door-fnijding des

Slaep.fpiers by gebrocht is: dies over- treed ick die hier,

om de hatelicke felffpreuck te mijden. Soo doch de
dwarfe fné niet merckelick en waer , brengt fulex niec

i mé , maer een af-fienlicklijck-teycken; Overmits de
door-gefnede Vefeié op-krimpende verbreedé de wonr>

maken dat fijn Lippen van den anderen af-wijcken.Tot

voorfegging oock grootelicx te weten dient,dat uyt het

hol der oogen een Zenuw fpruyt den wang *t gevoelen

gevende: Waer over groot melijdëis tuflehendefe twee
na-buyrige gedeelten , d'oogen en Wangen j Endefer

I

quetfing oock die ten deelen befchadight

.

Opening. Wt de ongevallen van de dwarfe fnijding

!
voortkomende blijekt, dateëfekere wijfe van opening

hier te ramen is , die met de naruyr gelijck-fbrmigh zy

:

Om weick te treffen,op de ftelling en gele^emhey t van

debreechr, dunne , vier-kante Spier moet gdec weien >

E du
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die gefey t is van de Lippen af het meeftedeel des hals te

|j

bekleeden. Defes vefelen loopen niet eenformigh over-
jf

al; Dies foo moet oock geen gelijckftandigefné over-
|

al plaets hebben « Van de Km en Lippen neerwaerts na
|

de Sleutel-beenderen dalen fy recht dradigh : Derhal-

ven is hier en onder de Kin een rechte fné nbodigh. Hoe
ghy verder ter zijde van de mont af-wijckt 5 hoe fy oock
fchuynder nae de Schouweren loopen; En daeromin

!|

denhals omtrent onder 'tboteyndigh uytfteeckfeldes

Kake-beens moet een huyverfche opening volbrochc

worden . Loopt ghy noch verder nae achteren al voor

by 't Oor, hier gaen de Vefelen heel dwars nae de Wer-
vel-beendercdes Necks : Wiens gelijckedoor-fnijding

hier geeyfchet wordt . Dit is naruyrs voor-fchrift nae-

getrocken : 'T welck al- hoe- wel van fommige niet ge-

volght wierde , zouden geen groote ongevallen naeko-

men , wanneer dopening kleyn is : Want overmits defe

Spier breec en wijt ftreckend'is weynigh door-gefnede

Vefelen kunnen fijn wercking niet vernietigen . Doch
menmagh, noch moet den natuyr, foo veel in ons is,

nergens tegen wercken . Al d'andere naé-befchrevene

Spieren hebben allerley onderling doorvlochte en door-

wrochte Vefelen : Wefhalven in de Lippen en Koonen
alle wijfe van opening even dienftigh is . Men verkiert

doch een rechte fné nae de langte des aenfichts: Om dat

in een dwarfe de Lippen des Wonts door hun ingeboré

wicht neerfijgende de fné verbreeden. Alwaer loopen-

der wijfe merckt , hoe wanckelbaer hun voorftel is 5 die

ftri jden een Spier maer met een gedacht der Vefelen be«

gaeft te zijn

.
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C A P. XIIII.

Van de onderfte Kake-been-Jpieren *

HEc Kake-been is tweevouc in gedierten : Een , het

bovenfte, 't welck in de Menfch onbeweeghlick
enbeftandighis: 'tander, het onderfte, 't welck vry-

willighlick verwrickt en verplaetft wort. Inditvvort

tweederley gedaente van beweging waergenomen,enc«
kele te weten , en vermengde . Sijn enckele verroerin-

ge zijn fes , naraelick : opwaerts , neerwaerts, ter rech-

ter , ter lincker , voorwaerts of uytwaerts , en achter-

waerts ofinwaerts . Sijn vermengde is maereenvouc

»

door de welcke het rondt om-geleydt wort . De be-

weging opwaerts en neerwaerts is dienftbaer eygent-

lick om te bijten en fnijden: Ter zijden, als oock voor-

waerts en achterwaarts om te kauwen en malen . Want
even in voege als in een Meuleo van de Steen de grey në

gekneuft en gewreven worden > foo oock de herde fpijs

tuffchen defe twee Kake-beené wort verplet, gebrijfelt*

en gemurfelt . Hier befpringt my verwondering: Aen-
gefien de konft in alles natuyrs na-bootfer is 3 en uvt het

doen der Kake-beenen 't maeckfel der Meulens fchijnt

gefpoort te hebben . Waerom fy dan den draeyer op de
legger gevoeght heeft ; Gemerckt het tegendeel in ons

van de natuvr gedaen is • Want het bovenfte onbe-

weeghlicke Kake-been den legger verbeeldende, boven

is ; Het onderfte den draeyer , onder . In waerheyt des

konfts fchicking is den Menfchen aen-fternmiger, en

hun redenen geli jck-formiger , dan des natuyrs: Noch-
tans is defe onberifpelick , wantfe de almogende handt

Godts zy. Buyté twijfel mocht fy in de Menfch ( meen
ick) defe Schepping en ftelling wel verandert hebben

oock fonder derving eenighs tegenwoordighs nuts;

E z Doch
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Doch 'theeft haer niet gevalle om beters wille/twekk
onfen vernuften onnaefpoorlick is . In de Crocodil

komt fy met de konft overeen, want dit Dier,in tegen-

deel van ons , beweeght het bovenlie Kake-been, 'ton-

derfte onroerbaer en vaft ftaende : maer hier was fy ge-

dwongen dit foo te fchcppen,overmits het groote kort-

pootige Beeft 'tonderfte Kake beëlaegh en by deaerdc

dragende, geen plaets geven koftaen groote op fpalc-

king des Monts . Telang villight hier van. Kometoc
de Spieren: Die vijf nae 'tgefontfte gevoelen getelc

worden aen weder zijde , d'eerfteis deSlaep-fpier, den
wekken om fijn vernaemtheyt aengefien te recht een

byfonder Capittel vereert is, over-treedt hem nu met
drooge voeten. De tweede is de Kauw-fpier f van fijn

ampt foo geheeté : Defe is in fijn ooi fprong twee-hoof-

digh : 't eene Hooft vliefigh, ende begint van't opperfte

Kake been in't midden des Wangs een duym-breede
onder het Oogh : 'T ander Vleyfigh , ende fpruyt van't

jock-formigh Been by 'cOor; Eyndight onder aen'c

Kake-been uvterlicks en wort merckelick waergenomé
in't eten, of ftercke fluyting des Monts,want hy dan fich

in-treckende uyt-puylt. Defes Vefelédoor-fnijdenelck

ander in wijfe van de Latijnfche Boeck-ftaef X. Dies
worthy gelooft behalven d'opheffing, oockd'omley-
ding des Kake. beens te volbrengen , dat is , voorwaercs

en achterwaerts het te bewegen. De derde Spier,wiens

vinding den naerftigen Fallojxio toe-gefchrèven wort, is

onder de Slaep-fpieren gelegen, komt voort van des

breyns grondt- been,en fijn vleugelachtigh uyt-fteeckfel

ten deelen vliefigh , ten deelen vleyfigh : V^ort gehechc

van binnen aen *t Hooft des onderfte Kake beens. Sijn

wercking is't Kake-been voorwaerts uyttefteken. De
vierde is d'andere Kauw- fpier gefeyt: Is kort en dick

fpruvt-zenuwigh van de voor-gemelde vleugelachtige

uyt-fteeckfele , en wort ge-enc oock van binnen aen't

achter.
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achter-eyndt des onderfte Kake-beens meceenbreede
en bondige Pees . Defe heft het Kake-been op , en is

den Slaep-fpier in fijn beweging behulpfaem. De vijfde

! en lefte ontfpringt van'c priemachtigh aenhangfel , vlie-

j

fighenbreedc: Daer nae ront en vleyfigh wordende,
! nu Pefigh nu wederom vleyfigh eyndt van binnen aen

de Kin. Van welcke verandering des geftaltes hy twee-

I

buyckigh genaemt is van de Grieckfe Ontleders . Sijn

oefFening is het Kake-been neer te tcecken, en diefvol-

i. gens de Mont te ontfluvten ,

Voorfegging. Hippocrates in meer-voudige plaetfen

!

fijner nae-gelaten fchrifcen tuyght , foo het uyt-geleedc

Kake-been niet terftont en voorvoets gefet wort > datter

nae-volgen ftage koortfen , fiaep, ontfteking, pijn,

; kramp i gallige loofing , en veeltijdts den thienden dagh
de doot . De wel ervaren jiquapmdens , al-hoe-wel hy
veel fulck-danige geholpen heeft,bekent nochtans niec

een van defe fchrickige toe-vallen vernomen te hebben.

*Tis doch vaft te gelooven , dat de gewiflicke Hippo-

crates haer door ondervinding waergenomen heeft 3 na-

tnentlick gemerckt dit alfoo te kunnen gebeuren de re-

den felfons overtuyghtom de meelijdenheyt der Edele
Slaep-fpieren . Van de welcke aengefien voor over-

vloedelick geredent is, waertijdtquiffing hier'tfelve

te verhalen.

Opening. Al de Kake-been-fpieren zijn bedeckt,

en fchtiylen onder 't herde Been , foo dat fy geen Won-
de onderwaï igh zijn , en dies het Hant-werck des Heel-

ï meefters niet behoeven: Wt gcfondertde twee eerfte,

de Slaep-fpier, feghick, en Kauw-fpier, dieuvterlick

gelegen zijn . De Slaep-fpier , en fijn omftandigheden
zijn met een voldoende reden- voering ontwurpé: over-

fcniet de Kauw-fpier alleen , van de welckenu . Defe
befpreyt het achter deel des Wangs nae de Ooren , we-
fende haeis ruyme helft . 'Tgefchil is dan, hoeftandige

E | ope*
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opening hier vereyfchcwert. De achtbare Avictnnabz-

geerc de opening des Wangs te gefchieden nae haer

langce. Wel • maer hy bepaelt hier mede mijns oordeels

alleenlick de opening der Wang-fpieren, van de welcke
vvy in't vorige Capittel . En al-hoe-wel de Handt-
werckerin'tgemeyn niet dieper in'tfnijdendaelt , dan
als defe gefeyde Wang-fpieren dick zijn Kan nochtans
voor-vallen , en valt fomtijts voor , dat de onderwurpen
Kauw-fpieroock geraeckt en gefneden moet worden ,

Nuaen-gemerckt fijn wercking tot onderhout des le-

vens hooghnoodigh zy , foo dient de opening gelijck-

formigh den natuyr gedaen te worden,op dat die niet en

werde of verkrachtelooft > ofoock vernietight. Voorts
hoe defe volbrocht moet worden , Leeraert ons de loop
der Vefelen ; Die ick in defe Spier tweederley verneem
om fijn twee-hoofdigheyt. Wefvolgens foo in defe

Spier by 't oor een opening te Hant-wercken is , moet
de fné fchuyn neerwaerr s dalen nae de Mont ; Want foo

gaet de recht-dradighey t defer Vefelen . Wederom foo

van ofonder 't Oogh opening te volbrengen ftaetjtnoet

de fné oock fchuyn neerwaerts vallen nae de hoeck des

Kake-beens > want foo leggen defe Vefelen . In't mid-
den tuflchen defe twee af-getnaelde plaetfen fockt een

rechte fné.

CAP. XV.
Van de Speren 4es Beens u uyt-beeldende •

AEngeGendefpijs vanbeyde Kake-beenen , en hun
aenhangigeTandé door hulp van des wangs,kaecks

en tongs Spieren gemale , vorder door fwelging verfon-

den mofte worden: en defe wercking een vrywillige be-

weging zy , heeft de volmetende natuyr dien oock eygê
Spieren toe-gefchickt : evgen fegh ick , dat is , van de

Tong-
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Tong-fpieren verfchelende . Welcx tegenftel hoe-wel

yemant licht fou aen-nemen: Wort nochtans klaerück

!

weder-Ieydt , mits datdefwelgingmetdesTongson-

|

beweging volbrocht kan worde, en oock d^t de Tong-
! fpieren heel andere roeringe veroorfaken . De Spieren

dan den fwelging dienftigh en toe-geeygent, worden
gehecht aen 't been v uyt-beeldende: Welck achter in

i

de mondt gelegen is , befittende het bovenfte deel des

Locht-adersen is gefchickt tot een ftut of Kruckey-

j

gentlick, inde welckeTongs* wortel ruft. Dit beentje

is mee geen andere Beenen des Lichaems verknocht

:

|
Het gene aen't felve byfonderlick vergunt is. De Spie-

ren uyt fich verfpreydende zijn vier paren . D'eerftebe-

|

giotmeteen breedt en Vleyfigh ootfpronck van't bo-

venfte des Borft-beens:Klimpt opwaerts onder de Huyc
boven op de Locht-ader of ftrot; En eyndighrindic

voor-gemelde Beentje. Defe twee Spieren cm hun on-

derlinge hechting zouden ter loop wel voor een gere-

kent worden; Maer den fcherpen waernemer zullen fich

door een langwerpige lijn gefcheyden laten fien; Hun
dienft is , 'c gefeyde Beentje recht neerwaerts te halen

.

Het tweede Paer leyt onder de Kin en het vijfde Paer

der Kaeck- roerende Spieren . 'T is breedt , kort , en

gantfeh Vleyfigh : Spruvt van 't binnenfte deel des on-
derfte Kake-beens met velerhande Vefelé door- weven

;

Enendt in't midden van't verhaelde Beentje. 'Tge-
bruyek van dit Paeris/tfelve opwaerts, en een weynigh

! voorwaerts te bewegen. 'T derde is dun en ront onder

de Kin gelegen , ontfpringt uyt de wortel van't priem-

: achtigh aenhangfel, en wort ge-entert in de uyt-fteeck-

fels ofhoornen van 't Beentje v uyt-beeldende. Hun
Ampt is ter zijde te buygen, en een wevnigh opwaerts.

'Tvierde is dun en lang onder de vierde Schou wer-blade
Spier fchtiy lende, komt voort van't uyt-fteeckfel des

Schouwer-bladcs een Ravenlbeck verbeeldende , loopt

E 4 fchuyn
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fchuvn opwaerts onder de fevenfte Hooft-fpier

; Eyn-
dight dier 'c voorgaende Paer . Sijn wercking is ter zij-

de neerwaerts te trecken

.

Voorfegging . De verfochte Randdetius fchrijft fich,

in een Edelman door ondervinding waergenomen te

hebben» dat defe af-gemaelde Spieren door een koude
fincking vervocht en ontbonden zijnde , een fprakeloof-

heyt gevolght is , om de meelijdenheyt , feydt hy , des

Tongs. Laet ons eens de achtbaérheyt defes Schrijvers

ter zijde ftellende , over-wegen dit gefegh . Seker aen-

gemerckt de voor-befchrevene Spieren tot de fpraeck

geen hulp mede deelen : hoe kan defe gehindert wor-
den van dier befchadiging? De fwelging wort verlet»

niet de fpraeck . In dit voor-geftelde geval dan , nae

mijn achting, hebben oock de Tongs Spieren en Ze-
nuwen met de fincking beftort geweeft, 't welck ge-

beuren moet om de na-buyrigheyt , en onderlinge ver-

knochting hier gelegener Spieren .

Opening. Van al defe voor-verhaelde fpierenzijn

geen uyterlick gelegen , die *t hant-werek fomtiidts lij-

den kunnen , als 'c eerfte paer , boven op de Locht-ader

plaets hebbende: Welcx Vefelen aengefien na de langte

des StrotsofLocht-aders recht opwaerts klimmen,wie
twijfelt hier een rechte fné nae de langte des Keels ver-

evfcht te worden t tot waerfchouwing merckt,dat ter

zijde defer Spieren een vergadering en t'fame- loop der

Aderen , Hert-aderen , en Zenuwen is , wekker dwarfe

door-fnijding de wiflTe doot aen-brengt

.

CAP. XVI.

Van de Tong-Bieren.

LA ng heb ick in de Zee van waen wetenheyt gefwor-

ven, enfweefnoch, twijfelende ofde Tong in fich

feil
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felfeen Spier zy , of yet anders . Ick (ie fommige wel-

geleerde Schrijvers haer tot een klirige Natuvr te wil-

len trecken : Want fv veel fachcer en leeniger is , als een

Spier,met allerleyVefelen foo door- vlecht ,dat fy van de
anderen niet gefcheyden kunnen worden ,'t gene noch-

tans in de Spieren leeghlick eefchiet . Daer-en-boven

allen Spieren is recht eygen Vefelen te hebben nae hun
langteloopende: Sulck-danige derfr oock de Tong ,

Ten uyteynde in defe worden geen ^enuwen gaege-

(lagen, die de bewegende kracht aen-dragen zouden a

Diefvolgens kan de Tong een Spier noch wefen > noch
geheeten worden . Nochtans wanneer ick haer vaerdi-

ge beweging, en wonderlicke raffigheyt io*c keeren en

wentelen befehouw , niet-tegen-ftaende al die dringen-

de voor-geflagenbewijf-redenen , worc bykans verleyt

om de Tong voor een Spier te houden ; Want ick haer

buyten 't gebiedt van de gefielde Spiers bepaling niec

bannen kan . 'K vermoedt wel wat yemant hier voor-

werpen fou , dat te weten defe behendige en fnelle ver-

roering niet het eygen Vley fch des tongs, maer den aen-

hangigen Spieren toe-gefchreven moeten worden , tot

dien eynde van de wijfe Natuyr gefchickt . Maer daer-

en-tegen weet ick, dat elck gedeeltje des tongs be-

weeghlickis, oock het uyterfte fpitfe, tothetwelck

geen Spieren reyeken , noch genaken . D 'ontbinding

van dit gefchil beveel ick aen rijper en bedaeghder ver-

flanden: Vooreen onvergeldelick weldaet rekenende,

'c gene mijn onvernoeghtgemoedtftillen zal. Gaenu
tot de Spieren : Welcker onderfoeck al-hoe- wel onfe

GaUnus den Hant-wercker een ydele weet-geerigheyc

fchrijft te zijn : om nochtans onfe voor-genomen ver-

handeling tot volkomentheyt te brengen , wil defe niet

overtreden. Hun ontleding valt fwaer, waeroverde

Leer-meefters twiftigh geworden zimlck zal 'tgefont-

fte gevoelen volgen, en in't kort voor-dragen. Vüfpaer

E 5 Tong.
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Tong-fpieren ftel ick: Van welcke 't eerfte begint van't

priemachtigh uyt-fteeckfel dun, en eyndight met dwar-
fe Vefelen in beyde zijde des Tongs. Hun gebruyck
is , de Tong in te halen : Maer door hun verfcheyden

Vefelen heffen de Tong oock opwaerts , foo fy ffame-
wercketv: En opwaerts aen een zijdt, foo een alleenlick

befigh is . Het tweede paer fpruyt van de zijde des on-
derfte Kake-beens by de Wortelen der kiefen; Wort ge-

hecht aen de gront des Tongs by fijn Bandt ofToom
*T ampt is , een van beyde werckende, de Tong fchuyn

opwaerts te trecken : Te gader arbeydende , haer recht

nae de Boven-tanden teftueren. 'T derde ontfpringe

binnen van't midden des Kins, wort ge-ent in't midden
benaeft des Tongs van onder . Om de verfcheyde Ve-
felen fchijnc dit paer tegen-ftrijdige werckinge uyt te

rechten, want het meefte deel der Vefelen nae haer oor-

fprong in-getrocken zijnde,ftreckt fich de Tong buyten

de Lippen: Soo 't minfte deel maer werckt wort fy her-

trocken nae binnen. 'T vierde komt voort VleyGgh
van de bovenfte en middelfte plaetsdes Beens v ver-

beelde : Loopende langs de Tong wort ge-entert in

haer midden . Sijn oeffening is, dé Tong recht in te ha-

len.'Tvijfde gewort van de hoornachtige uyr-fteeckfels

des Beens v gelijck-formighs, enter zijde des Tongs
by haer wortel wort het huyvers geknocht. Sijn werc-

king is, de Tong recht neerwaerts nae binnen toe te be-

wegen , wanneer fy twee doende zijn : Soo een alleen-

lick in-getrocken wort, treckt de Tong zijde-waerts

ter rechter te weten, of ter lincker . Dit iseenruygh

bewerp der Tong-fpieren : Welcx verftant , of ontlee-

ding kommerlicker zy
; twijfel ick .

Voorfegging . Een lange en fcherpe Tong beteyc-

kent een wreedt en quaet-aerdigh vernuft . Bevende
Tongen in fieckteo , feydt Hippocrates, voor-beduyden

ycl-hoofdigheyt ; De reden is klaer , en kan leeghlick

uyt
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uyt onfe vorige reden inge getrocken worden . FabrhijfS

\
Hildanus (wiens naem door de wagen des gelucxover-

\ al gevoert zijnde, van de onbedrevenen bykans aenge-

beden wort) gevoelt, dat des Tongs wondenom haer

I vake beweging, groote vervochting, en flaphey t oflof-
I fighey t des Vleyfchs» quaet en fwaerlick re heelen zijn.

Verfochter fprackfijn Voor-gangerP<omrin*e negenfie

Bouck aen't feven-en-twintigtifte Capittel; Dat de
Tong, al is fy dwars door-gefpleten, lichtelickdoor

t'famen-hechtingaen-groeyt . Dereden moet fwijgen

en fwighten , wanneer haer de ervarentheyt tegen-

fpreeckt: P^«/verhaeltdaer,hoe hy veel groote kïoo-

vinge des Tongs , doordedraett'fame-genaeyt zijnde*

wel en haeft genefe'n heeft . Hildano is het (onder naec

geluckt , alleen t'famen-treckende mondc-fpoelinge

voor-fchrijvende: lek heb een Huys Exempel van mijn

Broeder 1 in de welcke foodanige wondt fonder eenigh

Geneef- middel van fich felfvoor- fpoedelick geheelt is.

Soo dat ick begin achter- dencking te krijgen of wel ee-

nigh gedeelte onfes Lichaems van haeftiger heelingzy.

Wt een volkomen beroernis der Tong-Tpieren volght

ftommighey t : Voorts uyt defe is fwaerlick te vreefen

een algemeyne geraecktheyt, poplefy geheeten; Als
Galenus waerfchouwt in't vierde van de befchadighde

plaetfen aen't tweede . Foreftus doch en andere verklarë

fich ondervonden te hebben,datter niet aki jdc geraeckt-

heyt nae gekomen is . Dies is de voorfegging Gakni

niet als nootfakelick en altijr waer aen te vaerden; Maer
te matigen met het woordeken , veeltijdts ; Op welcke

fin meeft al de kort-bondige fpreucken Hippocrates be-

waerheyt worden. De Tong-fpieren, overmits hun
verhole Leger-ftede , kunnen door uyterticke quetftuy-

gen niet befchadight worden; Alleen het derde paer

(ou defen kunnen onderworpen zijn . Soo't dan voor-

viel, dat van d'eene zijde des onderfte Kake-beens tot

d'an*
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d'ander onder de Kin een diepe dwarfe wondt gefneden

wierdt, is voor te feggen 'c verlet van desTongsuyc-
fteking , 't verlies van de vry willige neerhaling des on-

derfte Kake-beens en oock eenigh letfel in de fwelging.

Dies is't dat hier in diep leggende gefwellen opening te

oeffenen ftaet , is die recht van de Kin nae de keel toe te

leyden. Hoedanigen fné in de Tong te doen is , leert

niemant > nochtans is fy allen foorten van gefwellen on-

derwarigh; Derhalven kan fy fomtijts opening van noot

hebben % Al-hoe-wel dan , 'tzy hoedanigh de fnége-

trocken zy, geen fchrickigh ongeval mede brenget:

Nochtans is die offchuyns of dwars over de Tong te

leggen, en niet recht na de langte des Tongs, want haer

geen langwerpige Vefelen door-loopen,als voor aenge-

teyckent is . Nopende de Hant-wercking van't Tong-
riempje,te wetë wanneer 't felve onnacuyrlick vergroot

en verlangt zijnde de fpraeck belemmert , aengeGen de

beflepen Pareus hierinfich Meefterlickdraeght, enden
wegh wijft in fijn feftiende Boeck aen't negen- en- 1win-

tighfte Capittel ; Gaenickdiefwijgent voor-by : Dit
merck ick nochtans , aen 't welck Pareus niet gedenckt»

datnadedoor-fnijding van dit Toompje nietalcijdtde

gewenftedaecdat is,een vrye en onbelemmerde fpraeck

na en kome,gelijck de Latijnfche Hippocrates fich tuyght

waergenomen te hebbé; Soo dat ( beduy t defe gierlicke

reednaer ) in de Geneef-konft oock , alwaer beftandigh

wel is* 'tgene te doen ftaet, nochtans niet beftandigh en

zy, 't gene te volgen voeght. De oorfaeck en reden van

defegebeurigheyt verfwijgt Celfus: My komender twee
voor: D'eerfte,om dat de belemmering en hatering des

fpraecx niet allee aen dit bantjé hangt, maer met het fel-

ve oock een heymelicke en verborgen oorfaeck t'fame-

fpant. De tweede om dat de volbrochtedoor-fnijding

heelende geenfacht Vleyfch, maer eeldt opwerpt, die

'(felve ongevoegh baert,als'c verlangdeBantje;'Twelck
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den Heel-meefteren niet loopender wijfe is gae te fiaen.

*T gelieft my hier tot der Menfché heyl en vordeel een

merck- waerdige leer-plaets van de vernaemde Aquaptn-

dens te vertolcké,klagende over de wreedthey t derVroe-
vrouwen fijns Lants:Ick wil>feyt hy,u luy waerfchouwe
van de onverfichtighevt der Vroe-moeren,die gemeyn-
lick in yder geboren Kint met haer Nagel, de welckefy

daer toe gereet en fcherp fteets dragen , het Bantjen on-
der de Tong door-fnijden . Dit werck foo fy niet vol-

brengen , geloovenfe het Kint niet te kunnen fpreken .

Ouyt-nemende onwetcntheyt! Recht of de Menfch
door de Natuyr niet fpreken konde , dien de fpraeck als

;

eygen oeffening vereert is , fonder hulp of by-ftant van
een brevneloofeSottin. Jckheb gefïen een verfch ge-

boren Kint, dat al eenige tijdt gehouden en gefolt wiert

fonder geluy t te flaé,foo haeft de Vroe-moer het Tong-
riemptje met haer Nagel gequetft hadde, dat het van
pijn bitterlick fchreyde- Maerdatis'tminfte. Dit is

veel grootachtiger,te weten door defe Nagel- wercking

eenontftekingoprijfende, kunnen veeltijdts de Kinde-

ren de Tepels der Borften niet vatten, en diefvolgens

nietfuygen: Wel'halvenfy'ttenleftenbefterven. Welc-
ker doots oorfaeck mé niet den Vroe-moer toe-fchrijft*

tnaer menleghtfe of opdenarbevt,of machceloofheyt

des Kints om de Tepels aen te vatten , ofop yet anders.

! Gelooft dé verfochten: lek weet het, en verwonder my
grootelicx,dat door wet-ftellinge defe Kindere-moorc

; niet verhoedt en wort . 'K vermaen dan u luyden , dac

ghy wilt fcherpelick acht en wacht houden , op dat defe

Moordereflen u luyder Kinderen foo niet en teyfteren .

Want van hondert duytfent naulicx een geboren wort
met foodanigh verlangt bantje des Tongs of Tong-
riempje . Dit klaeght ende roept defe wel verdienende

Leer-meefter. Welck milbruyekofoock hier te Lande
ingevoert is,engehanthavenc wort;ftaetyderernftelick

te
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te vernemen , en nae vermogen af te fchaffen . Ick heb!

al wat hooren mompelen : Niet dat de Vroe-vrouw enj

hier de Scherp-rechtfters zijn , maer dat door haer be-i

(chick of bevel veel denHeel-raeefteren over- geleverd

worden >om foo te zijn gepijnight

.

C A P. XVII.
Van de Locht-aders-hooft-jpieren .

Dit gedeelte wort van de Griecken Larijnx gefeydt

:

Wekken naem de Romers door gebreck van eygéj

konft- woorden zijn benoodight geweeft hun Burger-

j

fchap te fchencken . Wy mogen 't Hooft of begin des|

Locht-aders ofAdem-aders noemen . Dit is het eerfteli

en voorneemfte ftems werck-tuygh,het bevangt de driej;

bovenfte ronde Krake-beenen des Locht-aders; Van de

welcke twee roerbaer zijn, de derde heel onbeweegh-!ï

lick . 'T eerfte en opperfte Krake-been om de gelijck-

formighey t met een oudt langwerpigh fchilt , heeft de

naem van al de ontleeders verkregen van, fchiltachtighJ

Het is van binnen hol , van buyten bultigh : wiens uyt-ii

puylftl Adams- appel getoenaemt wordt. Voorts het

gene boven dit Krake-been te leggen uyterlick gevoelt

en getaft wordt , is het Been v uyt-beeldende> van't

welck wy genoegh voor-heen. Het tweede Krake-been

hebben de ouden fonder noeming over-geflagen: De na-

komelinge wat nauwer befchouwende fijn geftalte,hee-

ten't ringachtigh : Want , feggen fy, het even juyft een

Turckfe ring verbeeldt,die fs aen hun duym in't Boogh
fchieten befigen. 'Tderde ( het vvelck andere voor twee

tellen) om de gelijckheyt met het mondeken oftuytje

van een lampet, waer uvt men het hant- water giet,noe-

menfehettuytachtigh Krake-beé; Wiens uyr-fteeckfels

t'fame-loopende vormen een fcheur of fpleet,nuten

noo-



DER SPIEREN. ?j
noodigh tot des ftems veranderlicke uyt-brenging. De
welcke aengefien na wil en believen der Menfchen ge-

fchiede > foo volghc door nootfakelick befluy t , dat hier

Spieren gefchapen moeten wefen , die defe wercking

oeffenen . Hier vindt ick wederom een verwerde twift-

redening foo wel by Galenum felf, als bydehuydige
Schrijvers onder elck ander ; Soo datter van defe Spie-

ren foo veel leyften getelt worden , alfler Boecken ge-

fchreven zijn . De reden defes verfcheydenheyts ont-

fpringt niet foo uyt der ontleeders achteloofhey t > als

wel uyc des natuyrs verandering. Want (het gene G<i-

Unus oock aenwijft) defe Spieren zijn en meer en minder
nae de gedaente der Dieren. Jck acht oock in de onde-

lige dit getal ongehjek te zijn > en nae yemant grooter

ftem heeft , oock meer Spieren te genieten. Voorts

het gene meerrijdts na de gc meyne loop des natuyrs ge-

beurt) zal ick hier enckelick ontvouwen. Veerthien

Spieren worden in'tLocht-aders-hooft waergenomeo.
Vandewelcken vier gemeyne, thien eygene heeten

.

Degemeenezijn, die wel in'tLocht^aders-hooft ge-

hecht worden, maer fpruy ten niet van't felve . D'eyge-
ne , die en beginne en eyndigé in't Lccht-aders-hoofr

.

Het eerfte paer der gemeener Spieré begint van'c Borft-

:been,en langs de Locht-ader recht op-klimmende eyn-
dight ter zijde het fchiltachtigh Krake-been:Hunampt
is > dit Krake-been neerhalende de fpleet van't Lochc-
iders- hooft te nauwen. Het tweede paer boven het

ïerfte voor-gemelde geftelt fpruyt van't laeghfteded

lies Beens v uyt-beeïdendej wort gehecht aen dé gronc

:/an't fchiltachtigh Krake-been. Hun gebruyek is 3 dit

£rake- been op-heffende de gefeyden fpleet re verbree-

len. Volgen d'eygene: Welcker eerlte paer gelegen

.uffchen 't eerft befchreven gemeene , komt voort van'c

:>nderfteeyndtdesfchiltachtighs Krake-beens, en ver-

dunt fich in'c ringachcigh mee fchuyne en benatft dwar-

I fe



74 VERHANDELING
fe Vefelen begaefc . Hun dienft is , het ringachtigh

K>ake been tot hetfchiltachtighfootecrecken, datfy

onderling vervoegt worde. Hec tweede paer heeft ach-

ter plaets , en ontfpringende van't ringachtigh Krake-i

been , won ge-ent in't onderfte deel van't tuytachcigh.

Hun werekingrs, den fchreefdes Locht-aders te ope-

nen. *T derde paer fpruvt van de zijde des ringachtighs

Krake-beens, en verknocht fich ter zijden van't tuyt-

achtigh. Hun oeffening is, oock de Locht-ader te ont-

fluvten. 'T vierde paer is van binnen gelegen : 'T be-

gint met eé breede oorfprong van'e fchiltachtighKrake-

been van voren , doch innerlick , en eyndight ter zijde

van't tuytacrmgh. Hun nutbaerheytis , de Lochc-adet

te fluy ten . 'T vijfde en lefte paer ( 't welck van andere

voor een enckele Spier gehouden wort) begint achter

het tuvtafhtigh Krake-been, en hecht fich aen de zijden

des felfs. Defen is mede het fluyten des Adem-aders be«

volen. Het klapje of deckfeit je van't voor-gemeldej

Locht-aders fcheurtje heeft in de Menfch geen Spierer

ontfangé, want het niet vrywillighlick beweeght wort

als wel fommige waen-wijfe gemeent hebben
;

Maeij

wort alleenlick door *t gewicht der in-genomenfpijfö

neergedruckt; In de Beeften doch, die leven om te ecen :

en die dit deckfeltje grooter verkregen hebben,worder

hier merckelick Spiertjens vernomen . 'T gebruyek erjj

dienftbaerhey t van al de voor- verhaelde Spieren in't al

gemeen is , des Locht-aders Krake-beenen vrywilligb

lick te roeren tot ontellicke veranderinge enquinkele

ringe des ftems . Voorts dat die van de Tong- fpiercl

verfcheyden zijn, blijekt hier uvt : Want defeledigfjl

ftaende , foo ghv u Hant op de Locht-ader (lellende u
fingen pooght , fult ondervinden in een grofgeluydt d<

Locht-ader neer te dalen; Wederom in een fijne fterx

den felven op te klimmen .

Voorfegging. De Wonden het Locht-aders- hoof
be
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befchadigende zijn heel gevaerlick:foo om de engh-
tedesplaets, die door het uytguflend' bloedt vervulc

wefende verftickingh dreyght : Als ooi de omleggende
Spieren, dierootenbloedigh zijnde lichtlick meteen
fquinancye , dat is , onftekingh des keels befet worden

.

Defe Spieren door beroer nis foo geraeckt wefende, dac

fy fich niet verroeren konnen , wordt een gedierte van

ftem of geluyt berooft . Defgelijcx foo fy moeyelick

beweeght worden, valt de ftem en fwack en moeyelick
na vermogen van de befchadende oorfaeck

.

Openingh. Drie eet ft befchrevene paren zijn alleen

t uyterlijck gelegen , die de openingh fouden konnen van

I

doen hebben . Van welcke de twee gemeene aengefien

|
na de langte des Adem-aders loopen aen beyde zijden

,

vereyfehen een langh-werpce fné>over-een-ftemrnen-

!de met het gene in'cCapittel van de Spieren des Beens
v uycbeeldende voor gefonden is , want defe Spieren op
elck ander gelegen zijn . Het eerfte paer van de eygenc

Spieren is oock voor op de Locht-ader uyterlickge-

ftelt : in welck foo miflehië een openingh te doen ftonr*

'zoude een heel fchuvneen bykansdwatffefnijdingh ge-

leyt worden. Defe Spierrjens beginnen ontrent een

vinger- breedt onder d'uyt-puylende Adams-appel ge-

(eyt : *T begrijp van hun plaets is kleyn , bevanght wey-
nigh meer, als de breete van een vinger. In fulcke kley-

ne licht over-tredelicke dingen natuers wet en eyfch te

gehoorfamen , is eerft een konftigh Meefter-ftuck. Van
d'openingh des Locht- aders in een worgende ontfte-

'king des Keels foude ick wel yet fonderlinghs hier we-
ken voor te halen, doch mogelick buyten fpoor: dies

fwijgh ick \ te meer noch , overmits ick Ge , dac hier de

overtreffende Meeftersfchermena! te heftigh, om mee
de ftock van mijn oordeel gefcheyden te konnen wor-
den. Dit alleen , blijvende binnen onfe palen : Die fich

tot defe opfnijdingh verftout , moet in de ontledingh
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bedreven en beflepen wefen. De plaets hier toe verkief-

lick is omtrent een duym-breedt onder 't derde of leftc

Krake-been van't lochc-aders-hooft . De Huyt dan
langwerpigh door-gefneden zijnde, geven fich in't ge-

Gchc de Spieren aen beyde zijden een,de welcke t'fame-

gevoeght worden mee een witte fiehbare lijn : Defen
oock langwerpigh door-fnijdende , en de Spieren alfoo

van den anderen fpalckende, ontmoet de blooteLocht-

ader , die dwars geopent wort : Ter hant hebbende
een pijpjen, dat men in de Wondt fteeckt , op dat de i

tTame-loopende Spieren het gemaeckte loch niet en

floppen

.

C A P. XVIII.

Van des Mondt$ Slockcjpiwen.

DE Latijnen noemen't Fauces: By de Grieckfe Tien
vinders heetet Pharijnx. Ick heb eenomfpreuck

gebruyekt \ Al-hoe-wel ick "c in fommige woordt-
boeckenmeteennaem (kouwen) vinde gefeyt te wor-
den . 'T is my onteven , doopt het nae u wel gevallen,

als ghy maer met my in de faeek geiijek-ftemmigh zijt

.

De Spieren dan van dit achter-gedeelte des Mondts zijn

den (welging eygentlick nut en dienftigh: Dies fou

roenfeniet ongevoeghlick Swelgh-fpieren mogen by-

namen . Defe heeft GaUnuszcxR. aen't licht gebrocht:

Oribafius gedenckter mede aen; Doch mee hem de ont-

leding noyt dadelick geoeffent te hebben,want hy maer
eenover-fchrijver is en t'fame-raper vander Schrijvers

merek-waerdige fpreucken. >ft>/c<«rMbefchrijftfeoock.

Maer de geleerde Fallopius heeft hun ruygh bewerp
door fijn ernftige naerftigheyt tot een voltoyde af-beel-

dmg gebrocht. Vier paer zijn my vertoont gewetft,

cwee de flock openende , twee engende . *T eerfte be-
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gint uvt een fcherpe fpicfe van't Breyns gront-been , en

eyndighc in't verhemelt des Monts ter zijde van't Gor-
geltje . Hun gebruyckis , dit gedeelte des Monts op-

waerts en voorwaei ts te trecken . Het tweede paer van

eenooifprongbenaeft voort-komende? wort ge-ent,

daer de Amandekn gelegen zijn, het heelezijdigh en

achter-gedeelte des flocks bykans befpreydende . Hun
Ampt is de Amandelen opwaerts en ter zijden te bewe-
gen , en de holte des Keels uytreckende te verbreeden

.

Defe twee paren dan zijn dienfligh om de Keel te wij-

den; By welcke nutbaerheyt, noch een gevoegh andere

aenhangen \ te weten hen te verbieden , dat in't braken

deopftijgende vochtighevt door de Neus nietgejaeghc

enwerde. 'Tderde paer befït het achteiite en zijdigh

deel des flocks , daer 'c Hooft met de neck vervoeghc

wort , van daer fich vei fpreydende bekleedt de heela

innerlicke wijte des keels. Hun wercking is,in de door-

fwelging de flock te engen en toe te nijpen . 'T vierde

fpruyt van't priemachcigh aenhangfel,en ftreckt fich toe

het eerfte Krake- been van'c Loeht-aders-hoofr, de zij-

den des Beens v uyt-beeldende, ende tot desTongs
wortel. Hun oeffening is , defe genoemde gedeelten

opwaens nae achteren re halen, en alfoode Keel in't

fwelgen te nauwen . By defe wort noch een vleyfige,

breede , en ronde Spier waergenomen achter, 't begint-

fel des flock-darms omringende, de wekken hy in't

door-fwelgen toeftrickt . Ditis'c getal en bepaling der

eygenen Swelgh-fpieren : Laet varen dan de Neuf-
wijfige arghlifttgers , die hertneckigh beweren de fwel-

gingNatuerlick alleen, en niet vrywillighÜck tege-

(chieden. Verveelt hen, Natuyrs gereedtfehappen hier

teontblooten,dat fy maerde Vier-voetige Beeftenaen-

fchouwen > die voor over hellende door hulp van de be-

schrevene Spieren het Eten en Drincken verduwé. Dat
I fy de Koort-danffers befichtigen van hunVoet hangende

F z mes
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met het Hooft om laegh een Beker- biers uyt drincken

.

Voorts de rechte aert en wijfe des fwelgings is eer

door beooging , als lange redening yemant vroec te

maken.
Voorfegging . Hippocratesïtï fijn Bouck van de Tan*

ding der Kinderen heeft: Dat de fweragien indefiock

des keels vol gevaerlickheyts zijn . Wy vernemen door;

dagelickfe ondervinding > datter veel hier Sweragient

dragen fonder hinder, namelick die van deFranfche

fieckce geknaeght worden. Doch die befitten dan maer

ofde Amandelen , ofhet Gorgeltje , de welcke plomp i

van gevoelen zijn ; En niet de Spieren , die en fcherp-

voelende zijn, en dickmaels beweeght worde. De won-li

den defeplaets quetfende zijn heel gevaerlick: De rede

isnaeckt, en voordeongeleerdenoockontdeckt. De i

vvech-neming of verlies des fwelgings in fieckten be-|

duyt groot quaet , te weten den val en uyt-gang vandeli

dierlicke kracht . Welcx gebeurighey t Zjerbus fich ver-

!

haelc ontmoet te wefen in een , dien de voorgenoemde
|

Spieren beroert zijnde, en dies niet fwelgen kunnende,

!

korts daer na geftorvé is, al-hoe-wel al andere krachten

volftandigh waren. 'T felve is voorgevallen aen Thomas
\

a Veigu eenen geleerdt fchrijver. Hier fchieten my in de
belaghlicke uyt-legginge van eenige diepfinnige Leer-

meesters op het gene al temetgefchiet,datfommige de

drooge broeken door-fwelgen kunnen , en nochtans

geen dunne vochtighey t ofdranck in krijgen . In defes

Spiegeling, fegh ick, klimmen de Hoogh-vliegende

verftanden foo wijt en ver , datfe in hun eygen wijfheyc

verwerren. Ons ontleders valt de reden foo kommerlick
niet : En om des faecx aenhangighevt gelieftfe my hier

voor te ftellen. Voor eerft dan fet ick als gewis, dat in'c

fwelgen van vochtighedé veel grooter t'fame-trecking

of benauwing des keels van noodezv, dan in't door-

fwelgen van grove en drooge fpijfe . Begeert ghv be-

toogh?
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toogh ? aenmerckt ons dagelicx doen : Want in't aen-

grijpen van eé heel kleyn dincxken zijn wy gedwongen
onfe Vingeren heel ftijftoe te nijpen : foo wy't krijgen

willen; Van een groot ding foo niet . Even aldus is't

hier , want defe werckinge daer in even-redenhey c heb-

ben . Nu de voor-gemelde Spieren met een halve ont-

bindingh of beroertenis(als 't gebeuren kan) verfmackt

zijnde konnen niet volkomelick den flock na hun plichc

engen. Des gefchietet dat de vochtigheden , dewelcke
een uyterfte toe-nijpingh des Keels van noodt hebben ,

nieten konnen verduwt werden . Daer-en- tegen den

droogen Spijfen, die lichtlick omvangen won, en in

fich felf foo niet wijckt , doet genoegh de toe-nijping

,

dewelcke van half-beroerde Spieren geoeffent wort.

Dit is fonder kromme fcherminge een flechte Boere-

flagh , doch die de waerhey t treft

.

"Öpeningh . In de voor-gehoude plaets des Mondcs
worden verfcheyden Hant-werckinge gepleeght , als in

d'Amandelen, en Gorgeltje : Dewelcken ick fwij-

gend voor-by gaen, om geen opfpraeck te lijdé van uyt-

reeghligheyt. Dit alleen vermaen ick 5 dat buyten defe

: twee gedeelten de Heel- meefters fich niet fonder drin-

gende noot-wendigheyt verftouten openingh te doen

,

I gedenckende hier rondtom Spieren te leggen , welcker

quetfingh, als pijnlick zijnde, lichtelick ontftekingh

f
verweckt : 't gene uyt de Amandelen en Gorgeltje niec

ontftaet, overmits fy met weynigh of geen Zenuwen
begaeft zijn

.

CAP. XIX.

Van de Schouwer of'Arm-Speren

.

NAe-buerigheyts gevolgh en ordre vereyfchtede

welgat ick nu de Hooft-roereode Spieren aenvan-

F 1 gen
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genfou: Maer aengefien defe niet befchouwt kunnen
worden , voor en eer de Schouwer en Schouwer-bladt-

fpieren af-genomen zijn > foo is*r dat defer verhandeling

de voorgang met recht toekomt: En te meer noch by
ons, die nae gelegenhevt der gedeelten de hoedanighe-

den der openingen voor-fchriiven. Den Arm dan noem
ick met de Latijnen dat deel onfes lichaems , 't welck
fich van de fchouwer tot de boght des Eilebooghs toe-

ftreckt . Defe arm vvort door vijfderhande beweging
vrywillighlick verplaetll : namelick voorwaerts nae de

Borft , achterwaerts nae de rugh> opvvaerts na 't Hooft,

neerwaerts nae de zijden, en eyndelick rontom. Om
welcke te volbrengen deonbegrijpeücke Natuyr fevea

Spieren gefchickt heeft , wekker befchrijving ick nu
begin. D'eerfte is van fijn ftant en Leger- ftede de Borft-

fpier genaemt, want hy voor op de Borft plaets heeft, is

groot en vleyfigh; Weihal ven hen Galenus in drien of

vieren gefcheyden te kunnen worden gewaent heeft

.

Sijn oorfprong is bykans van't heele Borft-been , en fijn

aenklevige Krake-beenen : Alvvaer hy metverfcheyde

merek-noodige Vefelen door-breyt is . Wort ge-ent

met een korte , breede , Zenuwige en ftereke Pees in't

Arms- been tuflehen dedrie-hoeckigeSchouwer-fpier

en twee-hoofdige Elleboogh-fpier , op die plaets , daer

de Na; uyr en rede ons Leeraert de Fontanellen of fiftels

te moeten gefet worden. Sijn wereking is den arm nac

de Borft te brengen ; Ende nae dat of fijn onderfte , of

bovenfte vefelen doenende zijn, foo worthy mede of

fchuyn opwaerts of fchuvn neerwaerts nae voren toe-

geleydt . De tweede om fijn gedaente en gefleltenis de

Grieckfe Boeck-lhef A Delta ust-beeldende, heeft

de naem geloot van Deltoides : Wv fullen hem dedrie-

hoeckige Schouwer- fpier heeten. Hy is dooigaens

vleyfigh , befprevdende evgentlick de Schouwer . Be-

gint van't Sleuicl-been bo vc cp de Schouwer, en allenf-

kens
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kens in een drie-hoecx punt engende heghc fich in'c

midden van *c Arms-been , alwaer fijn Pees uyrerlick

noch Vleyfigh gefien wort , doch onder en innerlick is

fyZenuwigh. Defe Spier heeft oock eenighfins ver-

fcheyde Vefelen verworvé: Om welcker wille gebeurt,

dat de Arm nu recht nae boven op geheft wort , nu nae

boven voorwaerrs , en nu nae boven achrerwaerts . De
derde is heel breedt , en met fijn gefel bekleedt benaeft

de heele rugh, dies magh hy de grootfte Rugh-fpier ge-

noemt worden. Sommige klucht-geeften fijn wijfe van

wereking wat gauwer af-kijekende , hebbé hem (onder

cerbiedt) den Aers-klouwer genoemt. Sijn begin is

vliefigh , en heel breedt van de fpitfen der wervel-been-

deren: Verknocht fich met een ftereke, korte, en breede

Pees onder het bovenfte Hooft van*t Arms-been. Defe
Spier verbeeldt oock een Drie-hoeck, wiens fcherpfte

punt het Heyligh-been of Kruys-been bedeckc, bykans

tot hetStuyt-been toe fich ftreckende. Sijn Amptis
den Arm nae den rugh achterwaeres te trecken. Al waer
wederom nae verfcheydenheyt der werekende Vefe-

len neerwaerts meer ofmin gedreven wort . De vierde

heet de grooter ronde Arm-fpier , is gelegen fchuvn nae

achteren onder 't Oxel , vleyfigh , dick, en ront. Spruyc

heel Vleyfigh onder van't Schouwer-bladt , en een lut-

tel opklimmende eyndight boven in*t Arms-been daer

de Borft-fpier gehecht wort. Sijnoefreningis den Arm
achterwaerts neer te halen , foo dat hy den Drie-hoec-

kigen voor-befchreven Schouwer- fpier partijdigh is.

De vijfde onefpringt van't onder-eyndt des Schou wer-
blats beneden fijn uyt-ftekende graet, is Vleyfigh, en

met een breede korte Pees wort ge-entert uyterïickin

de Bandt van't Schouwer-been. Sijn dienft is den Arm
nae buvten om te leyden . De fefte heet de kleynder

ronde Arm-fpier » is gelegen boven 't Oxel vlevfigh en

langwerpigh, vervult de holligheyt leggende tuflehë de

F 4 bo-
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bovenfte ranc des Schouwer- bladcs en de graet des felfs;

Van welckeuyt-ftekende graet hy voort-komt. *Tis
met de voorgaende gefellight in eé Ampt en wercking.

De fevenfte en lefte is d'onder-fchou wer-bladige of ver-
borgen Spier,fecr Vleyfigh wonende tuflTchen 'tSchou-

wer-bladt en Ribben: Eyndight met een breede Pees
aen de Schouwer. Sij'n dienftbaerheyt is den Arm op-
waertsnae binnen te bewegen .

Voorlegging . De wonden defe voorgemelde Spie-

ren befchadigende zijn in fich felf ongevaerlick: Want
fy al Vleyfigh zijn geen groote Aderen of Zenuwen in

hebbende. Den Drie- hoeckigen Schouwer fpier alleen

overloopt uyterlick de vernaemde Hooft- ader ; Doch
is hier ('twelck wonder is) veel klevnder, enger en

teerder, als inde Ellebooghof hant,gelijckfich tuvght

meermaels waergenomen te hebben de wei-geleerde

Jidrianus Vdc]{tnbuYgh huydige Leer-meefter des ontle-

dings in de hooge fchool van Leyden , wien ick om fijn

ernftige naerftigheyt,oprecht oordeel 3en bedreven han-

deling veel in defekonft toe-fchrijf. Alwaei't dan dat

defe Ader dwars hier door- gefneden wierr,is geen over-

vloedige uyt-guiïïng van bloet te verwachten: Maer een

ander quaet ofongeval fouder uyt ontftaen > te weten

't verlies des gevoels en bewegings der ondergelegen

deelen , overmits met defe Ader oock de Zenuw door-

fneden wort, met dewelcke fy altijdt verfelfchapt is

.

Voorts om dedwarfedoor-fnijding defer Spieren, wort

hun beweging nu meer, nu min benomen naegroot-

heyt en fpreuk-waerdigheyt vandefné , welck aengaen-

de tc mercken ftaet, en in gedenckenis te hechten eens

voor-al : Dat fomrijts de Spieren wel dwars door-kerft

worden , en nochtans niet alrijdt lecfel in de beweging
nae en kome: 'twelck gebeurt foo de quetfing in't min-
den des Spiers valt,want dan en daerom de Vleyfigheyt

desfclfs gefchiet haeftige heeling , namentlick wonts
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Lippen door naeying tTame-gevoeghc zijnde. Maer
wanneer een Spier in fijn oorfpiong of enting doorge-

fnedenwort, roagh men deOmftanders van't verlies

des werckings ftoutelick bewiflen. Diefvolgens foo

een hou tuflchen de fchouwer en Borft aen't oxel dwars
over de pees des Borftfpiers geflagen wiert , volght fe-

kerlick dat hier nae de arm aen't Bot ft niet zal kunnen
gebrocht werden : defe felfde werckinge van de felfde

Borft- fpier worc voornamentlick verlet en vernietight

in de Krijgh-raets ftraffing, die men wipping heet: Want
dan als de Armen nae achteren gedraeyt worden , worc
defe Spier onmetelickgereckt , jae verfcheurt . De er-

varen Pareus in fijn vijfde Bouékaen't vijf-en- twintigh-

fte Capittel verklarende de voor- gehoude Spieren, feyc

V/ndelick,dat 5 wanneer een wondt d'aldergrootfte en

breedtfte Rugh-fpier befeert , de Arm niet Licht kan

ofuvt- gefteken ofop-geheft worden. 'Twelck yemant
met recht vremt luyde , aengefien defe groote Spier tot

de op-heffing of uyt-fteking des Arms in't minfteniec

behulpigh zy . Ick heb van mijn Meefters ingefogen

,

dat men goede Schrijvers , foo veel 't mogelick is > al-

tijt en over-al verfchoonen moet . Des tot Parei voor-

ihnt fegh ick : Soo lang een open Wont defe grootfte

Rugh-fpier befet i en te meer noch alffer ontfteking by-
valt, dat de uyt-fteking en op-heffing des Arms fwaer-

lick en pijnlick volbrocht wort . Reden . Want in defe

werckinge wort de gemelde grootfte Rugh-fpier ge-

fpannen en uyt-gereckt: 'T welck den Wont te ont-

ftellen , zal u de Siecke wel bcduyden , al was hy ftom

.

Opening. Defe Spieren (als uyt de vorige reden-

voering getapt kan worden) beGttende Borft,Rugh 3en

Schouwer. Dies hoedanige opening hier voeget , ons te

verklaren ftaec . Recht in't midden van de Borft worc
geen Spier gae geflagen, derhalven alle wijfe van ope-

ning foudc hier fchijnen te paffen : Doch de lang-

F 5 wer-
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werpige neergaende fné vvort verkoren om redenê voor

!

ten vollen uyt-geleydt. In andere plaetfen desBorfts!

om de onderleggende Borft-fpier wort een feker ge-'

daente en ftant van fné vereyfchc ; Te weten by en van'tj

Sleutel-been (het Krop-been feggen andere) rockt eeni

fné fchuyn neergaende na d'Arm. Is'c lager in't midden
des Borfts by de tepels te doen , betaemt een recht;

dwarfe fné nae d'arm. Onder de Tepels fchuynsop-i

klimmende nae 't Oxel . Welck al geen plaets heeft ia

de Vrouwen, die door opgehoopt Vet en Klieren dqri

Bovften defe Spieren diep verborgen leggen , De aen- ;

klevigheyt des faecx vervoert my en raedt te feggé, wat
wijle van opening in de Oxelen te Hant-werckenis

.

Men leeft by Celfum , dat in de Oxelen felden de (nijding
j

aentegaenis. De reden nae mijn achting is, om de

vreefe van de groote hier gelegene vaten , die niet (on-

der doots gevaerlickheyt gequetft worden . Dies niet

;

af-kerende nochtans kan men , noch magh men hier de

opening fomtijts niet ontvlien-. Gedenckt dan, 't gene

oock in de voor-gefonden algemeene redeninge aenge-

roert is , dat in de openinge niet alleen acht te nemen is

op de loop der Spieren, maer oock der vaten . Nu aen-

gefien in de Oxelen foo wel de Vaten als Spierë fchuyn

geleydt werden , hierom in de felve een fchuyne fné al-

leenlick plaets heeft : Schuyn , fegh ick, dat is, van de

Borft neerwaerts nae de Rugh gaende ; Want foo de

Vefelen loopé van de groote ronde Arm-fpier en groot*

fte Rugh-fpier, die hier gelegen zijn. Volght de fchou-

der ofboven-eyndt des Arms , het welck befet de drie-

hoeckige Schouwer* fpier , als voorfeyt is : Dien om de

de verfcheydenhey t fijns Vefelë geen eenparige opening

voldoet: maer recht boven d'Arm ofop de Schouwer
een recht neerdalende fné paft . Soo fy van vore by en

van't Sleutel-been gedaen moet worden , gaet fchuyn

naed'Arm achterwaeris; Soofe achter tedoêis>fchuyn

nae
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nae d*Arm voorwaerts . Overfchiet de Rugh, de welck
benaeft gantfchovertogen is met de derde, vierde, en

! vijfde voor-befchrevene Spieren : Wekker Vefelen al

aengefié eenformighiick fchuyn neerdalende zijn, worc
hier vereyfcht diergelijke opening van de zijde fchuyn
neerloopende nae de Wervel- betanderen. Soo dat ick

niet en kan verwonderen den beflepen Aquapmdtmm in

fijn Bouck van de Handt»wei ckelicke oeffeninge , ge-
biedende in de Rugh een langwerpige recht neerpende
opening te doen: Aengemerckt den groot ften Rugh-
fpierover-al fchuyn neergaende Vefelen vergunt zijn;

Jae foo fchuyn , datfeeven onder d'Oxelen bykans heel

dwars nae de Wervel-beenderen toe-loopen . 'Tzijn
dingen, die men Geten voelt, niet door onficnjicke en

i onfinnelicke fpiegelinge bedenckt

.

C A P. XX.
Van de Schouwer-bladt-fikren

.

9 *Tp Schouwer-bladt wort bewceght voorwaerts, ach-
A terwaerts , opwaerts en neerwaerts : Niet rondt-

om, want dit belet de aenhechting van't onroerbaer

Sleutel-been. Dies heeft het Schouwer-bladt vier Spie-

renontfangen: Vier ftel ick volgend de leering mijns

Meefters Spiegeltj met de Natuyr gelijck-ftemmigh:

Niet fes als andere qualick voor hebben . D'eerfte is de

minder faegh-formige Spier genaemt,om dat hv faeghs-

gewijs tandigh gefchapenis . Heeft plaets even onder

:de voor-bepaeldeBorft-fpier: Begint van de vier bo-

venfte Ribben, uyt-gefondert de eerfte , en huy vers op-

klimmende wordt in't Schouwer-bladt ge-ent. Sijn

Ampt is , het felve voorwaerts nae de Borft te trecken.

De tweede bekleedt het Overfchot des Rughs , 't gene

van de grootlfte Rugh-fpier ontbloot was . Verbeeldt
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foorechtfchapeneenKappe,dateen Neuf-wijfigeSpot-

taert in vermoeding komen fou of de Monnickenhun
\

Kappeo-drachc alleenlick aengevaerchaddëomde Na- 1

tuyrnate Apen: Want fy even juyft hun Kappen dragen

op die plaets , daer defe Rapachtige Spier gelegen is

.

Hyfpruyt van 't Achter-hooft Vleyfigh doch dun, en

neerdalende met fijn onder tip ftreckt fich een weynigh
over degrootfteRugh-fpier. Is met verfcheyde Vefe-

;

lenbegaeft, de wekken ick ind'openinguyt-drucken i

zal: Wefhalven hy verfcheydelick 't Schouwer-bladt I

verrept , fchuyn opwaerts , neerwaerts , en recht nae de i

Rugh.De derde onder defe leggende omdegelijck-for- i

migheyt met een Tarbot , heeft de naem van't Tarbot- )

achtigh verkregen . Is dun, breedt en vier- kant, van de \

drieonderfte wervel-beenderen des Hals , en drie bo- I

venfte des Rughs voort- komende, wort ge-entert in de
|

gront des Schouwer-bladts. Sijn wercking is , 't felven i

een weynigh opwaerts na achteren te halen. De vierde
i

heet de op-heffer, boven op 't Sleutel- been fittende,
i

Begint van de vijf dwarfe uyt-fteeckfelen der Hals wer- (

vel-beenderen , met veelvoudigh oorfprong , doch die I

ftracx ffame-loopende vereenight wort.Sijn verknoch- i

ting gefchiet in de hooge en innerlicke rant des Schou-
wer-bladts , *t welck hy voorvvaerts op treckt. Dit is de

natuyr in de Helling der Schouwer-bladt- fpieren naeck-
i

telickontwurpen. Van welcke wijfeen onberifpelicke
I

Schepfter ick gaern weten fou , waerom fy doch den i

Schouwer-bladen eygen Spieren gefchonckë heeftïlck
I

heb haer Heym-fchrijvers, mijn Leer-meefters,te raedt
i

gaen , alle Boucken door-fnuffelt , duerige gedenckin-

ge geoefFent, nietifler, dat my vernoeght : Dies tot

naerder onderrechting gevoel ick nu onder verbetering,

dat de gemelde Spieren voor foo veel fy de Schouwer-
bladen bewegen , denMenfch onmiddelick nietdien-

üigh zijn , maer datfe voornamentlick gefchickc zijn

tot
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I tot hulp van de verroeringe der Armen , al- hoe-wei fy

die maer door toe-val te bewegen gefeyt worden.'Kver-

! klaer my . Des eerftes Spiers wéreking het Schouwer-
; bladt voorwaerts na de Borft treckende is ons niet nut-

jbaer, voor foo veel door haer'tSchouwer-bladt dus

i verplaetft wort , maer voor foo veel fy den Arm behul-

;
pigh is in't omhelfen en omvamen , dat die meer nae de

I Borft kan worden in-getrocken . Defgelijcx de tweede

I
en vierde befchrevene Spierê doen niet enckeück door

|henfelf onsdienftbaerheyt, maer om datfemet hun de
(iArmennaede Rughbuygen, dat in eenigeoeffeninge

I nut en noodigh is: 'Twelck men de Dieven fiet plegen,

tiwanneerfy van de Scherp-rechter gegeeflfelt worden.
klVoeght hierby , dat defe twee Spieren in overmarige

i hette van't hert den diepen en grooten Afeming behul-

j
pigh zijn: Gelijck wel de Lof-waerdige Galenus ge-

jiveftight heeft . Ten uyt eynde de derde Spier acht ick

:idan ons eerft dienftigh te wefen , wanneer de Schouwer
lopwaerts na 't Hooft getilt wort: niet dat door 't enckel

op-heffen des Schouwer-bladts ons eeni^e dienft ge-

beurt . Defes oeffening volbrengen de Franfen , als fy

met gebaer toogen willen , fich yer niet re weten , hun
flfchouweren optreckende: DeSpaengjaertsen Italianen

defgelijcx , als fy wijfen willen datfe gedult hebben
moeten: Waerom oock van fommigedefedegedult-
Tpier genoemt wort . Dit's *t gevoelen van mijn fwack
en onbedaeght verftant voort-geteelt : Die yet waer-

ifchijnlickers bedencktj zal van niemant meer dancks 9

lis van ons verwerven .

Voorfegging . De Wonden defe Spieren befeerera-

de zijn ongevaerlick, en licht heelende om hun vleyfig-.

peyt: Wt welcker dwarfe door-fnijding geen groot on-

gevoegh nae komt.
Opening . Het meerdeel der befchrevene Spieren

eyt verborgen: Dies is noyt ofheel felden d'opening in

hun
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hun te Handt- wercken; Alleen de Rapachtige Sier is

uyterlick gelegen , als gefeytis, en befpreyt het achter-

deel des Hais, Schouderen, en de plaets des Rughs
tuffchen de Schouwer- blader). In welcke plaetfen geen

een wijfe van opening paft* overmits de verfcheyden-

heyt fijner Vefelen. In de Hals van de Wervel beende-

ren wort vereyfcht een fchuyn neerdalende fné nae de

Schouweren . Wederom in de felve Spier , van de

Schouweren na de Wervel- beenderen des Rughs ftrec-

kende ; Want defe Spier Vefelen ontfangen heeft , die

tegen den anderen loopen . Soo oock van de randt der

Schouwer-bladen moet de opening fchuyn neerwaerts

nae de Rughs Wervel-beenderen gedaen worden : Ge-
lijck-forrmgh met -die gene op 't Schouwer-bladt in de

Arm«fpier van natuyr en konft begeert wort . Is't te

doen omtrent 't eerfte Rughs Wervel-been tegen over

te weten de Schouweren , moet een recht dwarfe ope-

ning gefneden worden : Want foo de gang defer Vefe-

len is. Voorts merekick hier by 'tbovenfte uyt-fteeckfel

of Hals des Schouwer-bladts defen Spier in eé Vliefigh

en Zenuwigh half rondt te verwiïïelen ; Welcke plaets

daerom in't openen nae mogelickheyt te fchuwenis>
wantfe met fcherp gevoelen fonderlick begiftight is.

CAP. XXI.
Van de Hooft-roerende-jpieren

.

Nieuw en wonderlick is 't Hoofts-geüdt , m't welc-

ke het groot fte Been benaeftop het klevnftefteunt

.en geknocht wort: Want de verftandige Natuvr aller

gevoeghlickheden vinfter voorfiende velerhande bewe-
ginge aen *c hoofc wel noodigh te zijn > doch die niet

koften geoeffent werden/t en zy tvvee ronde beenderen

flaplicken los onderling verbonden waren : Voor het
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1 ede Breyns Becken forghvuldigh , heeft de gerufthey

t

: en fekerheyt boven de veelvoudigheyt derbeweginge
1
verkoren ; Orberder achtende weynige en onforghjicke

verroeringe tefcbencken, dan veelerley met wififege-

vaerlickheytdesHoofts . Nochtans overmits dit wit

(de veelheyt der beweginge) niet gantfch voor by te

Ichieten was , heeft defe volmetende Moeder 't felve

door twee kleyne verknochte geleedtjens en getal der

Spieren getroffen , foo dat aen 't Hooft geen beweging
Ifchijnt te ontbreken . Voorts driederhande beweging
wort aen't felve coe-geeygent : Voor over , achter over,

;en rondtom; Die van negen paer Spieren volbrocht

wort . Ter zijden wort het niet geneyght door fijn ey-

Jgen Spieren, maer door toe* val en gevolgh, dat is, door

Lhulp en weldaet der Hals-fpieren ; Welcke Hals onbe-

weeghlick ftaende, het Hooft in't minfte den Schou-

deren niet naderen kan. Heteerfte paer der Hooft-
iroerende-fpieren dan overdeckt de Wervel-beenderen *

^islangendick . Begint van de uyt-fteeckfels der bo-
«venfte Wervel- beenderen des Borfts, en loopt opwaerts

langs de Hals tot het midden des Achter-hoofts . Hun
Amptis , het Hooft gefamentlick recht achter over te

Jhalen. Soo maer een van beyde doende is , wort het

ichterwaerts ter zijden omgetrocken. Het tweede heet

Jhet gcvlechte paer om fijn verfcheyde gefteltenis in

Vermenging . 'T fchijnt uyt drie Spieren te beftaen: En
/erfcheyden oorfprongen hebbende > wort verfcheyde-

; ickaen't Achter-hooft gehecht. Isgefchickt tot een

yvercking met het voorgaende paer. 'T derde leyton-

ier't tweede, 'c gene Vefalio belieft heeft, als het vierde'

} ,ieel van de voor-fchreven Spier te rekenen : Is kort en
|> iick: verbindt fich achter aen'ttepelachtigh uytfteeck-

I j'el des Beckeneels . Hun gebruyck is , het Hooft een

I veynigh achterwacrts te trecken : En foo een werckt

,

|;tchterwaerts ter dijden . 'T vierde wort het grooter

rech-
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rechte paer gefeyt : Is kleyn , vleyfigh doch fchrander,

fpruyt van't tweede Hals Wervel-been : Eyndight in'c

midden des Achters-hoofts. 'T vijfde noemenfe hec

kleynder rechte paer, is verborgen onder 't voorgaende,

wiens ftandi en geftalte het gantfch uyt-beeldc . Defe
twee paren fpannen tefamen met hec derdein een oef-

fening . De oorfaeck en reden , waerom foo veel Spie-

ren 't Hooft noodigh waren , om nae achteren te buy-

gen , is : Overmits het om 't aenlichts , en ?
t onderfte

Kake-beens wille , voor-laftigh was: Dies moft het van

achteren wel verforght wefen. 'Tfefte heecenfehec

bovenfte fchuyne paer , is noch onder de voorgemelde
gelegen : Ontfpringc van't midden des Achter-hoofts.

en neerdalende wort ge-ent dwars in de uyt-fteeckfelen

der eerfte Wervel-beenderen : Wort gevoelt de om-
draeyinge des Hoofts te helpen . 'T fevenfte is getoe-

naemt het onderfte fchuyne paer . "T is langwerpigh

,

Vleyfigh, en rondt: Voort-komende uyt het tweede

Hals Wervel-been, eyndight in't eerfte dwars. Dit paer

volbrengt eygentlick de omdraeying of fchudding des

Hoofts, wanneer men yet beneenen willen. *T achter-

fte is voor in de Hals gelegen , lang en rondt, begint!

boven van't Borft en Sleutel*beé, verknocht Ggh Vley-

figh en dick op-klimmende aen 't Tepelachtigh uyt-

fteeckfel des Achter-hoofts , 'twelck het omvangt.
Defe Spieren worden in de levende oock merckelick;

gefien in die gene wat fnoggerder, ofmagerder zijn.

i

Gefamentlick werckende knicken't Hooft voor over .j

*T negenfte en lefte van Gaknus ten halven,van Follopius

:

ten vollen befchreven, leyt onder de Slock-darm: Be-'

ginnendeZenuwigh van de Banden der Hals-wervel-i

beenderen wort gehecht aen de grondt desHoofis.'

Sijn dienfibaerheyt is mede't Hooft nae voren te buy-|

gen , als men yet toe-ftemt . Nopende de beneenend'j

en toe-ftemmend* Hoofts beweging merck ick een
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plaets Gahni , die van andere doorgaens drooghs Vocrcs

overtreden wort,en nochtans koromerlick valt voor ons

teverftaen. In't Bouckvande gebeenten aen'tachtfte

Capittel heeft hy dir: Tweevout is de beweging des
' Hoofts; d

%

ander,door welcke men beneent en toeftemt:

' D 'ander, door welcke men 't Hooft fchut often zijden

omdraeyt. Is dan Hoofts fchudding verfcheydenvan

de beneenende beweging*; Hier te Landen nu we! nier;

' Maer voorti jts by de Ouders ja: Want als fy yet toefton-

den en beveftighdê>Knickten 'tHooft voor over;Daer-

en- tegen als fy yet wats beneendé,fmeté 't Hooft achter

! over: Welcke Oude gewoonte en wijfe van doé hoor ick

. noch de Thracers te onderhoudë : Datfe de Grieckê na-

1 komen,heb iekgefië: DeBolognefers heb ick waergc-

1 nomen oockfe te plegé wanneer fy den biddendé Armen
Aelmoefife weygeren. Gahnusdzn fijn Lants plicht vol-

t • gende heeft fo Hoofts beweging gefmaldeelt,a!s gefeyt

[lis. Alwaer ick wederom aen yet oneffens hort;Want hy
[iftracx ondervoeght,datdebeneenend en toeftemmende
^beweging door de tweede Wervel beé volbrocht wort;

I
d'omdraeying door d'eerfte. Welcke ftelüng (behouden

| 'de vrede van fulcke grootachtige Leer-metfter) ison-

j
verbloemelick Valfch. Wantd*omdrae\ingop'teerfte

fjHals- wervel-beé niet te konné gefchiedé,noch de ande-

I ren oock op het tweede , wi jft ons 't geraemte foo klaer*

é idat het een blinde wel taftë fou. Dit heeft ons eerft ( op
1 Jat ick niemant fijn verdiende eer ontftele, de vernaem-
tilie Vefalius , Neer-Iants roem , ontdeckt : De welcke a!s

macobus Sylvius (chztert GaUnum telafteren, wrortfelf Na-
Er 'uyrs Lafteraer.G^w/// is onseégoet Vrient,maer bove
M\tm te waerheyt. In't fchrijvé van dit magh hy eëHonts
(ii|;eraemte voor gehadt hebben, in't welcke,als ick't wel

)É>efchou,dunckc mv fijn gefegh plaets te mogen hebbë.

M Voorfegging . De gemelde Spieren zijn al in de

illals gelegen, wiens quetfing ongevaerlick is: Wel
lim G "

ver-
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verftaende foo de Spieren alleenlick befchadight wor-
den. En al wierden eenige achter Spieren dwars door-

gehouwen, zoude nochtans Hoofts beweging na ach-

teren toe niet wech-genomen worden , om de menigh-
vuldigheyt der felfder Spieren, die te gader nauhcx
kunnen door-quetft worden . Defgelijcx al wierdt het

achtfte paer door-fneden voor aen de Keel gefteIt,zoude I

nochtans Hoofts buyging voorover niet gantfch ver-

loren worden , overmits het negenftepaerdefelfde nae

fijn vermogen noch volbrengen fou . Doch defe voor-

leggende Spieren kunnen naulicxover dwars door-wont

werdé fonder de na-buyrige Hals-adei c en Hert-aderen
J

te raken : Welcker door-fnijding den doot mede brengt I

cyen in voegen of 't hert af-gefteken was .

Opening . Aquapendms gebiedt een lange neerdalen-

de opening te maken . Voor hem had dit felve AVtctnna

gefchreven. Wy de gedeelte wat naeckter in fiende

,

en de ftucken wat nauwer fiftende worden vermaent al-

dus te Handt- wercken. In'tCapittel van de Lippe-
fpieren is gefeyt eé breede vier-kante doch dunne Spier

onder de Huyttelcggë den heelen Hals omkleedende,.

wiens Vefelen aengefien fchuyn nae achteren loopen y

foo wort hier oockfulck- danige fnéverevfcht: Welcke
Vefelé is't dat door eé recht neergaende opening dwars

j

(

gefneden werden, volght een Beck-trecking van d'eene
j

zijde. Dit fuyghickuyt mijn poot niet, Maer met my
^

en voor my hebben't andere naem-kundige fchrijvers
^

voor-gedragen . Dies niet tegenftaende food'opening
m

dieper te maken noodigh was , fou die nae mijn achting
^

langwerpigh gedaen moeten worden , op dat door een
\\

fchuyne de recht neergaende Bloedt- vaten nieten wer-
^

den gequetft . Welcke vaten de geleerde Aquapendtns
j

vreefende begeert hier in't algemeen en doorgaens een I
^

rechte neerdalende opening volbrocht te worden. Dit's
fc

voor aen de Hals . Van achter wortfe overtogen uyter-
| ,fj

'lick I
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9$
lick vande Kapachtige Schouwer-bladc fpier,inde welc-

ke hoe te Hant-wercken is , heb ick in't vorige Capittel

ten vollen uyt-gedruckt * Dit voegh icker nu by ; Soo
d'opening dieper te doen ftont, dat men die recht na de

langte des Hals plegen moet, mercking nemende op
't gene nutter en noodiger is : Nutter en noodiger zijn

des Hoofts , als des Schouwer-bladxs fpieren : Daerom
dier quetfing meerder vreefende, fullen defer Vefelen

vryelickdoor-fnijden. 'Tis niet buyten onferedening,

de plaets des Necx hier aen te wijfen , in de welcke men
gevoeghlkkft de Fontanellen en Setoenen van de'Heel-

meefters gefeyt , (lellen moet ; Want dit oockeen ge*

daence van opening is . Fabrhius Htldanus in't eerfte

hondert-tal van fijn Hant-werckelicke waerneminge*
kielt de plaets tuflchë de tweede en derde Wervel- been*

oock tuflchen de derde cn vierde . Ick volgh de partije

van fijn genan ¥abritij Aquaptndtnüs de plaets merckende
tuflchen 't eeifteen tweede Wervel-been. Want komt
ghy lager , om het fteedts aenhorten des Kraeghs of

Wambays, fult moeylicke pijn veroorfaken . Nochtc
om die te ontvlié hoeft noch meught ghy hooger klim-

men nae deHooft-pan: Want ghydaer niet vorderen

foudt,om de ongelegentheyt des plaet&geenontlofing

der innerlicke ovcrtollicke vochtigheden krijgende*

Defe rechte en veikiefelicke fteeisachterindeNeck %

daerhethair opeen paer vinger- breedt naeeyndight,

.alwaer een holte gevoelt wort. Hier begint Breyns

mergh neer te dalen, hier loopen oock merckelicke

Aderen: Soo dat hier als door een uyt-loopdeover-
vloetder HerfTenen genoeghfaem ontlaftkan worden»
Voorts in welcker voegen, met wat Werck-ruygen
defe Loof gaten ge fneden , gebrant, ofgefteken moe-
ten worden : ]s buyten mijn eerfte voorneming te

fchrijven. En wat wil 't Vereken fijn Meefter berech-

ten?

G % CAP.
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C A P. XXI}.

Van de Hals-Jpieren

.

DE Spieren des Hals ofneck eerftelick , en door ge-

volgd het Hooft roerende zijn vier paer , onder de
voor-genoemde Hoofc-roerende geftelt : Van de welc-

ke andere voor, andere achter hun woning hebben.
Door de feifde wort de Hals voorwaerts gebogen > of
achterwaerts uyt-geftreckt , ofoock ter zijden geflimc

nae hun verfcheydenoeffening.Welcke al nae vervolgh

werckende ontfpringt een ronde omdraeying des hals

,

cn om de aenhangigheyt oock des Hoofts . 'T eerfte

paer is lang onder de doek-darm fchuylende , en van de
vijfde rughs- wervel- been een Vleyfigh en fcherp begin

nemende klimpt op tot het uyt-puylent uytfteckdes

cerfte hals Wervel-beens . Hun gebruyek is de Hals

recht na voren te buygen,en met een oock 'tHoofi;Soo

maer een van bevde doed* is , haelt hy de Hals na voren

zijdewaerts. Het tweede paer is noch onder dele plaets

hebbende ; wort van fommige een van de Borft-fpieren

getelt, niet onbillick mijns dunckens. Spruyt ter zijden

des Hals Vleyfigh van de eerfte rib , en eyndight in de

Wervel- beenderen des Hals. Hun bevel hout,het eerfte

1>aer in een wereking by te ftaen . Dit hebben fy fonder-

ings > datfe door-tochtigh zijn , om een rechte en vr>e

voort-gang te geven aen de Aderen en Hert-aderen des

Arms. 'T derde heet het dwarfe paer , ftaet in de rugh

.

Begint van de fes Wervel-beenderen des rughs, en wort

gehecht in al de dwarfe uyt-fteeckfele des necks. Tuf-

fchen defe Spieren loopen de Zenuwen van het Hals-

graets-mergh voort- geteelt. Hun Ampt is , de Hals us t

te ftrecken of achterwaerts te halen : Soo maer een be-

figh is , fchuyn na achteren toe. 'T vierde befic den hee-
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len Hals , verknocht mee fijn graet foo bondigh, dac hec

fchier ingewaflfen lijekt. Heeft een dienft mee hec voor-

gaende derde paer. Merckc hier: Al-hoe- wel geen
Spier den Hals gefchoncken is , eygentlick tot haerzij-

dige beweging gefchickt, wort nochtans defe gevoegh-

licken genoeghfaem volbrocht van d'eene buygeren
uytftekergefamenrlick werekende

.

Voorfegging . Defe Spieren ora hun diepe en ver-

borgen leger- ftee worden naulicx door quetfing ge-

raeckt: Namelick de twee eerfte paren, die niet gewone
kunnen worden,fonder of ftrot,of Sloek-darm, of Ade-
ren en Hert-aderen re befchadigé. Wc welcke wat voor
te feggen ftaet , is oock eenen Aenkomeling niet onbe-

wift. Ick kan niet voor-by gaen , 'c gene de diepfinnige

Scaliger uyt degeftalredes Hals fpoort; Enal-hoe-wel
fulck-danige merek teyekenen van my heel onwis en
wanckelbaer gevoelt werden,om de grootachtbaerheyt

nochtans van defe Man in al fijn Hoogh- vliegende ge-

denckinge d?ftigh,mec geen beufelinge behangen,heb-

ben defe toeftemming van mijn gemoet verkregen. Hy
fchrijfc dan: Dat een dicke en Vleyfige Hals geen grooc

verftant beduy t : Een aderige, dat die Perfoon dertel en

weeldrighis: Eenbreede, dat hy betrouwentis: een

lange, wantrouwent en veranderlick : Een onbeweegh-
Iicke 9 verrader, liftiger, Hert-neckigh : Een rechte,

betrouwent: een flimme, erge bedrieger , ftcedtsvol

over-peyfinge : Een voor over duyekende , goet-gie-

righ , verfuymigh , dwaes en onnut

.

Opening worc in defe Spieren nier gepleeght , over-

mits hun verborgen plaets . Hoe men voorts in de bo-
venleggende Spieren des geheelen Hals Hant-wercken
moet, is voor heen by gebrocht , 't gene eenbefchey-

den Heel meefter vernoegen kan

.

G } GAP.
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C A P. XXIIL
Van de Elleboogb-Jpieren

.

D'Elltboogh worc door twee beweginge gedreven

,

rechte buyging te weten,en uyt-fteking. De Spie-

ren erven van hem de naem , niet datfe in de Elleboogh
gelegen zijn, maer om datfe hem verplaetfen-, Want
fy in de Arm eygentlick plaets hebben ; Ende den Elle-

boogh befitten eenfdeels de Hant , eenfdeels de vinger

roerende Spieren. Voorts in't algemeen van des gehee-

len Hants en Arms Spierenis dit te mercken,dat de bin-

nen gelegene de buyging, dcbuytenfte d'uyt-fteking

volbrengen: Oock dat de binnenfte en meerder en fterc-

ker zijn > want de buyging noodiger en waerdigerisi als

d'uyt-fteking. In't getal der Elleboogh-fpieren vindc

ick onder de ontleders geen eenftemming : Meeft ftel-

lender vier, Cafitrius Placentims (foo ons fijn leerling

Bartholinus overlevert) telter vijf: RJolanus verhooghtec

tot fes : Daer mogender komen , die door de nieu ge-

vonde vergrootende Brillen noch meer ontvouwen. Ick
die de dingen fonder nootwendigheyt niet menighvul-

digh.fchuwent in ons kort leven een lange Ieering,hou-

de maer drie Elleboogh-fpieren . Van welcke d'eerfte

kundighmetdenaern twee-hoofdigh; Soogefeytom
dat hy met tweevoudigh oorfprong begint : Als oock
in yder levende fichtbaer ii . Defe Spier is dick , Vley-

figh , fterek, en rondt , uv.t de welckeTagliacotiusfïoi

neemt tot vorming en herfchepping van een af-gefnedé

Neus, Hv fpruyt al van 't Schouwer-bladt, onder de

Drie-hoeckige Schouwer-fpier fchuylende, en neer-

dalende hecht fich niet eygentlick in 't Ellebooghs-

been, als veel fchiijvé, maer in de kleyne Arm-pijp mee

twee pefen , een rondt * d'ander breedc . T welck ge-
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Hjckickondervinde van niemantaen-geteyckent > foo

wenfchick, dat alle Heel-meefters het ingedenckenis

veftigen, namelick de ftant en geftalte van de breede

pees: De reden zal volgen . Dedienft van defe bepael-

de Spier is d'EUeboogh recht te buygen . De tweede

duyckt onder defe : Is korter , en heel Vieyfigh. Begint

uyt het midden van't Arms-been , en eyndight tuflchen

't Ellebooghs-been en kleyne Arm-pijp , alwaer fy ge-

knochc worden . Defes oerTening is mede d'EUeboogh
recht tebuygen: Niet huyvers buytewaerts, als Gaknus

waent; Want dit ineen Menfch fonder beweging des

Arms ondoenlick is. Dit fchrijvende moet hy gedut

hebben: Doch billick is't en onfchuldelick, in een lang

werck yemant de flaep te bevangen . Volght de derde %

die d'EUeboogh uyt-fteeckt,het buytenfte van't Arms-
been omkleedende . Ontfpringt ten deelen van het

Schouwer-bladt, ten deelen van 't Schouwer-been felf.

En t'fame-loopende wort vermengt in een ftercke en

Zenuwige pees omvangende 't ftuytje des Ellebooghs »

daer men op ruft en fteunt. Defe Spier ftellenfeallega-

der tweevoudigh , fom fmaldeelen hem in drie , fom ia

vier. Maer door onfe algemeene konftGodt, laten fy

my doch verklaren, waerom de twee- hoofdige enckel

eneenvoudt vanhungeftelt wertj en defe foo veelvou*

digh? aengefiendie oock tweepefen voor teelet, defe

maer een? In der Honden voor-pooten Gen ick drie on-

derling verfcheyden uvt-ftekende Spieren

.

Voorfegging*. Rechte of Iangwei pte wonden in de

genoemde Spieren voor-vallende zijn ongevaerlick:

Oock de dwarfe het vieyfigh gedeelte befeerende , ea
voornamentlickin't buyten deel des Arms,alwaer wey-
nighey t is foo wel vip Blpedt-vaten, als Zenuwen. Soo
nochtans defe wonden foo ongeluckelick eenen Ramp-
faligen treffen , datfe ofHert-ader af- fteken , ofZenuw
befchadigen; Is kunt dat fy heel gevaerlickzijn . De
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Geleerde Horatms Augmius verhaelt in fijn Brieven > dat i

een feker Bolognees Edelman van een klevn en veracht-
j j

faem Ellebooghs Wontje geftorvenis. Waerenhoe-
i I

danigh het geweeftis,enw at fchrickige toe- vallen hem \
I

befprongen hebben, fchrijfthy niet ; OntwijfFelick zijn
|

i

de voot gemelde Vaten ofZenuwen geraeckt geweeft

;

En fulck-danige gebeurigheden ondervint men noch ;
i

dagelicx. Een dwarfe door-fnijdmg der Pefen defec
|

(

Spieren veroorfaecktgewiflick'tverlies des bewegings. I

Ten leden merekt , dat in de Ader-lating namelick I

van magere Lichamen meertijdts de breede Pees van

de twee* hoofdige voor-befehreven Spier geraeckc i i

wordt; 'Twelck by de Weteloofen van een Zenuw-
\

I

quetfingh de heet heeft ; Daer't nochtans een Pees is > j

die befchadight vvort , geen Zenuw : Want defedie-
|

<

per leggende van de Vlijm-fteeck vry is . Defe Pees i

fchuylt gemeenlick onder de Middel-ader, Mediaen
gefeydt: Wt fijn rakingh , overmidts het fcherp ge-

voel, nae- volgen pijn, ontfteking, Koorts, Kramp

,

cock wel daer nae deels verderving, e» eyndelickde I

bleecke doodt.

Opening, wanneer fy te doen ftaet , moet buyten ge-

fchil hier aki jdt nae de langte des Arms volbrocht wor-

den; Want dus de Vefelédefer Spieren loopé.^Twelck
j

men, foo ywerts oyt, benoodight zijn in't gelidt te on-

derhouden eenfdeels om de Aderen en Hert-aderen in't

felve (ichb!ooterop-werpende,anderdeels om de Pefen

es» Zenuwen , daer het mede omringt en befingelt is:

'T gene eens voor-al onvergetelick in gedenckenis te

hechtenis. Voornemings Weten reden eyfchtmy hier
j

d'aenw ijfing des plaets daer men de Arm-fontanellen I

gevoeghlick dellen magh. Den welcké eer ick gehoor-

faem ,'t gelieft my een algemeyne grondtlicke reden-
|

voering voor te fenden,nopende het wefen,eygenfchap,
i

enomftondighedenderfelfder. De Fontanellen dan, of

fiftels i'
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I
fiftels geheeten zijn kleyneSweragien voordachtelick

gemaeckt om de Sieckten , die ons bt fitten , of befitten

I

(uilen, foo wel te genefen, als te verhoeden. Het welcfc

: fy volbrengëdoorontIafting,vertrecking,en verleyding

!
der vochtigheden, die in'c Lichaem overfchieten . De
Sieckten die fy veroveren , zijn lang-wijligh , niet kort

en fcherp: Want overmits door lofingh der vochtighe-

den dit felve te vveegh brengen , die feer weynigh uy

t

kleyne Swcragie fifperr, daerom allencxkees met ftaden

haer nurbaerheyt gevoelt wort. Voorts om dat fy Swe-
ragien zijn , die met af- warring en fuwering onderhou-
den moeten worden • Hierom pleeght men haer te ma-
ken in gedeelten , die de hant bequamelickbereycken
kan, en 'c oogh befichtigen • En in defe noch niet over-

al, want aengefien de overvloedige vochtigheden, die

de Fontanellen ontlaften , vertrecken, of verleyden,

meeftendeels in de Vaten befloten zijn , foo is't dat een
wel gemaeckte Fontanel vereyfcht by de Vare te ftaen

,

dewelcke hoefe grooter zijn,hoe fy beter en vordeücker

is : By de Vaten , fegh ick , dat is omrrent de Aderen >

riet boven op der Aderen Lichaem. Een andere goede

I
Fontanels voorwaerde is , te ftaen tuflehen de Spieren

,

I niet op het vlevfigh Spiers Lichaem, en veel minder op

I
fijn Vüefigh ofZenuw igh gedeelte:Want aengefien die

tot beweging gefchickt zijn, en defe Sweragié den huyt

:
door-boren , de Spieren niet ongeraeckt latende ; daer-

I en-boven aengefien fy lang open gehoudë moeten wor-

|

den door een Erwt ofWalTen-balIeken , foo gefchietet

I dat defe Klootkens door hun herdigheyt de Spieré parf-

fen , en de verroering door de pijn beletten . Welck
al voor-gekomen wort , foo men der Spieren Middel-
plaets kieft. Defe tuffchen-ftaende plaets wort verfpiec

uyt de buyging en uytfteking des Lidtmaets , In't welc-

ke mende Fontanel begeert ; Onderfoeckende daer-en-

tuïïchen met onfe Yoorfte Vinger de plaets daer de

G 5 Spie-
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Spieren fcheyden. De lefte aenwijfing van een welge-

ftelde Fontanel is, dat, aengemerckc men de plaets bin-

dé moei tot inhouding van't Balleken of Bolleken,noo-

digh is een fté^aer't verband vaft hout,en niet af-fijght:

Welhalvcn te fchuwen zijn alle hellende plaetfen . En
om alle goede Fonranels eyfchinge fommierlick te ver-

vatten: moet gefet worden meeft aen de zijde van't fiec-

kedeel, fomvvijl nae-buyrigh, fomwijl oock in'tbe-

fchadighde deel felf , doch altijdtopdie plaetfen , de-

welcken d'Oogen kunnen befchouwen , de hant raken

enreynigen, omtrent degroote Aderen,in de TuflTchen

plaetfe der Spieren , daer de Bandt vaft hout . Nu laec

ons dit onfen voor-gewurpen befchrevenen fpieren toe-

voegen. In d'Arm dan foudt menfe fetten op vier plaet-

fen , ofachter aen't eyndt van de drie-hoeckige Schou-
wer-fpier , of in't midden des felfs , ofvoorwaerts , of

onder. Van veel worden d'achcerfte , middelfte, en

onderfte plaetfe aengenomen: De voorfte nochtans de

g^voeghlickftsfchijnt, overmits allen anderen de voor-

gemelde Fontanels voorwaerde gebreken : Want foofe

achter is, de Bandt hout niet, ten anderen is by de Ade-
ren niet , ten derden het oogh kan't niet bewaren , noch
de hant reynigen . Soofe in't midden des Spiers is , ge-

lijck de ouden plegen, is fy oock niet onberifpelick;

Wantfe niet in de tuflfchen-plaetfe der Spiere gemaeckc
is , noch omtrent de Vaten , en de Swachtel neerdaelt

.

Soofe in't eyndt is, kan niet lang onderhouden worden.

Overmits het Balleken door fijn in-geboren neerwich-

tigheyt de Spieren dringt , en de Pefen niet fonder pijn

praerat. Maer foofe voorwaerts geftelt worttufichen

de twee Hoofden of begintfelé vande eerfte Elleboogh

buygende Spier, is de oprechte , bequaemfte, en ge-

voeghlickfte plaets , die men fien en berevcken magh i

dietuflTchen de Spieren is, die by de Hooft, ader ftaet,

en den Bande behout . Alwaer ick dit noch merek

,

't gene
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*t gene anderen ontlcholcn heeft , dat de drie-hoeckige

Schouwer-fpiers Pees die fich rufifchen defe Hoofden
inbrenght , uyterlick Vleyfigh is , gelijck ick in fijn Be-
fchrijvingh aengeceyekent heb: Des foodie by geval

door *c diep-finckent Balleken gedruckt wierdc, kan
fulcke pijn niet baren , dan of hier een Zenuwige Pees
lagh . Soo dat defe plaets van de naruvr fdf tor de Fon-
tanellen fchijnt te wefen verkoren . Heeft u defe rede-

ningh te langh geduert * Rekent , 'gene hier te veel is

,

voor overwinft.

C A P. XXIV.
Van de kleyne Arm-pijp-[pieren.

DE kleyne Arm-pijp is het Bsen , 't vvelck boven
d'EIboogh leggende, met hen aen de hant gehecht

wort. Defe wort door eygen Spieren voor over en ach-

ter over beweeght: Andere verroeringe, doorwelcke
hy verplaetft wort, ontfanght hv maer door gevolgh

van d'aenhangige naburige gedeelten. Sijn Spieren zijn

vier na aller ontleders gevoelen : alleen Cdjferius Plactn-

tinusnz gewoonte met fijn Luchs Oogen fcherp-fichti-

ger dan andere verwift ons van noch twee kleyne: Die
fich my noyt getoont hebben . d'Eei fte voor overleg-

ger is rondt, begint van de binnenfte bult of uytfteck

des Arms-beens Vleyfigh, van waer hy fchuyn opklim-

mende eyndight ontrent in't middé vande kleyne Arm-
pijp. Defe fich in- treckende treckt de kl eyne Arm • pijp

met de heele hant voor over . De tweede is viej-kant >

onder by de hant gelegen , alwaer hy van 't Ellebooghs

been heel Vleyfigh ontfpringende , klimt dwars op-

waerts , eo hecht fich in de kleyne Arm-pijp . Is van

een Ampt met d'eerfte . Tegen defe zijn twee achter

over-leggers gefchickt;van vvelcke de cerfte de langhfte
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Spier is van ai die gene langhs her Ellebooghs-been
Kruypen, fpruyt van't buycenfte en Hooghfte Arms-
been uyrfteck Vleyfigh, en wort gc-ent ïv't midden
van de kleyne Arm-pijp,de welcke hy met de hant ach-

ter over haelc . De tweede is korter , begint van't ge-

IidtdesEilebooghs en fchuvn voort-gaende wort ver-

knocht oock in't midden van de kleyne Arm-pijp. Vol-
brengt een dienft met d'eerfte.

Voorfeggi ng . De Wonden en fchade defer Spieren

zijn in fich feifongevaerlick: Want fy noch Pefigh,Qoch

Zenuwigh zijn , noch van groote Vaten door-togen

werden. Doch kunnen van uyrerlicke quetftuygen niet

geraeckt worden , 'ten zy de boven leggende Spieren

door-wont werden > van de welcke in't naefte Caputel.

Aengefien dan datfe onder andeie verborgen leggen >

wort in hun geen

Opening geoeffent

.

CAP. XXV.
Van de Hant en Vinger-fpieren .

Niet om dat wy Handen hebben , heeft ons de op-

perde Schepper reet een redelicke Ziel verheer-

lickt : maer om dat wy met defe verheerlickt zijn , heb-

ben die verworvé. De Oude Wijf-geren waerhevts Ka-

merlinge beoogende des Hancs konftige t'farne- ftelling !

cn maeckfel, noemden haer wijfheyts gereedtfchap,an-

dere een Godclick Werck-tuygh: Galeno docht oock,
datfe onder natuyrs wonderdaden mocht te recht gere-

kent worden, Sijn eygen Wercking is d'aengrijping*

de welcke aengefien aen onfe wil hangr , vereyfehtede

Spieren , die haer oeffrnden . Defe verroeren of den

Hant, of Vingeren. Welcker fonderlinge Befchrijving

ïckvoor-voets nuaenvang, In't ontleden eerft ons ont-

moet
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moet de Palm- fpier, die van'c binnenfte Arms-beéns
uytfteck voort-komende , en al d'andereHanc-fpieren

overdeckende in't middel- hol of Palm desHantsver-

fprey t wort , ftrec kende Gch tot het eerfte Lidt der Vin-
geren. In fijn oorfprong is omtrent eens Duyms breete

en langte Vleyfigh, ende terftont in een fchralePees

verdunnende, die den Ring bandt van'e HandisLidc
overloopt, eyndight in een Zenuwigh Vlies , met de
op- leggende huy t foo vaft verknocht , dat het van defe

ter nauwer noodt af-gefondert kan worde. 'Tgebruyck
van defe Spier is , den huyt in't middel-hol des Handts
rimpelende,d'aengrijping der dingen te veftigen. Oock
is oorfaeck , dat men hier boven andere Lichaems ge-
deelten fcherper gevoelt : Niet dat door weldaetdefes

Pees *t gevoelen volftrecktelick den Hant mede gedeek
wert (want dit denZenuwen toe-komt) maerdathec
door hem verfcherpt wort . De ervaren Cohmbus heeft

ondervondé in eenige vernaemde en uyt-muntende die-

ven defe Pees af te wefen. Wt welcke gaefiaging treeké

fommigeditgevolgh: Dat die welcke defe pees derft,

van Natuyrtot Dieverye genegen is . Beufelen. Niet
altijdt in vrome Luyden is hy ; Niet alijdt in Diefachti-

ge is hy niet • Een algemey n voorftel op eenige ondeli-

jge waerneminge gebouwt , is wanckelbaer. Voorts de
Spieren des geheelen hanrs zijn vier,van de welcke twee
|buyten, twee binnen d'Elleboogh gelegen zijn ,buy-
gers en uytftekers genaemt. D'eerfte buyger begint

jvan't binnenfte uytfteck des Arms-beens, en onder

jaen'rElIebooghs-been gehecht loopt neerwaerts eyn-

dend' in't Lidt des hanrs met eé dicke pees. Defe Spier

is't, op den welcken men Schrijvende leunt > wanneer
hyd§nElleboogh voor een kuffen dient . De tweede
fpruyt vandefelveplaets, en bugs dekleyne Aren-pijp

üloopende, met een ronde en ftereke pees wort ge-ene
' in't Beentje,dat aê de voorfte Vinger vaft is. Defe twee

Spie-



104 VERHANDELING
Spieren gefamentlick werckende wort de hant inwaertt

gebogen . Een van beyde maer in't werck zijnde, won
offchuynopwaerts gehefr , of fchuyn neerwaerts ge-

haelc. Volgen de twee uytftekers. De eerfte ontfpringht

van't uy terlick Arms uyt-fteck, en langhs de kleyncji

A' m pijp dalende verdeelt fich in twee pefen van buy.j

ten op de rugh des hants . Defe Spier overmits gelijckii

hier in fijn eyndt,oack fom wijl in fijn begin gefchey der ii

gefien wert , hebben hem eenige tweevout geftelt. Del

Tweede van de naeft- gemelde ftee mede oorfpronck nei

mende, gaet langhs het Ellebooghs been; en met fijn

ronde, Zenuwige en ftercke pees het lidt des hants even

!

overloopen bindt fich aen't beentje met de pinckge-l

knocht oock buyten op de hant defe te gader arbey den-i

debuygenof fteken de hant uytwaerts , tot welcxver-il

richtingheen deel van de uytftekendeduym-ipierenbe-^

hulpigh is: de felve na vervolgh werckende draeyen den

hant om; foo een van beyde fonderlingh doende is, off

oock een van de buygers meteen uytfteker tefamen,<

wort de hant fchuyn ter zijden beweeght . De rey derj

vingeren wort gebogen, uytfteken, enter zijden ver-i

plaetft . Eerft van de buvgende . Defe zijn twee , de;

hooge of bovenfte , en diepe of onderftegefeyt. De!
hooge begint van'tbinnenfte arms uytfteck onder de?

palm-fpier, en de twee hant-buygende fpieren: loopth

vleyfighenront tuffchen 't Ellebooghs been enkleynei

arm-pijp : en eer hy hants lidt genaeckt , wort gefchey-!

den in vier deelen, die elckin ronde, zenuwige, en 1

doorluchtige pefen uyrgaen, hechtende fich in't tweede

geüdt der vingeren, alwaerfy doorboort worden, om
plaets en door^angh te gunnen aen de pefen van de die-

pe fpier. Welcke faeck fekerlick en fiens en verwo
c
nde-

rens waerdigh is . T gene van de voorfichrige natuer

foo gefticht is , op dat de vingeren fich ordentlick vol-

genlouden, en hunder rechte buygingh volbrocht wer*
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1 de . Het Ampt van defe Spier is het tweede gelidt der

ij;
vingeren eeiftelick te buygen : En na gevolgh oock het

.jleerfte; Aen't welck geen Spier recht toe-geeygencis,

;

idan miflchieh de Palm-fpier na de ftelling van de hoog-

geleerde Piccolhominus , die ick doch eer vooreen wel-

Ijprekende reedtnaer of bedreven aertift, als vooreen
jjverfochce ontleder houw . De tweede buygende Spier

ris den voorgaenden onderwurpen > den felven in fterck-

Ite overtreffende , overmits hem grooter beweging ver-

l trouwt is : Is Vleyfigh en breedt , voort-komende bo-

\
ven vand'EUebooghen kleyne Arm-pijp een weynigfi

[onder 't gelidt , en in vieren gefcheyden ftreckt fich

idoor de gaten des voor-genoemde Spiers in't derde lidt

I der vingeren : Het welck te buygen fijneygen oeffe-

tmingh is . De duym als een andere handt heeft een by-

I fondere plaets : Indewelcke de heele Handts fterckte

gelegen te wefen, wiften die van^Atbtnen, want hem
1 affnijdende hebben de&ginctas hun machtighfte Vyan-

|
den tot den Water- krijgh onbequaem gemaeckt : hier-

|
om onfe voorderé oock plegen de luye, trage , en bloo-

rde Soldaten duymeloos te noemen . Defe dan aenge-

k (ien foonut en dienftighzy, heeft eygen Spieren ver-

1 dient , die hem buygen , uytfteken , en ter zijden bewe-
gen fouden. De buygende Duym-fpieren fteltZfonW-

j nus feven : Ick weet niet door wat tal- gerighey t . My
Ijlaet fich maer een Gen , die dit ampt e% gentlick bedient,

I fpruytende van de binne-zijde des EHebooghs beens,

» en wort gehecht aen't eerfte en tweede duyms-Iidt bin-

\ nens hants . Ick keere my tot de uytftekende Spieren

der vingeren . Dieickvindeofgemeenetezijn , ofev-

^ nene ; de gemeene noem ick 3 die tot der vingeren dienft

gefchickt zijn , als is de groote uytfteker : De cygene

,

Ijdie byfonderlick eenige vingeren toe-geeygent zijn,

|
gelijck des wijfers en des pincx uytfteker . De groote

I
ilgemeene uytfteker der vingeré begint van'c buvtenfte

Arms-
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Arms-uytfteck > en by *t hancs lidt in vier pefen fich ver-

J

fcheydende wort ge-entert in de twee onderfte knocke-
j

len der vingeren. De eygen uyrftekerdes voorften vin-

j

gers, de wijfer gefeyt, begint van de middel en buyte
j

zijde des Ellebooghs-beens, en met fijn tweevoudige

pees eyndight in de twééde Knockel, foo nochtans, dat
j

fijn eene pees met de pees des grooten uytftekers on-

fGheydelick gcmengt zy . De eygen pincx uytfteker

ontfpringt boven van de kleyne Arm-pijp,tufiché welc-

ken en het Ellebooghs-been voort loopende, oock met
twee pefen eyndight in de pinck : Defes eene pees ver-

cénight fich defgelijcx met de groote uytftekers pees

.

Duyms uytftekers vindt ick twee> al-hoe-wel Bauhinus

dit getal verdubbelt . D'eene van de bovenfte en buy-

tenfte zijde des Ellebooghs-beens gewordende klimpt

op de kleyne Arm-pijp , en hants lidt voor- by gaende ,

<

met een twee-fnedige pees wort gehecht in't tweede
duyms gelidt. D'andere van't felve Ellebooghs deel

voort-komende, maeronderby 't hants lidt ftreckt fich

tot de uy terfte duyms knockel . Overfchieten nu noch

de Spiertjens de vingeren ter zijde bewegende, de af-

halende en aenhalende Spieren van de ontleders getoe-

naemt. Worden aengehaelt , wanneer fy nae den duy

m

getrocken worden : Worden af-gehaelt, als fy van de

felven af- wijeken. Defe beweginge volbrengen de

wurmachrige en tufïchen-beenige Spiertjens van onfe

Leer.meefters gefeyt. Som Befchrijven hun oorfprong

cn inentedng; het welck kommerlick valt, en fwaer

naetefporen; Dies zijn my altijdtongefcheyden ge-

toont. Voorts detuflfchen-beenige gefamentlick werc-

kende vervoegen de vingeren bondigh te gader 3 in welc*

kegefteltenis fy gehouden worden , als men fwemt.

De achtbare Galwus ïs d'eerfte die waergenomen heeftj

dat door defe de rey der vingeren uy t-gelïeken wort. De!

naerftige Faltopws nae hem Leeraert ons door bewijf-

lick
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lick betoogh , dac de tuflchen-beenige eo wurmachtige

|

Spiertjens eygentlick en voornamendick dé uytfteking

der vingeren behulpigh zijn , en den zijdigen bewegin-

gen maer door by-val dienen , De duym wort zijde-

waerts beweeght van twee Spieren,d'een fpruyt binnen

vandesHams gelidc onder de duym , eyndight inde
tweede duyms knockel,op dat hy den felven van de vin-

geren af-trecke. D 'andere haelt den duym na de wijfer

voort-komende uyt de buy te-zijde van't Hants-beentje

den voorften vinger ftuttende, hecht fich in de eerfte

duyms knockel . Ten leftcn wort nae andere vingeren

toe- gehaelt en gebogé van een Spier, de welcke om fijn

drievoudige oorfprong in drien gefmaldeelt kan worde,

eyndt in de tweede duyms knockel. Dit's de verwerdc

reden- voering van de gevlechte Hant en Vinger-fpieré:

Wt welcke weynigh begrip te fcheppen is , 't en zy de
dadelicke oeffening midts naerftigh nae. trachten in'c

onderfoeck u aenwijfing doet

.

Voorfegging. De dwarfe Wonden onder d'elle-

boogh, die eenighfins diep quetfende zijri , veroorfaken

altijt of verlies, of letfeldes bewegings-, Buytens arms,

des uytftekings \ Binnens arms , des buygings: 'Ten zy
11 in de Vleyfige gedeelte der Spieren de quetfing gefchie-
e de, de welcke oock onderlingh gefcheyde zijnde in

'{ groeyfame Lichamen met byttant van uyt-gelefen ge-
le jneef-middelen fomtijdts wel t'fame-ftremmen fonder

S eenige fchade des verróerings . De plaetfen, welcker

Windachtige onthouding ick allen HeeKmeefteren ten
2 Hooghfté beveel , zijndebuytenfte en binnenfte knoc-
:' kei of uytfteck van't Arms-beé aen't Ellebooghs cjelidt:

c ' Want uyt dit meeft al de buygende,uyt dat de uy tfteken-

\
idehant en vinger-fpieren af-geleydt werden , als men

iliyt de voorgaende reden-kaveling fporen kan. Derhal-
'{ !ven foo hier een dwarfe wonde valt , volght gewiflick
i'
,f
'c verlies van des handes bewegingh , want defes

*b H Spie-
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Spieren boven leggen ; En foo de wont diep gaet, oock
der vingeren beweging wech-genomen wort . Gewif-

lick 9 fegh iek, want even in voegen het Hooft des

Menfchs af-gehouwen wefende ,'t leven verfwint ; Soo
oock 'c Hooft of begintfel der Spieren af-gefneden zijn-

;

de , de beweging verloren gaet . By defe grootachtige
j

fchade uyt de wonde der aengewefen plaetfen ontftaen-

de 3 is gefellight noch dit gevaer , dat aengefien hier een

t'fame-loop is van Aderen , Hert-aderen en Zenuwen

,

defe lichtlick geraeckt worden : Wt welcker quetfing

volght , ofonftelpelicke bloedts uyt-guffiog , ofonver-

;

dragelicke pijn,ontfteking,en Kramp. Dit wil ick oock

niet ongeweten hebben , dat een' pees of Zenuw over

dwars geraeckt zijnde foo nochtans dat hynietdoor-

fneden is, meerder en eer de Kramp te vreefen ftaet , dan

ofhy gantfch door-gefneden waer: Want d'ontfteking

van de befchadighde Vefelen aen de onbefeerde overge-

levertwert, en uyt defe de Kramp oprijfet: \frelckal

niet te vreefen is,wanneer de Vefelen door dwarfe door-

fnijding van den anderen gefcheyden worden ; Doch
j

uyt dit deels beweging fekerlick vernietight wort . Wt
een dwarfe wont op de rugh des hants , door de welcke

oock de Pefen van de groote uytftekende Spier gantfch

door- hackt worde , magh men 't verlies des uytftekings

niet in waerheyt voor-feggen, want even-wel de vinge-
\

ren noch uyt-gefteken kunnen worden. Vremt laet fich

dit hooren en ongebeurlick . 'T gebeurt nochtans en !

eens is't my ontmoet te Padoa in een CrctenferG deck,;

als ick leering volghde mijn Wlztfev Spugdium > wiens

forgen hy fich overgegeven had. Dit felve als voor- valt

fommigen onbedrevenen in de ontleding, beroemen
fichgrootlicx en ftoften , dat door hun voorfichrigh,

beleyt de door-gefneden Pefen wederom aen den ande-

ren geheelt zijn . De goede Natuyr voor naem en eer

defer weteloofen forgh dragende heeft onder de ge-

noem*



DER SPIEREN. 109
noemde P^fen Dieper noch andere Spiertjens geftelc,

die vvy voorheen tuffchen beenige genoemt hebben;
En gefeyt uyt FalJoph , datfe de uytfteking der vingeren

mede oeffenen. Die my dunckt volkomelick voor een

waerborgh gefchapen te zijn , op dat de grootfte Pefen

door-fneden wefende ('tvvelck lichtlickgefchièdêkan,

want fv boven en bloot leggen) de ooodigeuytfteking

van't Godtlick werek- tuygh niet heel verloren en gae •

Doch dat hier na de vingeren foo ten uyterflen niet op-

geheven noch uyt-gereckt kunnen worden,als te voren;

Weet oock een ongeletterde Velt-fcherer wel te voor-

leggen. Hier kan ick mede den vernaemden Sohnandrum

niet ongeroert voor-by gaen , in een Raet- geving voor

een felfame Handts fwackheyt van een fekere Perfoon >

dien in't fchrijven de Handen foo krachteloos waren ,

Idatfe de pen naulicx beftieren konden:*Tfelve gebeurde

fhem, als hy vet kleyns aengreep* daer de t'fame-nijping

'der vingeren noodigh was, gelijck een lepel, of vet

fulck-danighs ; En nochtans koft hy nae wil en wenfeh

telek vinger vaerdigh foo wel buvgen als uytfteken , een

redelick groot gewicht met de felve op beuren , en eyn-

fdelick al bequamelick volbrengë, daer eé dichte t'farae-

'nijping der vingeren niet geverght wien : Dies koft hy

'met krijt gevoeghlick fonderletfel fchrijven. De ge-

melde Schrijver dan in defe Handts befchadinge 't be-

ifchadighde deel naefporende , nae kommerlick onder-

foeckom fijn gevoelen te veftigen verfiert ons een on-

i

Jwefige Spier-, En op dat fijn doling noch meer aen'c

lichffou komë> heeft in fijn Bouck eê Arm af-gemaelt,

inde welcke hy defe vei Gerde Spier aenwijft. Verluft

het yemant nae te fienï 'T is inde tweede fnéaende

feventhiende Raedr . Dit baert de onwetenheyt inde
ontleding. Mydunckt, onder verbetering, indebe-
Tchreven Handts toe-val het béfetteetf fiecke gedeelte

^ygentlick de wurmachtige en tuïïchen beenige Spiert-

H Z jens
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jens te wefen : Want gelijck defen de aenhaling en t'fa-

me-nijping der vingeren toegefchrevë wort, foo is oock

der fel ver Ampt en oeffening kleyneen dunne dingen te

omgrijpen . Vorder dat des Hants wonden niet te ver-

achteloos en zijn 3blijckt uy t defe navolgende gebeurig-

heden . VaUriola verhaelt fich gefien te hebben, van een;

kleyne en verfmade quetfing m't middel-hol des linc-

ker-hants , die nauwlicx de Huyt doorging , een Raetf-

heer de fevenfte dagh met Kramp fterven. Horatius Au-

genius heeft vvaer-genomen, een fyn pincks wont befter- >

ven. Defe felvegeloofwaerdige Schrijver getuyght

fyn Vader ondervonden te hebben,dat een fekere Kleer-

maker van een naclde-fteeck tufïchen de Nagel en'tj

Vleyfch des rechterduyms overleden is . In welcke,

wijfe van fpreken ick dit oneffens vind , dat hy fey t, tuf-

fchende Nagel en*t Vleyfch: Want geen Vleyfch, maer
Pelen alleenlick den Nagelen onderwurpen zijn ; Wef- i

halven fulck fcherp gevoelen hier oock heerfcht. Diesf

niet wonder fchijnen moet,dat uy t defer quetfing groo-i

te pijn , nakomende ontfteking , oprijfende Kramp , en

voltige doot fomtijts ontftaet

.

Opening. Van d'Elleboog neerwaerts tot het uyter-

fte der vingeren doorgaens een langvverpte opening ver-

>

eyfcht wordt . Alleenlick en byfonderlick in de Muys
een fchuyne en benaeft dwarfe fné plaets heeft, te weten
van de duym af nae de lijn des Hants, die de Hant-kijc-

;

kers de Hertf-lijn noemen . Voor 't left is dit noch in;

gedenckenis te veftigen, dat in't Hants gelitgeendiepei

ïangwerpte fné te leggen is , want even onder de Huyt
de gemelde ring bant gelegen is al de Pefen omvangen-!

de, den welcken hy tot een hou- vaft dient . Derhalven

foo diedoorgefneden wiert foude beweging eenighfinsi

verkrachteloos worden, het welckmen uyt de quetfing

defes blants oock voorfeggen magh

.

CAP.
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CAP. XXVI.

Van de Rugb-en Lenden-Speren .

*p\Es rughs en des geheelen rugh-graets Spieren zijn

'foo verfcheyden , vermengt en gevlecht, dat groo-

teoneenigheyt tuflchen de onr Ieders gerefen is: Som
hen veel , fom henweynigh ftellende, en dit om een

onnafpoorlicke menighte der Vefelen , oorfprongen en

üin-enteringen . Maer door een byfondere natuers konit-

dadigheytzijnfe dus onderlingh verknocht, (gelijckde

beflepen ^Aramius wel naeflaet
)
op dat fy ftercker werc-

kinge verdragen en volbrengen fouden , wanneer fy

tot een bewegingh te gader fpannen • Want hen ver-

i trouwt is met de Wervelbeenderen den heelen Lic-

haems romp,die op't ftuyt-beë als een grontveft fteunt*

te rechten en ftutten . Des onfen algemeenen Leer-

Meefter naftappende fegh ick , aengefien defe in de daec

I geenfins gefcheyden kunnen worden, datoffoo veel

I

Rugh-Spieren te tellen zijn , hoe veel Wervel beende-
ren gevonden worden, ofmaer een enckelick te houden

* is> als allen Wervel-beenderéfyn Pefen mede-deelende.

! Na dit hel ick meeft: want ick van eenvoudighey t Lief-

rhebber ben, en toe-paenfoeck tot de wecenfehappen
l in ons korte leven . In waerhey t dan is maer een Rugh-
i fpier : Dies nochtans wil ick niet tegen die gene invoc^

hren,dewelcke hem in acht,en in thien verdeelé. Verre zy

\
idat van my : ja prijs eer hunder naerftigheyt ; doch ver-

ftaendedatfemeerte verwonderen is, als na te volgen .

' Defes Spiers Ampt is de Rugh te rechten en te ftijven

>

bofachter overte buygen, na verfcheydeoeffening fyner

jdeelen. Noch wort de Rug beweegt voor over, en ter

zijden, ja oock half ront, als men in de Kamer- fpeelders

r'met verwonderingh befchouwen kan. De verroeringh

H 3 voor



H2 VERHANDELING
voor over worc uyt- gerecht van de rechte Buyck-fpie-

ren: ter zijden , van de fchuyne Buyck-fpieren . Wclcx
bewijs-redening ick nu verfwijge , fparende haer toe

hun toe-geeygende handeling . Dit is hier noch aen te

teyekenen , dat dele beweginge den Lendeneneer, als

detvRugh toe-gefchreven worden : Want de Rugh, dat

is, 'tgedeelte tuflehen de Neck en Lenden middelende,

onverroerlick lijeke : Aengeroei ckt de beweging in de

onderfte of lelie Rughs Wervel-been gefchiede , die

over-al in andere gevangen wort , en niet in fich vangt

.

Voorfegging. De gemelde groote Rugh-Cpier, door

ouderdom verfwackt zijnde , of door overvloedige

vochtigheyt vetflapr, buyght het Lichaem voorover,

i want hy te machteloos is het felve te rechten . Defen
Spier overvallen dickwüs oock welfinckinge, oorfa-

kende een gedaente van Ycht , by ons 't Spitgenoemt

,

om dat in voegen van een Spit het Lichaem recht uvt-

ftekende gehouden moet worden. Spiegditts pleeght die

toe-val een Baftert Nier-pijn te heeten,overmits het de

Nier-pijn of Graveel lieght, en niet is in waerheyt:

Want verfchelen onderling ift defe merek-teyekenen

,

dat in de rechte en echte Nier-pijn men het Lichaem
zijdewaertsonpijnlick buvgenmagh, en datde uyter-

licke aenraking,ja oock parfing de pijn niet verwackerr.

Welcke twee dingen niet gebeuren,wanneer defe Spier

met finckinge befet is. Hippocrates in fijn Coofche voor-

wetinge heeft , dat de fieckten uyt pijn des Rughs hun
begin nemende > fwaerlick vallen

.

Opening . Defe Rugh-fpier leyt heel diep aen en op
de ribben, in en tuflehen de Wervel-beenderen . Dies
in hem geen opening plaets heeft : Hoe voorts in de bo-

ven leggende Spieren des rughs te hant-werckenftaec,

is vooi verhandelt.

CAP.
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CAP. XXVII.
Van de Speren den afeming dienende

.

AEngefien de Borft des levens werck-tuvgen om-
vahgecen hec leven fonder d'afeming niet duvriglv

en zy , noch de afeming fonder beweging gefchieden

kan>moft de Borft nootfakelick geroert worden. Voorts
d'afeming worc vereyfcht ,ora de over-groote hette des

\
Herts , waer in het blaeckt en verdort , \ en zy het van

de locht, door d'afeming gefchept, verfrift, en van de
felve als van een waeyer , verbleyft were . Nu de Borft

wort beweeght of door fich felf , ofdóór by- val. Door
by-val, wanneer fy Rughs verplaetfing volght , want
defe gebogen of gerecht zijnde * die óock gebogen of

: gerecht wort. Door fich felf , alffedoorevgen bewe-
ging om des afemings wille verbreedt ofop gehielt, en
ge-engt ofneergedruckt worr.Overfulcx rnoft de Borft

niet uy t een Been gelijck de Hoofe-pan , maer uyt veel

gevormt worden: Welcke op dat noch vaerdrger den
beweging gehoorfamen zoude, zijn door Krake-beenert

onderling geleedc. Nopende het wefen defês bewegings
is 't wift en fcheuring gerefen tuflchen de Vorften der

wetenfchappen . De groote Wijf-geer, jae wijfe Arifto-

teles gevoelt haer natuyrlick , nootfakelick en gedwon-
gen te wefen , even gelijck Herts- klopping. Het welck
nae hem de geleerde Tbaddeus Dunus met op-gehoopte

bewijs-redenen geleerdelick beveftight . GaUnus 'xn te-

gendeel ftrijdt haer gantfch vrywilligh te wefen , dien

veel naem-kundige ontleders aenhangen. Wy als Mid-
delaers fullen't middel-padt kiefen: Stellende haer eenf-

deels vry willigh , voor foo veel wy d'afeming nu oeffe-

nen, nu op-houden kunnen, nu rafTcher nu trager halen,

nulangfamer, nu weer fpoediger . Anderdeels Naiuvr-

H 4 lick,
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lick , voor foo veel wy haer in de flaep onwetens vol-

brengen , en oock wacker zijnde niet langh verhouden
kunnen om de nootwendighey t fy ns gebruycks . Even
op fulckdanigewijfe inbeeld ickmy (behoudens 't oor-

deel vandeeerwaerdige Godtgeleerden) der Menfchen ;

werckinge te gebeuren : Vi ywiiiighlick te weten,voor

lbo veel fy uyt een vrye wil ontfpringen: Gedwongen
nochtans en nootwendig,voor fo veel de voorfchicking

j

of voorfienigheyt Gods tot dadeliehey t moet gebrochc

worden. Maer ter fake. Gelijckd'afeniingtwee-voudt

is 3in-afemingen uyt-afemmg; Soo wort oock de Borft

door tweederley beweging beroert: opwaertsiod'in-

afeming ,inwaerrs ofneerwaensind'uyt-afeming. De i

Spieren dit verrechtende zijn ofeygeiVof gemeyn . De
eygen Borft-Spieren worden gefey t, die fonderling , en

eygentlicktot desBorfts beroeringh hooren : De ge-

meene zijn , die al hoe- wel een feker gedeelte toege-

fchickt zijn , door hun dienft nochtans oock den Borft,

als Noot-hiilpers , nutbaer en geriefiic k zijn , als name-
lickeenige vandeSchouder-bladt-fpieren . Qn$ voor-

flag is hier maer van d'eygenen te handelen. De Spieren

dan de Borft en Ribbe vei breedende ofopheffende zijn

vijf in getal, twee voor, twee achter
%
en een tuffchen de

Ribben gelegen. D'eerfte heeft plaets onder't Sleutel-

Been of Krop-Been : Van't welck Vleyfigh oorfprong

nemende , eyndt in d'eerfte Rib by't Borft-Been. Door
defes weldaec wort d' eerfte Rib opwaerts en uvtterlick

getrocken, en diefvolgens de wijdte, des Borfts ver-

groot. De tweede is faegs-gewijs getanr,is groot,breeti

en doorgaeos Vleyfigh , wiens Tanden aen de zijden der

ribben in de fchuyn neer-dalende Buyck-Spiers kerven

fchieten, en foo onderling verknocht worden . Begint

Vies figh van'r onderey ndc des fchouwerblats,en ftreckc

fich tot aen dc Ribben • Die hy ophaeh. De derde is de

bovenfteachtergelegêfaegachtige Spier,leyt in de Rug
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! tuffchë deSchouwer-Bladen onder de voor- befchreven

tarbotachtige Spiqr. Spruy t vau de Rugh-graet : Wort
I

gehecht aen de drie en fomti jts vier bovenfte Ribben ,

|

dewelcké opwaerts te halé fijn ampt is . D e vierde heet

jd'ondeifte achter-gelegen faeghachtige Spier: Defeis

i

Vliefigh , breedt , benaeft in't midden des Rughs wo-
nende onder de voorgemelde en afgeteyckende breetlie

i Rug-Spier : Ontfpringt van de drie lefte Rugs Wervel-
Beenderen,en eerfte der Lendenë.Wort geënt inde drie

t of vier onderfte baftert ribbe die mé korte ribbe noemt.
I Syn gebruvck is,het onderdeel des Borfts te wijden.De
vijfde is cuffchen de ribben ftaende uy terlick > dewelcke

|< al-hoe-wel voor een Spier gerekent wert, zijn nochtans

I in de daet elf,foo veel te weten,hoe veel tufifchen-plaet-

fen der ribben getelt worden. Defe fpruyten uyt het on-

der-eyndt van de boven Rib , en daelt neder in't boven-
eyndt van d'onderleggende rib metfchuyn voorwaerts

cloopende Vefelen. Volgen nu de Spieren den Bor ft en-

gende , ofte d'uyt-afemingh volbrengende. D 'eerfte is

om fyn geftalte de drie-hoeckige gefevt . Is kleyn en
dun, in magere Lichamen naulicx Vleyfigh; is gehecht
van binnen aen't Borft-been,van't welck hy oock voort-

komt : Eyndigt in de Krake-beené der bovenfte ribben,

I die hy ffame-treckende, de Borft neerhaelt en benaut

.

De tweede is de Stuyt-Been-Spier, begint van't Stuyt-

Beens achterdeel,en van de Wervel- beenderen der len-

idenen: Wort ge-entertfom wijl in al de ribben,fom wijl

in de fes onderfte , maer die hy elck byfonderlick twee
Peefkens verleent : wordt niet leeghlick gefchevden

van de langhfte bepaelde Rugh-Spier . De derde is of
zijn de innerlicke cuflchen-ribbige Spieren : Worden
fchuyn geleyt van de onder-rib na de bovenfte, zijn met

: Vefelen verfien , die tegen de loop van de uy tterlickc

i boven- leggende Spieren gaen,foo datfe in voege van de

Latijnfche Boeck-ftaefX elck ander doorfnijden.Dit is

H 5 'c ge-
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*c gemeen en gefontfte gevoelen van de vernaemfte ont-j

Ieders. Het welck fommigen niet vernoegende, ver-i

vallen in waning dat d'uyt-afeming door geen Spieren

gewrochc en weidcmaer dat de Borft door fijner Been-
deren in-geboren wichcigheyt,even als een Blaesbalckji

van felf neerfijge . Sy ftrijdé dan, dat beyde de tuffchen-

ribbige Spieren , deuyterlicke ce weten en innerlicke

den inafeming dienen>en dat fy beyde neerdalende zijn,

:

Het gene de beooging tegen fpreeckt : Wanthunder
Vefelen tegen den anderen te loopen, klaerlick waer te

neme is. Vorder is aen te teyckené in defe felfde Spierê

,

dat de uvterlicke tufïchen de Ribben gelegen met neer-I

dalende Vefelen begaeft zijn , de vvelcke als voorwaerts

komen tot de K< ake-beenen van't Borft-beenjverwifle-

len in op-gaende Vefelen. Waerom Andnas Laurentius,

een vermaert Franfch Schrijver gevoelt>dat hier tuffche

defe Krake-beenen geen uvterlicke Spieren gevonden
werden , maer alleen innerlicke . 'T welck ick eens te

;

Leyden met D.Vakkjnburgbgze geflagen heb. Hoedani-

1

ge veel Launmio voor-gevallen mogen zijn. Meertijdts

nochtans beurtec anders. Dies magh men uyt eenige bv-

fondere voor- ftel len geen algemeen trecken.Overfchiec

het werck-tuygh noch van de vrye afeming , dat is , die

leeghlick en lichtlick,niet met gewelt en arbey t gedaen i

wort , en is het Middel-rift : Een wonderlicke Spier

;

Soo wel in fijn t'fame-fetting , als wereking uyt-reegh-

ligh . Tuffchen-fcheyt de longen en hert van de maegh
Én darmen : Van welcke bediening het by de Griecken

fijn naem verworven heeft. Is voor aen't (waertachtigh

Krake-been fdaerde Hert-kolck is) gehecht: Vandaer
langs de eynden der Baftert- ribben neergaende, verbint

fich aen de twaelfde rughs Wervel-been met twee peG-

ge uyt- halen fomtijts tot het Stuyt-been toe ftreckende.

Defes Spiers begin of Hooft is in fijn middel- punr: Sijn

eyndt of ftaert is ind'orameioop der Baftert- ribben.
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Mofts Godcs tolck in fijn Bouck des uvt-gangs > en der

Priefterenaen meer Capictelen , noemt het Middel-rifc

een Net. Niet onhebück mijns dunckens ; Wanchec
niet ongelijcklick een Schep nee uvt-beeldc, delever,

tnaeghj en mik omvangende: Hier fullen fornmige

twiften j dat defe Oude Schrijver door 't net vetftaet,

*c gene op de darmen fwemt, en byfondei lick 't net ge-

naemt wort. Maer foo hen de plaetfen niet verlaft te

roverfien, fullen gewaer worden , dat hy even voor heen

1 defes nets melding gemacckt heeft . De wi jfe en hoe-

hdanigheytvandes middel-nfrs wereking, feyde de be-

dreven en bedaeghde Aquaptndtnswïï ick liever van an-

dere leeren , als anderen Leeraren: Sulcke tvvift,twee-

1 dracht en oneenighevt is tuffchen de geleerden in dit

; ftuck. Wanhoopt defe beliepen Leer-mecfter, wat is

van my te verwachten , die by hem ia fcherp vernuft

,

rijp oordeel > en verfochre ervarentheyt in't minfte niet

te verlijcken ben ? Ick ftil my hier dan : alleen kan ick

1 niet verfwijgen, 'tgeneick door het Hant-werck in een

: levende Houdt meermaels beooght heb, en aen mijn

1 fonderlinge vrienden hier oock eens betooght: en is>dat

het middel-rift in d'inafeming opwaens kiimt,in d'uyt-

afeming neerdaelt , het welck ter eerfter uyt-fpraeck aen

velen vremt en valfchluyt* En doorgaens van alle het

tegendeel verbeeldt wort : Jae de reden felf fchijnt hec

tegen te ftaen . Doch defe moet vroedt wefen , als het

oogh ons anders bewift; Het welck foo yemant mif-

trouwt , is finneloos. Een Huydigh geleert Schrijver

fchenckt aen 't Middel-rift, behalven fijn vrywillige 3

noch een Natuyrlicke verroering; Door de wekken hy

waent in een algemeyne Lichaems geraecktheyt den
Menfch eenigh tijt te over-leven. Welck foo aldus was;

noyt zoude een poplefy of geraecktheyt foo haeftigh

dootlick wefen : Want de Natuyrlicke beweging even-

wel gewrocht kan worden, al zijn al de Zenuwen ten

nau-
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nauften bediflclc , overmidts fy geen Zenuw- kracht van

!

nooden heeft . Maer daer-en-boven fiec men in fooda-

!

nigegeraeckeheyt niet alleen het Middel, rift, maer al

deBorft-Spieren inbewegingh zijn. Te vergeefs dan 1

vlucht hy foo forghlick na een Middel-rifc . My heeft 1

geen wiffe reden , waerom in een algemeyne beroernis

alleenliek de Spieren den afemingh dienende fich bewe-

;

géi tot noch toe oyt vernoeght. 'K word ondertuffchen
j

mee defe gepaeye , te weten > dat de hoogh-noodighcy t

des afemings de kracht der Zenuwen dwinget, foo lang
|

het mogelick is, tot werekingh. Ick kan hier niet voor-

by gaen , de nieuwe en ongehoorde meyningh , daer

Sp'ugdius , ick weet niet hoe , in vervoert was : Voor
Beufelaers houdende die de voor-genoemde Spieré den ;

afeming ftelden te dienen. De Borft, feyd* hy , en Rib-
ben worden niet beroert , noch verbreedt *t en zy voor

foo veel die met locht vervulten opgeblafen wort : der-

halven hier geen Spieren noodigh zijn . Dief. volgens

oock deSaeghachtige befchrevene Spieren of tot het

Schouwer-bladt dienen, of tot de langfte Rugh-Spier

behooren : De tuffchen-ribbige hier toe, op dat als

wy ons Lichaera vouwen, de eeneRib niet over den
ander rijde, waervan uyt-ledingederfelfderontftaen .

Dit riep hy , en her-riep met ernftige vlijt trachtend' in

ons 't felve als te enten . Ick heb hem noyt hier in toe-

ftemmingh kunnen geven: Doch'e magh mijn plomp
Batavifcb verftant te wijten zijn. 'Tgene hy dan fich

gewilt heeft toe-gelaten te worde tegen Gdinum, moet
my niet euvel geduye worden tegen hem : Maer groote

eer geacht worden , dat hy fulcke Leerlingen heeft >

door de welcken hy fijns felfsLeeraer wort. Eenop-
wurpftelickenckelick en eenvoudelick voor: Worde
de Borft en Ribben maer door in- geafemde locht opge-

blafen, en niet vrywillighlick beweeght, wat volbrengt

de ophaling en verbreeding der Ribbea oock niet afe-

men-
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mende? Yder kan in fich felf befoecken, dat, al verhaelc

hy fyn afem niet,de Borft nochtans neerdrucken kan,era

opfteken nae believen , foo dat oock de Knoopen van'c

Wambays afbarfté.Voorts gelijck ick defes mijnsMee-
fters gevoelen verwerp, foo omhelf' ick gantfchelick de
berechtingh van de voorgeprefen VakktnhiYch nopen-

de de wijfe en voegen , op de welcke de vrye ofleegh-

licke afemingh gefchiet gelijck-formelick den leeringh

Galeni. Sy is van niemant befchreven geweeft,miflTchiera

oock noyt bedecht. jVly dunekt het een Hooghwaer-
digefaeck te zijn allen Wijfgeren aenftemmigh. Dies
moet,noch magh ick het niet vetfw ijgenifiiddende den
beleefde VdUktnburch dat hy door fyn ingeboré befchey-

denheyt mijn y ver ten beften nemen wil in 't kundigen
fynergedenckeniffen,enfooick yets t'ondeegh of ont-

\werp,ofverdray,door fyn felve goetmoedigheyt rechte»

pHetMiddelrift dan't voorneemfte gereetfehap des vrye

pafeminghs wort ia d'in-afemingh gefpannen , en klimt

ropwaerts: In d* uyt-afemingh daelt neerwaerts . In
lewelcke oeffeningh al-hoe-wel leeghlick en licht zijn-

*de, de Borft nochtans benoodight is mede te bewegen,

eReden . Want aengefien 'c Middelrift aen al de baftert

liRibben geknochtzy , overfulex , als het felve in d'in-

rafemingopgetrocken wort, is volgigh mede deoptrec-

king der Ribben; Wt de welcke gewort de verbreeding

des Borfts. Hierfal fich my een verftandiger Aertift

'tegen ftellen, opwerpende: Dat het Middelrift met de
: Baftert- Ribben maer verbonden is , die om hun buygh-

bare Krake-beenigheyc beroert kunnen worden fonder-

lingh , de geheele andere Borft onbeweeght ftaende .

Verftrickt was dit opwurp , dringend' en waerach-

tigh, 'tenvvaer de onachter-haiijeke Natuer yet an-

ders noch gefticht hadde: Namelick, hechtende 'tMid-

del-rift aen'e onder-eyndt van 'tBorft-Been , d3er*c

Hert-kolckje gecoont worc. Nu dan dit Borft Been
dooi
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door *t Middel-rift op gehaelt wefende , volght de ep-j

haling des gantfchen Borfts . Maer hoe , kan vernam

hier weder vragen , moeten dan de Ribben mede noot-

1

wendigh op-gehaelt worden, gemerckt het Borft- been i

niet dan door Krake-beenen mee de echte Ribben ver- !

voeght wert : Welcke Krake- beenen aengelien buygh-i

faem zijn , foo fal gebeuren , dat , al-hoe-wel het Borft^

been op-getrocken werde, de ribben nochtans niet vol-;

gen moeten, vermits de gemelde Krake-beenen door

hun leenighey t gebogen fullen worden . Dit heeft de

wijfeNaruyr oock al verhoedt, vormende dieKraka-

beenenfoo, datfe van't Borft-been fchuyn neerwaerts

dalende elckin fijn Rib ge-ent wert : Om welcke neer-

gaende geftalce , dat gevaer des buygings niet te vreefen

is, want fy nu aireede gebogen zijn ; Maertreckende
Ribben recht opwaerts. Overfchiet nu te bewijfen, of,

en in welcker voege, de Ribben opwaerts getogen zijn-

de , de Borft verbreedt wert . Voorwaer ïbo den Rib- i

ben een recht dwarfe ftant gegeven waer,dat zoude niet

gefchieden : Maer dewijl hen een fchuyn neerdalende

gefteltenis vergunt is, foo gebeurt, dat de felfde Rib-

ben een weynigh op-gebeurc zijnde verder van de Wer-

!

vel-beenderen af-wijeken: Het welck is de wijtedes

Borfts verbreeden . Dit kan ick Wifkonftelick met de I

Pafler aen yder in een geraemte betoogen, foo't yemant

niet en vattede: Aldus wort volbvochc de vrye afeming:

Tot een gedwongë en geweldige dienen d'andere voor*

befchrevene Spieren

.

Voorfegging. De Bord-wonden van achteren ge-

fteken, zijn gevaerlicker , dan van voren: Wantdaer
meeren grooter Zenuwen en Pefen waer genome wor-

den, oock van binnen grooter bloedt-vaten leggen.

Voorrsis alle Borft-wondt met gevaerlickheyt gefel-

light , om het bloedt, dat in de holte des Borfts vervan-

gen wort . Wefhalven de verfochce Pareus Raedt , dat

men
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men fulck-danige Wonde, in de welcke innerlick groo-

te uytftorting des bloets gefchiet is , lang open houden
moet : Andere wel ten eerften fluvten magh ; Die Ga*
Unus tegen de Erafijlraiiften in-voerende fchrijft onder

vonden te hebben , dade den derden dagh geheek zijn „

Een weetgerige mochtliier vragen, waeromdochfoo
gevaerlick in de Borft-wonden is, dat het bloet en an-

dere vochtigheden in fijn holte verhouden werden: aen-

igefien inde Buyck-wonden dit felve geen of weynigh
ongeval mede brenget . Hoort de reden uyt de wel ge-

leerde jlguapendme: Om dat het Bloet in de Borft be-

floten lichtlick ontfteké wort, overmits het geduyrigh-

ilick met de Botft beroert wert , en by de hettighfte ge-

deelten plaets heeft. Dacr-en-boven om dat de partijen

met de Ribbe omwalt, van grooter nut en waerdigheyc

zijnde , een ruvme en vrye plaets vereyfchenom te be-

wegen: Tenleften om dar hier geen uytloop is, door
i ie welcke het uvt-geadert Bloet gelooft kan worden

.

I In tegendeel van dien , in de Buyck wonden finckt het

\ ?
j y t*gegu ft Bloet in de hollighey t, daer de eyndel-darm -

t ?n blafe woont ; Alwaer de natuyr gewent ïsdeuyt-

p^emonfterde vuylighey t af te fonderen . Defe plaets is

netoverheet, foo dat geen onifteking te verwachten is:

f
De vervangen gedeelte van geen groote edelheyt,wanc

fjy als een Dreck- wagen om Lichaerns vuylig'heyt te

Sbntfangen gefchickt zijn. Ten uyteynde 't is meer-

inaels waergenomë, dat de forgvuldige natuyr hier uyt-

oGng van gerot verettert bloet gemaeckt heeft of door
1'evndel-darm ofdoor de laffche. Overfulcx in de Borft

le Wont open te houden is , in de Buyck men die fluy-

,en magh . DeTuffchen-ribbige Spieren doorberoer-
iis geraeckt zijnde , ofdoor finckinge verflapt : Behal-
en defwarigheyt desafemings , volght eenverwerring
ei Ribben, wanneer fich de Menfch ter zijde neer-

•uygen wiljfoo dat d'eene Rib over den ander rijde niet

fon-
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fonder pijn. 'Tfel ve ontftaet mede, als een lange dwarfe

fné tuffchen twee Ribben gedaen wiert.Dit geval heefc

eerft de ervaren Sp'tegdius ga geflagen ; En ick heb't mee
hem eens in een P/tdotvaenfche Weert gefien. Aengaende
't Middel-rift: Aengefien dit met het fwaerdtachtigh

Krake- been verknocht zy : Soo dit Krake-beentje door

uyttei heke onrVchten neer-gedruckt wort , volght een

onvryheyten fwaerlickheyt des afeminghs, overmidts

het Middel-rift fich tot de beweging dao nier veftigen

kan. Middel- ufts Wonden hoefe fijn Middel punt

nabueriger zijn , hoefe doodtlicker zijn : Hoefe verder

van't fel ve afwijeken, hoe minder dootlick . Die in fyn

Vleyfigh ommeloop voorvallen, zijn geneeflick. xAltx-

ander BenediEius verhaelt van eenSoldaet , in de welcke

foodanige Wont geheelt is. Hoütrius te Parijs opentlick

ontledend' eeni die met de Koorde geftraft was , heefc

een Wondt-teycken in *c Vleyfigh gedeelte van't Mid-
del-rift waer- genomen . In't Vliefigh of Zenuwig ge-

deelte Wonde overkomende veroorfaken nootwendigh
dendoot; Wantfealtijt vergefelfchaptzijn metuytfin-

nigheyt , ontftekingh , en fomtijts oock Kramp : Daer-
cn-boven kunnen de plaetfelicke genees-middelen noyt

bequamelick na evfch opgeleyt worden . Dit vind* ick

van yder beveftight, voornamentlick van de achtbare

Galeno in fyn vijfde Boeck van'tbcleedt desGenees-

konfts . D e groote Hippocrates in *t fevenfte van de ge-

meene Sieckten , geruyght van een , diens Middel-rife

door-wondt wefende, gelachen heeft . ArijïouUs door

fyn geloofwaerdigheyt befterekt het felve . En eynde-

lick Plinius feydt het fich ga-geflagen te hebben inder

Schermers Schou-fpelen . Ick heb noyt gefien , noch
oyt gefproken yemandt > die 't gefien hadt : Maer ver-

beelde my , dat foodanige lachen moeten , als Peerden

die bijten willen.

Opening . Al de voorbefchrevene Spieren zijn ver-

bor-
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borgen onder andere boven- leggcnde> dies hunder (on-

derlinge openingh niet gehant-werekt wort. Alleene in

de veretteringh des Borfts, Empvema by de Griecken
genaemt, als oock in de hooge Borft-wonden wort eeu
byfondere Borfts openingh vereyfcht . Nopende den
wekken aengefien ick geen gelijck- ftemmighey t onder

de Schrijvers en vinde/tgelieft my kortbondelick voor
te dragen , *t gene ick van mijn Hoogh-geleerde Leer-
Meefters ontfangen heb , en mee hun door ondervin-

dingh verfocht . lAquaprndmu mee de wekke fich veel

vervoegen, begeert , dat men d'openingh doet tuflehen

de vijfde en fefte Rib in 't midden van de zijd'. Paulus

rfigineta maeckt haer tuffchen de vijfde en fefte Rib vaa

onder tellende. Voor hun d'oude Hippocrates gebiet haer

te doen tuffchen de derde en vierde Rib oock van onder

tellende. Wie van al defe is te volgé? De faeck wort dus

beleedt. De Borft,als den Konftenaers niet onbewift is,

wort met een middelfchot na de langhte des Lichaems
doorfchoten, verbiedende dat,'t gene in een zijde gele-

gen is, na d'andere niet verplaetft kan worden. Nu dan

foo 'tBloet ofetter in de Iincker zijde befioten is: (In de
welcke die befloten te leggen , te wenfehen is ) fal men
de leering Hippocrates volgen , en d'opening volbrengen

tuffchen de derde en vierde Rib.Soo de gemelde uy tge-

ftorte vochtighedë de rechter zijde befitten,is met Pauh
d'opening te oeffené tuffché de vijfde en fefte Rib. Re-
de is: Want de Lever hier ter plaets het Middelrift door

fyn grootheydt opdringht, foo dat men 't felve lichlick

quetfen foud',waert dat d'openingh lager gedaen wierr*

Voorts de wijfe , werek-tuygen , geftalte van Siecke in

dit Hant- werek noodigh , roer ick niet aen , mennende
mijn redeningh binnen 'tfpoor . Maer dit is noch voor

^cleftingedenckenis te hechten, dat men in defe ope-

jningh voorfichcelick gaen moet,opmerck nemende*dac

men geen Ader ofHert-ader door-fnijde : W^Hulven ,

I feyt

/
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feyc de bedreven Fallopius aen *t boven-eyndt van de on
derleggende Rib de fné te leggen is ; Want in't onder-

eyndc van de boven-ftaende Rib defe Bloet-vaté plaetit

hebben : Soo heb ick mijn Meefter geluckelick fierl

Hancwercken: rakende mee hec vhjmpje den derden on i

derften Rib

.

CAP. XXVIII.

Van de Buyckzfperen

.

DE Buyck-fpieren om-tuynen en befingelen den ne*

derigen Buyck : En zijn Galtno in getal foo veel
j

hoe veel ftelhnge der Vefelen gevonden worden, rech.

te, dwarfe, huyverfe; En defe ofopwaerts , ofneer-

waerts . Soo dat by die grootachtige Leer- meefter acht

Buyck-fpieren getelt worden , vier aen elcke zijd : Na-jj

melick , twee fchuyne neerdalende , twee fchuyne op-:

klimmende , twee rechte , twee dwarfe . Welck getal

de naerftige Fallopius met noch twee andere vermeer-j

dert , als in't vervolgh vertolckt fal worden. En om toti

hun byfondere verhandeling te komen. Nopende hun-

der ftellingh veel hebben dwalende gewaent de rechte

d'eerfte ofbovenfte te wefen , andere de fchuyn neerda-

lende . Merckt der Menfchen klaeghlicker verduyfte-j

ringhüs'tdat in'tgene onder 'tgeïicht valt , en met
handen getaft wordt, fulck gefchil en woorden-ftrijdtj

oprijft, war is te verwachten van 'rgene verre den finnen

ontfchuylt? Wy fullenNatuersBoeckinfien; Welck
foo yemant ontvouwt > en ernftighdoorfoeckt> bevindt

na 't Vley figh Vlies , die ons eerft ontmoete, de fchuyn

neerdalende Spieren te wefen . Van defe dan eerft. Sy
worden gefeydt neer te dalen : Om dat hun opgangh en

oorfprongh van boven beginnende nae beneden vale

.

Sy heeten fchuyne om datfe fchuyne Vefelen hebben

.

De-
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f Defe Buyck-fpieren dan fchuyn neerdalende, hebben
' een Vleyfigh begintfel van de fefte , fevenfte, achcfle >

en negenrftc Ribben , eer defe in een Krake- Been ver-

woeien : Op datfe foo van dit beenigh , en niet Krake-

beenigh gedeelte der Ribben voortkomende te vafter

en ftijver fouden gehecht werden : Want noodigh is't >

dat het een fiantvaftigegront zy , daer een Spier begint»

en na het vvelcke fich in-treckende de bewegingh ver-

oorfaeckt . My is niet onkunt, dat onfe Mede-Bur-
ger Pd«0>, voorwaereen beflepen Ontledcr , dit tegen

tfpreeckt, gevoelend' hun begin , niet van de Ribben,
maer van'c Heupe-Been genomen te worden; Diefvol-

'gens hen eygentlick opklimmende , niet neerdalende

Spieren te wefen . Maer veiftel my hier niet om, tegen

;hem met de waerheydt bewerende , dat hunder voor-

neemfte gebruyek den aeflèming niet dienftigh zy. Op
'de Ribben dan, al waer fy hunoorfpronghaenvangen

»

[worden kams of faeghs-gewijs vereenight met de twee-

de voorbepaelde Borft-fpier : voorts defe felfde begin-

nen daer-en-boven Vleyfigh van de thiende, elfde, en
twaelfde Rib , ahvaer fy wederom kams-gewijs be-

groeyen met de vijfde Borft-fpier . Hun Vliefigh be-

gintfel nemen fy van dedwarfe uytfteeckfelen der Len-
den-wervel-beenderen : En eyndigen Vleyfigh, niet

Vliefigh in't midden van't Heupe-beens aenhangh:

Die daer naeverwiffelende in Pefen, worden ge-endc

la'c ander deel van't Heupe-beens aenhang , maer oock
jien de Beenderen der liefchen en fchamelhey t. Ten le-

llen in de uytgangh eyndigen in de Witte lijn . Soo dat

de langhte van defe Pefen befpreyde het begrip en wijd-

te gelegen tuffchen het fwaertachtigh Krake-been en
fchamelhey ts Been . De Witte lijn noem ick,dac mid-
'del-buycx gedeelte, daer de Navel ftaet,en de uytterfle

eynden van alle Buyck-fpieren t'fame-loopen . Defe
ftreep is daerom Wit,vermits fy van Vleyfch berooft is:

I z Aen-

/
*
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Aengefïen geen Spieren, oock niet de rechte, defen lijnj

onderwurpen zijn. Boven de Navel wort fy breeder ge-i

fien,onder fmaller, om dat hier de rechte Spieren,of be- 1

ter de twee kleyne Spiertjens,bykans in een t'fame-ko-i

men . Hier uyt kan ten ruyghften gevat worden defei

Spieren ooifprongh , voortgangh, eyndingh >en groot-i

heyt: Van't gebruyek der felfder hier nae . Onder defe

fchuyn neerdalende zijn naeft gelegen de fchuyn op.i

klimmende; Soogenoemt, om datfe met fchuyn op-

gaende Vefelen begaeft zijn,en van de nederige gedeel-i

ten beginnende na de bovenfte waergenomé worden te

klimmé.Sy fpruytëVleyfigh uyt het heele Heupe-beensl

aenhang,enVliefig uyt de dwarfe uytfteeckfels der Len-I

den- wervel-beenderen. Van daer na bové Vleyfigh op-

gaende worde gevlecht en gekoppelt aen de twee onder-I

fte Ribbe. En té uyt-eynde veranderë in eé breede pees!

die fich verbint aen't Krakebeenig gedeelte,van d'acht-j

fte,negentfte enthiende Rib. De naburige aen defezijr»

de rechte Spieren: recht geheeten, om datfe rechte Ve-j

felen verkregen hebben,oock om dat fy na de langte des!

Lichaems gelegen zijn onder de Pefen van de voor-be-1

fchrevene fchuyne.Defe beginnen van't opper-gedeeltej

des fchamelheyts beensZenuwachtig;En terftontVley-

figh wordende gaen opwaerts , ftreckende fich tot het!

Borft-been,met 'twelck fy begroeyë. Defe fpieren heeft!

de beforghde Natuer met drie Pefige en Zenuwachtige
deylinge verfterekt, als met drie banden, met dewelckej

de Vley figeVefelen t'fame-gebondé worde tot diëeyn-j

de, op dat defe Vefelen om hun langte en dunheyt geen!

laft ofgevaer van breuck en fcheuring foude onderftaen.

Caflerius Placeminus infiëde defe fcheyding is in meyning
geraeckc, dat elcke rechte Spier in drie Spieren verdeelt

molt worde. Maer defe man,als voor meermaels gemelt

is,was in alles trachtende na vergrootingh des tals. Syn

leerling Bartholims verdadigt hem met drie bcwijs-rede-

nen*

\
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nen,doch in fich felfonvaft,en wanckelbaer. Wy willen

de gemeene betrede ftraec om een afweghje niet verla-

ten. Voorts in defe Spieren is te mercken de wonder-
Iickeontmoetingh(voornamcntlickfichtbaerinVrou-

wen) der Aderen,van d'opper- gedeelten en borften nae

de nederige en Lijf-moeder fpoedende : Daer-en-tegen
wederom van de Lijf-moeder na de Borften : Want uy c

die plaetfen de tacké van de holle Ader van boven neer-

waerts,en van beneden opwaerts geleyt,en in verfchey-

den fpruytjens gedeelt , een weynigh boven de Navel
ontmoeten, en kuffen elck ander. Door defe kuffing,dac

is, vereenigingh gefchiet de kundbaregemeenfchap en

mede-deelingh des Bloets tuflchen de Borften en Lijf-

moeder:Als hier uyt nagefpoort wort;Want aendeVoe-
fters, die Kinderen fuygen , foo haeft haer M2entelicke

[fuyvering fich openbaert,gemeenlick Sogh ontbreeckt*

bf in heel bloetrijcke ten minften verweynighr.Danfoo
/die voorfeyde fuyveringh ingehouden wert , de Borften

mee overvloedigh Melck fwellen. Na defe fiet men de

dwarfe Spierë, welcke naem fy verdient hebbé,om dat-

Te dwarfe Vefelen verworven hebben ten opfien van de

rechte. Defe beginne Zenuwachtigh van de dwarfe uyt-

fteeckfels der Lenden-wervel-beenderen. Daer na ter-

iftont Vleyfigh wordende,en foo wel boven als beneden

vergroot,hangen vaft aen't Heupe-been,en aen't onder-

deel der Bafterd-ribben,eyndende tenleften met breede

Pefen in de Witte lijn . Hier is door overtred* niet te

verwaerloofen , 'tgene in de gemelde Spieren ga-gefla-

jgen wort , te weten dat de Pefen van de fchuyn neerda*

|lende,opkIimmende, en dwarfe Spieré op twee plaetfen

|door. boort zijn : Op een , daer de navel ftaet : Op d'an-

der, in de Laflchen: Door welcke gaten in de Man*
ïnen debereydendeZaets-vaten na beneden geleyt wor-

den, en de aen-dragende vaten wederom Springende

\ïn de krop van de BUes ge-endt worden. En dit zijn de

I j gaten,

/
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gaten , door de welcke alle foorte van Breuck gefchier :

j

Welhalven oock vvv dë breuck foo lichtelick onderwa-j

righ zijn . Hier valt een gefchil : Of defe Pefen in de

Vrouwen oock doortochtigh zijn . De treffelicke Vt- 1

falius heeft van defe garen de Vrouwen gemeent te be-j

rooven : Om dat de voortitelende vaten der Vrouwen
j

uytwaerts Gch niet begeven . De rechtmatige opfnij-j

dingh nochtans defe gaten oock in haer ons voor oogen t

werpt, door-latendeniet harer voort telende Zaedts-i

vaten , maer Lijf moeders banden . Des (iet men dei

Vrouwen in de laffche even als de Mannen den breuck]

onderwurpen te zijn , 't welck niet ondervonden foudej

worden , dat in haer defe Pefen dicht en niet doortoch-j

tigh waren. Van meer als defe acht Spieren des buycksj

heeft de wijfe outheyt geen kuntfchap gehadt. Jae Gm
Unus t in't vijfde Boeck van'c gebruyck der gedeelten

,

aen't 14. Capktel fpantalfyn Zenuwen, om bewijs-

konftelijck te toonen , dat de Natuer maer vier paer

Buyck-fpieren noch meer noch min gefchapen heeft,

noch heeft fcheppen kunnen : Welcke fcherpe en ver-

nuftige verhandelingh yder by GaUnum nae Gen magh

.

Wien al de Nakomelinge , een Fallopio uvtgefondert

,

gevolght zijn, meerd'achtbaerheydt vanfulcken Man
cerende , als faecks waerheyt overwegende . Hierom
Columhus en Faüopim worftelen en fchermen feer ; d'een

feggende acht alleen, d'ander thien te wefen. En voor-

waer de redené Columbizïjn licht en van kleynder waer-

de : Tegen den wekkende geleerde en naerftige F^flo-

pius beweert enbeveftight de twee kleyne Spiertjens

aen'tfchamelheydts Been gehecht waerachtigeen by-

fondere Spieren te wefen met fes korte doch bondige

befluyt-redenen , benaeftonweerleghlicke: Die men
by hem vinden en lefen kan met d'ontbinding van d'op-

wurpen Columbi . Ick heb meermaels waer- genomen
iefe Spiertjens af te wefen ; Somtijdts worter maer een
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j

gefien : D ickwils vindt men der twee onder breet , bo-
J, |ven fpitstoeloopende: Al-te-met fchuyn opklimmen-
de de, andermaels recht : Wederom in eenige Lichamen
' halen de langhte van vijf Vinger-breedt: Jnveel maer
A van drie Vinger-breet. Nu wac belanght het gebruyck
en van al de befchrevene Spieren , het twee- finnigh ge-
il* voelen van andere verlatende en verfwijgende , falda
•n waerheyt, of ten minften de waer-fchijnelickheyt poo-
s-gen te vervolgen : En aengeflen het gebruvek twee-
Ie voudighzy, eygen te weten en gemeen

5
Eerftinby-

fonder van't eygen. Het eygen gebruvek dan der fchuyn

neerdalende Spieren is, debovenfte Buycx zijde fchuyn

in te douwen. De eygen dienft der fchuyn opklimmen-
de , is de nederige gedeelten des Buycks fchuyn neer te

drucken . Het es gen ampt der rechte , is het middel
deel des Buycks recht neerwaerts na de Wervel-been-
deren te parfen . Het evgen werek der dwarfe Spieren>

is de middel-fijde des Buycks dwars in te dringen. Ten
uyt-eynde de eygen oeffeningh van't vijfde paer , dat is,

der kleynen Spiertjens is , de gedeelten even boven
*t fchamelheyts-been gelegé te benauwen : Doch worc

niet onwaerfchijnlick gevoelt, dat defe maer gefchapen

j

zijn om de Pefen der rechte Spieren teftereken: Want
in welcke lichamen defe Spiertjens niet waer-genoroen

ï worden , hun afwefen vervult de naruyr met de Vley-

figheyt der rechte, de felfde neerder oflager voonbren-
i gende. Dit is het eygen gebruyck van elck paer,te we-
i ten d'indrijvingh ofindouwingh van de vijf Buycks ge-

! deelten,aen de vijfparen der Spieren bevolen . Welc-
l ke al na hun oorfprongh ingetrocken zijnde , en op een

ï ftont gefamentlick werekende , volght een even en ge-

i
lijcke pavfingh des Buycks: Wt defe vorder rijft hunder

\ gemeen gebruyck, van't gene terftont, als wy noch een

i vvoort voorgefonden hebben van't evgen gebruyck de-

! fer Spieren 7 voor foo veel elck in't b>ïbnder werekend*

I 4 is.

17 •
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is . 'T is kundt, en yder kant in fich verfoecken, dat het

Heupe-been fchuyn opwaerts gehael t kan worde: Maer
dit wort niet verrecht , dan door weldaec van de fchuyn

neerdalende Buyck-fpier . Derhalven het eygen ge-

bruyck van de felve fonderlingh werckende is ,de Heup
fchuyn opwaerts na de Borft te trecké. De eygen dienft

der fchuyn opklimmende oock byfonderlick wercken-

de is, de Borft fchuyn na de Heupen te halen . Het ey-

gen Arnpt der rechte in de felve aen-merckingh is , de

Borft nae fchamelhey ts Been te brengen , dat is , *t Lic-

haem te buygen. Dit ftreedr Sphgtliusy het voorneemftei

eygen , eenigh , en enckel gebruyck van de rechte Spie-

ren te vvefen , Roem dragende nae gewoonte 'c felve fyn

vont te zijn, van niemant voor hem waer-genomen.Ick
geloofden't doen. Nu belefender zijnde ondervind* ick

dit lang voor hem dé Roomfché Piccolhomino niet onbe-

kent geweeft te zijn:De Franfche Bjolanus fchrijft het fo

duydelick en uytdruckelick, dat of hy't van defe,of defe

van hem moet geleent hebbë. Overfchiet het algemeen
gebruyck. Al de Buyck fpieren dan gelijck werckende,

en na hun oorfprongh op een tijt te famen ingetrocken

zijnde,volght een gelijck- fbrroige parfingh van d'heele

Buyck : Welcke parfingh of dringingh het gemeen ge-

bruyck, ofgemeen eyndt is, tot het gene hen Godt, en

de natuer gefticht heeft. Wt defe eenparige indouwing
ontfpringt weder een ander gemeen gebruyck > den na-

tuyr heel eygen, maer het welck fy niet fonder hantrey-

kingh defer Spieren kofte volbrengen . Dit gebruyck

is vijfderley uyt Galeno,in't vijfdeBoeck van't gebruyck

der gedeelten, aen't vijfthiende Capittel : Namelick de

vuyligheytuyttemonfteren : Sterns geluyt te maken:
Gedwongen aeflemingh te helpen : Geweldige uytbla-
Gngh te bekrachtigen: Ten leftenin de Vrouwenden
arbcy t te vorderen en te verlichten . Defe waerdige en

fioodige dienftbaerheden uytdecerfte t'fame-gevoegh-

de

\
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i de eygene gebruycken vloeyen . Jck fwijghd'andere
:r nutbaerheytt die men hen oock mocht toefchrijven: En
« is de befcherminge van d'onder-gelcgë gedeelte: Want

fy fchijnen ons oock gege vë te wefen,om de gedeelten,

foo wel den voedingh als voort- telingh toe-geeygent,

te behoeden en te bewerë. Hier is noch eyndelick waer

te nemen , 't welck omfienlick heeft aen-geteyckent en

vermaent de grondige Galmus in't voorgenoemde Boek
cn Capittel : Te weten dat uy t de kracht van defe een-

drachtige parfingh, foo wel de vuyligheyt opwaerts,ais

neerwaerts of ter zijden gedrongen en geftoocen wort;

Doch ter zijden kan fy niet uytgewurpen worden , ver-

mits de Spieren en Buyck-vlies het verbieden . Dan
opwaerts na de mondt koft fy uytbarften : Aengefien in

ons als twee Deuren zijn een boven de Mont ; Een on-

der, d'Eyndel-darm . Op dat dan niet opwaerts , maer

neerwaerts defe vuyligheyt foude uyt-geloft werden,

heeft onfewijfe Moeder deratuvr het Middelrifc over-

mits gefchoren: Op dat dit met de Spieren t'fame-fpan-

nende de vuyligheyt neerwaerts drucken fou : Wefhal-

venwy oock in foodanige groote parfingh denaeffem

moeten inhouden

.

Voorlegging . In alle Buyck-wonden tot de hollig-

heyt des Buycks niet doorgaende , mach een bedreven

Heel-meefterfekere hoop van genefingh beloven : Ten
zyde Wondt afgrijffelick groot waer. Dochgevaerlic-

ker is fodanige Wond het midden des Buycx treffende

,

want dit gedeelte Zenuwiger is, dies pijnlicker toe- ge-

nayt wordt : Daer-en-boven de befloten Darmen meer

I
hier tegen aen parfen,en derhalven Wonds toegroeying

i verachteren . Soo 't een doorgaende Wondt is , fonder

j

quetfing nochtans van eenig innerlick deel,kan geheelc

worden , maer fwaerlick . Wt de gefwellen en name-
lick ontftekinge defer Spieren is voor te feggen 't ver-

let des oprechtin^hs van't Lichaem , wanneer men op

I 5 de

/
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de rugh leghcen buygings van't felve, als men ftaet, of;

zit : Daer-en-boven pijnlickhey t,in*t gevoegh te doen,

te meer als de vuyligheydt verhardt zijnde van felf niec i

neerfchiet. Hier by noch moeyelickheyt in geweldige i

aelfeming, en uy tblafing. Ick kan om de nutbaerhey t in

des konfts oeffening hier niet voorby gaen, *tgene mijn

Meefterons berechtede, belangende de kuntfehap, of

de veretteringe(-/fyoJïfttw/e feg mé gemeenlick)in Buycx
holligheyt onder de gemelde Spieren verborgen zijn,of

boven deferj onder de vier algemeeneLichaemsdeck-
felen gelegen . 'Twelck aldus wort nagefpoort: Leght
den Siecken op fyn rugh, en gebiet hem fich op te rech-

ten, u platte handt hebbende op fijn Buyck : Gevoelt
ghv dan defer Spieren beweging, weeft verwift,dat het

gefweer binnen inde Buyck fchuylt : Verneemt ghy
geen beroeringh , heeft boven de Spieren fyn plaets

.

Opening. De bovenfte der Buyck-fpieré is de fchuyn

neerdalende , dies wort in d'openingh op defes Vefelen

maer acht genomen. Na de loop dan der felfder is, de
fné te leyden van de Ribben en zijde des Buycks fchuyn

voorwaerts neerdalende : Voorwaerts , fegh ick, nae 'e

midden des Buycks wijekende : niet na achter, want al-

dus deVefelen van d'ondergelegen fchuyn opklimmen-
de Spier loopen \ foo dat defe twee elck ander kruyfen .

Voorts in d'opfnijdingh moet men het middel Buycks
gedeelte,foo veel doenlick is, fchuwen, want die plaets

(cherp gevoelend' is, om de tTame-loop der Pefen: Soo
dat ick my grootelicks over onfe Galtno verwonder , in

fijn fefte Boeck van de befchadighde plaetfen , aen't fe-

venfte Capittel,ftellende de rechte Buyck- fpierê de bo-

venfte en uy terfte te wefen , van geen ander Spier over-

togen.Wasditden waerheyt gelijck,mochten vrymoe-

delick in 't midden des Buycks een recht neergaende

fné maken . Maer het oogh feyt ons anders , toonende

hen met twee Pefen bekleec te zijn.Tot voorftant doch

\ i



DER SPIEREN. i3?
of GaUni kan men feggen , dat hy verftaen heeft de rechte
^ met geen andere Spier overtogen te wefen , dat is , met
« geen vleyfch , het welck 'tvoorneemfte Spiers gedeelte
[e is. En dit is waerachti^h . Ia vette begroevde Licha-
Q men heeft men defé Wet van openingh foo fcherp en
li fchreumende niet te onderhouden . Ick heb fomtijdts
)f waer-genomen in Vrouwen defe Spieren overgoten te

I
zijn met Vet drie Vinger-breedt dick . In fulck geval

!
fnijdt men vryelick tot fonder vreefe van de Spieren te

raken. Doch fekerderis'tjdenatuyr te volgen. Voorts
waer en in wat wijfe d'opening in de Water-fuchtige te

!
Hant-wercken is , leeraert de verfochte Pareus in fyn fe-

venfteBoeck, aen'ttwaelfde Capirtel , foogrondigh ,

geleert , en volftreckcelick , dat het yder weet-gerigh
verfaden magh

.

Het XXIX. Capittel.

Van de Blaes-Speren .

OP dat het Water in de Blaes verfamelt tegen wil

en danck niet en foude uyt-fijperen , heeft de voor-

fichtige Naruer met een ronde Spier fijn Krop om-
walt. Defe is metdwarfe Vefelendoorbreydt: Twee
vingeren breet gelegen bovë deZaet-klierkens dewelc-

ken hy dicht omvanght ; Soo dat oock eenige fyne

dwarfe Vefelen onder of beneden de felfden waer te

nemen zijn : En defe worden van veel voor de Spier ge-

toogt : Niet vermerekende wat ongevoegh fy den Na-
tuer opftrijden,want als dan noyt het Zaet fonder 'tWa-
ter uytgefchoten foud' kunnen worden. Het gebruyek

en Ampt van defe Spieris , de krop van de Blaes toe te

nijpen en ftricken, verbieden alfo d'onvry willige uydo-

ling des Waters: Welhalven hy by de Grieckë SphinBer

genaeratis/t gene wy de Sluyt-of Strick-fpier ibuden

mo-
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mogen vertalen . Maer dat hy de uytfiuytingh, of uyt-

drucking van't Water oockvolbrengec (al-hoe-wel die

van achtbare Schrijvers toe-geftemt werdc) worde my
niet aen-ftemmigh,noch waerfchijnlick: Want hoe kan

een kleyne Spier den krop van de Blaes vergunt , over

'tgene in de wijdte des felfs gelegen is Heerfchen?

Dus magh hy doch hetWater gefeyc worde uyt te druc-

ken , te weten om dat hy , 'c welck even over fyn begin

gekomen is > voort parft , en alfoo uytfluyt : Gelijck als

men fiet in*c left van't Wateren, de blaes nu al geleeghc

zijnde , dat noch eenige droppeltjens na geweldige toe-

nijpingh van defe Spier volgen » voortkomende van de

vochtigheyt binné de bepahngh defes Spiers vervangé.

Sy hebbé hooré luyden, maer weten niet waer de Kloek
geveftight is. Tuflchen de evgen binnenfte Rimpelige
Rock van de Blaes, en d' uytterfte algemeene van'c

Buyck vlies voortkomende middelt een VleyfighVlies

met Vlevfïge fichrbare Vefelen begiftigt.Dit derve ick

met de beroemde Aquaptndmu.tXY fyn vol-leerde Leer-

lingen Spiegelio en Bartholino een Spier noemen: Gevoe-
lende diefvolgens dat hem de uytdruckingh van'tWater

als evgen werekingh bevolen is, op defe wijfe:Want hy
fyn Vefelen intreckende, brengt den gront van de Blaes

na de krop toe , welcken alfoo benauwende dringht het

Water nae voren,en jaeght het felfde nootwendigh uyt-

waerts. ïck weet wel dat Galenus en noch huydige fyne

ernftige voor-fpraken beweren defe intreckingh, be-

nauwingh , of rimpelingh des Blaes gantfeh natuer-

lick,enniet vrywillighte wefen. Den welcken ick een

dingh voorwerp te overleggen en wegen.Te weten,dat

vvy op ons rugh leggende Wateren kunnen : Het gene

den voor-genoemden en befchreven Strickfpier niec

toe-gefchreven kan worden, want die maer enckelick

fichontüuycendeaen't Water doorgang verleent;Noch

oock magh allcedick door Natuerlicke t'fame-trec-

kingh

\
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kingh der Vefelen gefeyt verrecht te worde, want men
het Water nae wil en believen nu lofen, nu ophouden
konnen: Dat geen louter Natuerlicke,maereen dier-

lijcke 3dac is,een vry willige Spiers werckingh geacht en
gerekent moet worden

.

Voorfegging De Strick-fpier met overtollige voch-
tigheyt door-droncken zijnde>ontfijgt het Wateronwe-
tens en onwillens : defe gebeurigheyt ondervint men in

de jonge eenjarige Kinderen, welcker ingeborë warmte
door overmatige vochtigheydt overwelght wefende de
dierlijcke oeffeninge niet volbrengen kan.Door diefge-

lijcke vervochtingh fpruy t , het gene eenige bedaeghde
Luyden overkomt, dien alles over dagh nae behooren
volbrengende, 'snachts het Water ontgaet. Reden is

:

Want de Ziel 's nachts van alle oeffeninge ruftende kan

defe verfwackte Spier niet beheeren , die fy wacker we-
fende eenighfins noch toornen kan . De felve Spier als

door beroet tenis geraeckt is ,ontfijpert het Water ge-

duerighlick,fteedts, over-aUenaltijt. Paiduszn Ahius
vermelden van een fiecktedesBIaesuytberoernisont-

ftaende,in de welcke het Water verhouden wort. Maer
wat gedeelte dieeygentlickbefettetiverfwijgenfy; Na
hun gewoonte loopender wijfe dedingen evenaenra-

kende. Dit toeval is Gahno onkundt geweeft, foo veel

wy uyt fijn nagelaten Schriften fporen kunnen , Som
nochtans ftrijden hem dit verftaen en bepaelt te hebben
in't fefte Boeck vande befchadighde plaetfcn,aen*t vier-

de Capittel, Rellende d'onvrywillige uytloop des Wa-
ters van wegen de Strick-fpier veroorfaeckt te worden;

De verhoudingh van wegen deBlaes . Docr welck
kortbondigh gefegh , nae mijn 'achcingh , hv de waer-

hey t al Blindcpottende wel geraeckt heeft , doch buy-
ten fyn eygen voor*nemingh en meyningh. Want door
de fchade des Blaes verftaet hy geen ontbinding of be-

roernis>gelijck wy*met Paula en Astb.mm cntikkii)<?>

als

/
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als uythetdoorUfendes genoemden Capittelsblijcker

kan . En dat d'ontfteking des Blaes de ophoudingh dei i

Waters oorfaket, worc niet in gefchil getrocken : Want

!

in de felve door Bloets toevloedt de Vefelen gefpanner

en uytgereckt zijnde > kunne de Blaes niet engen , over

!

mits datfe door de grooce fpanning overmachcight zijn
|

en dies fich niet kunnen in-crecken . Welcke reden eri

oorfaeck mede plaeis heeft , wanneer nae lange inhou-j

dinghvan't Water ft welck gebeurt in maeltijden s oi

gefelfchappen van uytmuntende Luyden ,of anderfins
j

het felve niet uyt-gelaten kan worden. In't fefte Boeck
van de befchadighde plaetfen , aen *t vierde fchrijft hy

»

dat de onheylen der Zenuwé uyt 't Rugh-graets-mergh
voort-komendede Blafe geen fwackheyt aen-brengen

kan . Een weynigh onder : 't Water wort gehouden

,

foo de eygen Blaes-zenuwen befchadight worden .1

Maer worde defe van't Rugh-graets-mergh niet voort-i

geteelt t Soo dat hy door een weyfel-winc herwaensi

cn dervvaerts gedreven zijnde niet wift wat haven hy be-j

feylen foud\ De voor-geworpen ftrick dan ontknoopen!

de nieuwe Schrijvers onfes rijpen Eeuws aldus : Soo de!

Sluyt-fpier de krop van de Blaes om-ringende beroert]

wert> volght een ftadige uytlofiogh des Waters, als

voor gefeyt is : Soo de Blaes felf, ofbeter de Zenuw*
het Lichaem van de Blaes door-loopende beroert wert,!

volght een ophoudingh des Waters. Reden is \ Want'
door defe beroernis wort de Blaes het gevoelen beno-j

men : Wef-halvë fy van de prickelingh en parfingh desj

Waters niet beweeght wort tot lofingh; Des blijft het!

befloten. Wy kunnen dit duyd'licker ontwerpen , vol-

1

gens ons voor-geftelde gevoelen van de om-kleedende I

Blaes fpier: Seggende eenvoudelick, dat defe beroert
j|

zijnde, de ophoudingh van't Water oorfaecktj Want'
fyn eygen oeffeningh is , dat felve uyt te drucken

.

Voorts dat de om-kleedende Spier beroert kan worden,
dc

\
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de Strick-fpieronbefchadight engefont blijvende, is

jontwijfeligh by de gene een weynigh maerde Geneef-

jkonft geoeffent hebben . Dat loopt tot noch toe effen

ifonderaen.hortinge. Swaerder is'ten komraerlicker

,

ft gene ick uy t Hippocrates nu voort-brengen fal . Het
jWelck al-hoe-wel niemant aen-geteyckent heeft , is

nochtans feer merck-waerdigh, overmits het gemeen
. gevoelen der Artfen heel recht ftrijdigh lijckt tegen te

jloopen. 'Tis in fijn Boeck van de gelede, waer hy heeft:

[Allen den genen de Wervel- beenderen binne-waerts

igedreven worden, omdat de Menfch of felf gevallen

<heeft, ofdat yet wichtighs op hem gevallen is , &c. In

,defewort het Water enbuycx vuyligheyt meerop-ge-

ihouden, dan den genen de Wervel -beenderen buyte-

waerts gedreven worden . Gaknus defe Spreuck ont-

vouwende vlucht wederom na d'ontftekingh : Seggen-

de,dat, doordien de Wervel- beenderen binne-waerts

wijeken , de Blaes benauwt, geparft, en gedwongen
wort , en dies haer ontftekingh over-komt. Welcke
pytleggingh Galmt mijn gemoet niet vervult , want
Hippocrates dit ftracx onder voeght : Voorts veel meer
worden de Beenen en Armen beroert, het Lichaetn

doof , en 't Waterop-gehouden , den wekken de Wer-
vel-beenderen noch uytwaerts noch inwaerts wijeken ,

maer alleen fwaerlick ergens aen-geftooten of gebotft

ïijn geweeft . Buyten twijfel hier moet d'ophoudingh

van't Water aë de ontftekingh ofbenauwingh des Blaes

niet toe-gefchreven worden; Want de Wervel-been-

deren hier van hun plaets niet verfet zijn. Het is dan

eene andere oorfaeck te wijten : Voorts de Herre,waer

op ons gefchil draeyt , is dit : wanneer de Wervel-been-
deren geweldelick yewaerts aen- gebotft zijn , worden
meeft al de leden, en dies oock de Strick-fpier, beroert.

En hoe wort doch het Water dan op- gehouden, ge-

merekt de Strick-fpier beroert zijnde na gelijck-ftem-

migheyc

/
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migheyt van alle Geleerden het Water vryeen onverbo-
den uytlofingh heeft ï Hippocrates nochtans is waerach-

tigh ; Van de welcke Macrob'ms getuyght > dat hy noch
kan bedriegen , noch bedrogen kan worden . Galenus

laet ons inde pekel fteken; Andere fchrijvers of Gen:

het niet,of ftappenc over. Wat raet? Ontfangt het gene

ick na lange bedenckinge en Raetf-plegé van mijn ver-

nuft verkregen heb . Een Spier door geraeckthey t of

beroertenis ontbonden ofverflapt zijnde wort wel van
j

de dierlijcke of vry willige beweging berooft > maer
niet van de Nacuerlicke ; Nae de leering Galenu Over-

j

fulcx de Strick-fpier nu al beroert wefende , Rimpelen j

nochtans fijn Vefelen en Krimpen rondtom de krop;:

Soo dat aen het Water de door- gang verboden werc f i

wanc hem de vry willige opening door de beroertenis

benomenis. Hier tegen fulcghyluy (voor-fien ick)

gefamenrlick op* (tijgen , vragende waerom dat dit fel-l

veniet alcijdt uyt de beroernis defesSpiers rijft i Ei
waerom gemeenlick het tegendeel waer genomen!
wort, te weten d'onvry willige uytlofingdes Waters f

!

Welcke vragen een korte antwoorde voldoet : Na-
melick t dat de byfondere beroertenis defes Spiers altijt

,

onvrywillige uytlofingh des Waters mede-brenght:;

Want al-hoe-wel fyn Vefelédan oock door eé Natuer-i

licke rimpelingh t'fame-getrocken werden , de Buyck-i
fpieren nochtans ongeraeckt zijnde, door hun geftadigef

bewegingh drucken de Blaes neder, en diefvolgens par-j

fen/twater uytwaerts,overmits de Sluyt-fpier,nu doorj

beroertenis verfwackt, geen weerftandt doet . Maeri
de Rughgraet foo gefchudt en geftooten wefende naei

Hippocrates mevningh , volgt een algemeene Lichaems:
beroertenis: Derhalven oock der Buyck-fpieren ; dei

wekken als iich niet bewegen, kunne de Blaes niet be«!

nau wen,en navolgens oock het Water niet uy tdrucken:
j

Dies wort nootwendig verhoudé. Ditis d'ontwinding

van'c
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van't voor-geleyt Klouwen/T welck Gahnus van nieus

fchijnt meerder te verwerren in'c derde Bouck van de
1 befchadighdeplaetfen, aen'tthiendeCapittel, Alwaer
hy vertellende een geval van een> dien al de Leden,uyt-

gefondert het Hooft,beroert waren,fevthet blijckelick

te zijn , dat het Water en buycks vuyligheyt tegen wil

hem ontloopen moften. Behouden de lof en groot-

achting Gahni, dit is foo blijckelick niet; Want de ver-

fochtheyt leert, dat in foodanigh geval ineenigehec

Water ©p-gehouden wort, in eenige onvrywilligh uyt-

gelaten. Welcx reden ick uyt de voorgaende redené dus

af-leyde : Wiens Lichaem foo door beroernis geraecke

wort, dat al de Spierë onder 't Hooft gefamentlick ont-

bonden werden, in die wort het Water niet gelooft: als

vroet gemaeckt is . Maer foo in defe algemeene Lic-

i haems geraecktheyt,de Buyck-fpieren door natuers ge*

\
weltden aeffeming noch dienftigh zijn (dat men in hun

j
wel gebeuren fiet, gelijckoockin de Borft-fpieren* om
de hooghnoodigheyt des aeflemings (als dan ontloopt

(bet Water onvry willighlick:Want de Buyck fpieréfich

'bewegende, bedringen de Blaes,en jagen 't Water uyt;

G elijc bovë geredent is. Èn daerom is't,dat Hippocratcs

in de voor- gebrochte plaets feyt : Soo wie der Wervel-
beenderë uyt-Iedinge ontkomt, die ontgaethet Water
stegen wil. Daer hv nochtans voor heen gefchrevë hadt,

dat het op-gehoudë wert. Maer de waerhey t befchermt

hem.Reden,want tn't begintfel defes gevals worde al de

lede, en Buyck-fpierë met hun, beroert : Des blijft hec

;

Water gevangen . Maer als Gch dit felve tot genefing

ïelt, ftracx beginne Gch de Buyck-fpieren te reppë,om
d'aefleming te helpen , en navolgens drijven 't befioten

Water ontijdelick uyt. Hier hebt ghy/tgene my in defe

juyfternis is verfchenen. Soo yemant fcherpfichtiger

dit anders bevint , hy brenget aen den dagh: Ick volgh

jeern geleerder. OndertufTchen verdien ickvergiffe-

K nis
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nis van de verftandige » die miflchien anders gevoelen <

Want my niet aenftemmiger in-gekomen is . In derj I

raec der wijf-geren zijn gevoelen niet vryelick uyt-fpre«

kende betracht fyn belijdingh niet . De wonden in de

Krop van de Blaes voorvallende i om de Vleyfigheydi

van't gedeelte, zijn geneeflick: Soo de felve fyns Spiers

Vefelen dwars door-fnijden , volght nae eenfinnigheyi

aller Leer- meefteren een geftadige uyt-fi;peringh van'd

Water: Gelijck men verneemt inde genen, die van

Weteloofe Steen-fnijders onkonftelick gehandelt zijn <

lek heb al-te-met die Hant-werck van bedrevene Mee-
fters (foo men hiel) gefien volbracht te worden: Maer

3

na mijn afmeting, moften fy nootfakelick den Spier omi

de Krop van de Blaes gelegë dwars door-fnijden. Welc-i

ke mijne vermoedingh befterekt heeft de Hooghge-j
leerde Valckenburgh* die my in waerheyt verklaert heeft,'

dat verfchey de Steen-fnijders fich meteede toe-gefeydc

hebben, datfe altijt defe Spier over dwars door-fnijden*

en nochtans veel niet leek en gaen, Ditftrijtvoorwaeri

gantfchelick met deleeringh van alle Genecs-meefte-*

ren. Dies dunckt my, onder verbetering, dat, foo duf-

danige Hantwerekers de gemelde Spier geheelick over

dwars door-fnijden , mé ontwijffelick van dicht te gaenj

wanhopen magh: Maer foo noch yet van de felve Spien

ongequetft overblijft , hoeft dat ongevoegh niet nae tei

komen; Overmidts het ongeraeckte Spiers deel fyn

Ampt noch voldoet . En dit is luck raeck . Des is
j

fulck-danigen Werekers de genefingh niet foo toe te

fchrijven , als wel 't blinde geluck : Even in voegen als

een onbedreven en onwetende aen yemandt een ftereke
\

Artfnij voor-fchrijvende de Koorts of andere fieckten;

verdrijft ; 'twelck niet fyn wetenfehap toe te eygenen

is, maer het louter geval te wijten

.

Openingh . Aengefien defe Spier inwaerts verbor-

gen leyt, heeft hier d'openingh geen plaets, dan alleen-

lick
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• ; lick in de Steen-fnijdingh : van de welcke aengemerckc
1 de groote Hippocrates fich onthoudt , wat voeght my
' haers Wetten voor te ftellen i Dit alleen feghick met
IIen voor de naruer, dat de fné niet recht neergaende,(ge-
^lijckfe gemeenlick plegen) maer fchuyn te leyden is:
5 Want foo de dwarfe Vefelen van de voorfeyde Spier
'minder befchadight worden •

C A P. XXX.

Van de Ej/ndel~darm-fpieren *

GEIijckinde flock des Keels de vvijfe nat uyr Spieren

gefchapen heeft den fwelginghroegeeygent ; Soo
heeft die felfde Moeder aen't evndt van de rechte en Ie-

fte darm wacht geftelt » verhoedende dat de vuyligheyc

aiet onvrywülighlick uyrgelooft en werde : Het welck
ils in andere Gedierten ongevoeghlick, foo waert in de
Menfchonfchicklickenleelick. Drie Wacht-houders
dan zijn in de voor-genomen plaets gelegen, eë fluyter,

:n twee opheffers. De fluyter ofSluyt-fpier omvanght
iet eyndt des Aerf-darms (even als voorgefey t is van de

Spierde krop van de Blaes omfingelende) in voegen
fan een breede ringh den felven met dwarfe Vefelen

omgordende. Begint van d'onderfte Stuyt-beens War-
relen . Sy n gebruyek is , de Ey ndel- darm toe te ftric-

ten , en verbieden, dat ons de vuyligheyt tegen wil niet

!>ntflippe. De twee andere zijn boven defe gelegen ,

loch met de felve feer geknocht en vermenght . Wor*
llen genaemt de Opheffers: Want hun Ampt is de Eyn-
$ilel-darm opwaerts te hertrecken , en in fyn plaets te ve-

stigen, naedat dieind'afgangh voomamentlick met
:racht volbracht neergefoncken is. DefeSpieren leg-

' -jen onder de Blaes, breedt en dun, hun oorfprongh ne-

igende van de banden deromftaendebeendeien , van

1 K z dacr
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daer ncerwaerts loopende hechten fich in de Rechter
en Lincker zijde des Eyndel-darms , de welcké fy om-

1

wallen. Tendeelenftekenfichoocktotaen de Wortel
van de Mans roede,en in de Vrouw é tot de krop van de

Liff- moeder; wefhalvë fydefe gedeelte mede bewegë.
Voorfegging . Pareus in fijn fevenfte Boeck, aen'c

achthiende Capitcehverhandelended'uyt-fchietingdes

ndel darms,leeraerr,dat de felve gevvort, wanneer dei

voor-befchreven omringende Sluyt-fpierdoor overtol-

lige vochtiging verflapt is : *e welck men den Kinderen

meertijts waerneemt over te komë.Behoudens de acht-

baerheyt defes Schrijversi dunckt my dit gevoelé waer-

hey ts wit niet te treffen : want aengefien defe Ring-
fpierden Eyndel-darm eygentliclcniet en ftut,nochop-!

houdt , maer enckelick toéfluy t
• Sbo kan oock fijn be*

fchadiging niet anders veroorfaken,als't verlies des toe-

fluytings , en niet de uyt-fincking des Eyndel-darm ,

Maer de twee gemelde op- heffers door beroertenis ge-

raeckt, of vervochring gefwackt zijnde mede-brengen
alseygen toeval de uyt-fchietingdes Eyndel-darms*

Want hunder eygen oeffening en byfonder Ampt is

den felven te Hutten , veftigen , en op te houden . De
Sluyt-fpier dan met beroertenis, ofovervloedige voch-

tigheyt befchadight zijnde? volght een onvrywillige

üyc-lofingdes vuyligheyts. Paulus Aigineta in fijn derde

Bouck, aen'c achthiende Capittel maeckt meldingh

van een beroertenis of ontbinding des Eyndel-darms

,

in de welcke de vuyligheyt verhoudë wort : Van wiens

wefen en oorfaeck ick gevoelt wil hebben , als in't vo-

rige Capittel van diergelijcke gebeurigheyt in de Blaes

geredent is. Merck-waerdigh allen Heel-meefterenis't,

doch wonder ter eerfter aenfien , 't gene ons Htppocrates

voorftelt in't begin fijns Boucx vandefpenen ofAm-
beyen , Teggende : Den Eyndel-darm fnijdende, af-

fnijdende , naeyende , bindende > of rotting aenbren-

gende

,
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gende , al gelaec fïch dit al af- fchrickigh , fult nochtans

geenfchade, of hinder aendoen. 'Tfelveover-fchrijfc

| A'étius uyt Leemde . Het welck op dat u lubden niet te

j
veel en verftouce,went en fpiegelt u in't gene eé naem-

[
kundigh Schrijver fich gecuyght door ondervinding ga-

j
geflagen te hebben : Te weten dat een kleyn verfmade-

^
lick wondeken in de Eyndel-darm door een fcherp

* ftockjegedaen , eerft groote pijn , daer nae ontfteking ,

koorts , en in korte tijde den doot gebaert heeft

.

I
Opening, De twee op-hefifers leggen diep ver-

\
borgen, dies wort in geen opening gepleeght , over-

imides het werck-tuvgh foo hoogh niet reyeken kan .

In de Sluyt-fpier die beneden leyt en (ïchtbaeris, heeft

|fyfomcijdes plaets, namelick in veretterde gefweren,

I . als oock in diepe , holle > en (leuvige fweragien, Fiftu-

len genaemt . Nu dan aengefien defe Spier met dwarfe

;
Vefelen den Eyndel-darm omringet, foude Natuers

Wet een dwarfe opening vereyfehen. Maerom dat defe

ifwaerlick volbrocht wort, ja oock den Siecken onheyl-

baer is ( want d'etter als dan geen vrye uyt-loop heeft

)

:
wort de langwerpte opening geboden : Door de vvelc-

,ke al-hoe-wel de dwarfe Vefelen door-gefneden wer-

den, wort nochtans de wereking defes Spiers niet wech
genomen, want hy heel breedt is, en hoogh Gch ftreckc

foo dat hy (al pooghdenmen'tvoordachteIick)nauw-
>|licxgancfchdoor-quetft worden kan, gelijckdeover-

treflfelicke Vefalius te recht waer genomen en aenge-

iteyckent heeft: Dies kan noch het overfchietende on-

igequetfte Spiers deel de vereyfehte wereking genoegh-
ifaem bedienen.

f

K % CAP.

1
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C A P. XXXI.

VandeManlickbejt-fpiercn.

DE ontblootingh des Schamelheyts is by alle volc-

keren fchandelick gehouden enoneerlick : Dies

oock de reden- voeringh den felven ontdeckende worc i

voornamentlickvan fuyvereobren , afkeerlickontfan-

gen. Socrates d'eerfte inftelderen Leer-meefter van de

manierlicke Wijf-gei igheydt, en langh nae hem oock
Jlntoritus lulianus, Roomfche Reednaer, wanneer fy van

de min opentlick fpreken fouden,Ieeft men hen met een

gedecktaenficht uyt-gekomen te zijn: Te kennen ge-

vende , dat defe ftof by kuyfche Menfchen niet Tonder

fchaemte gehanteert kan worden . Hebben defe oude
Wijfgeren fich gefchaemt des mins wefen met woorden
uyt te beelden , hoe kan ick eerlick en fonder fchaem-

roodt, des Mins fetel, oorfaeck enwercktuvgh hier

openbaren? *Arijlotcles , in'c 7. Boeck van'c Borgerlick

leven op'c led : Wt een wel gefchickte Stade bant alle

vuyl fprekentheydt . Wat fal ick dan in-gaen 1 defe ge-

deelte overtreden < Ickvinde raedtfamer, dat dit mijn

vverek een weynigh buyte de palen des eerlickheydts

wijeke 5 als dat het gebreckigh zy of manck gae. De
verfleten fpreuck-woorden zijn kunt : Die ergh denckt,

vaert ergh in't hert : Den kuyfche is alle dingh kuyfcb.

Des fuyverheyts liefhebber ben ick mede,maer de vry-

heyt in't fpreken overwint haer in onfe konft . En in

vvaerheyt groote dwaelheyt is't, op dat ick geen uytfin-

nigheyt en fegh, 'tgene in de daet niet oneerlick is,mee
oneer licke woorden te verbeelden : en daer-en- tegen

"cgene oneerlick is , zijn noemingh niet oneerlick te

achten. *T rooven, ftelen, bedriegen is in de daet oneer-

lick en ongefchickt, wordt nochtans niet ongefchickre-
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lick uytgefproken. Kinderen voort te telen is in de daer

eerbaer en betamelick>nochtans wort het oneerlick ge-

naemc . kk vangh dan fonder fchaemte de fchamelic-

ke Leden aen, 117c de welcken oock gelijck uyt al , Na-
tuers Godtlickhevt affchijnt . De ^m//Wftrijden en
fchermen onder elck ander of de Manlickhey ts oprech*

tinghNatuerlickzy,of vry willigh . Som ftellen haer

gantfch vry willigh , want fy geen wijfe , geen plaets t

geen tijdt beftandigh onderhoudt : Welck al deTl Na«
tuerlicken bewegingen voorgefchreven is . Doch nae

mijn achtingh fchijntfe meer aen de Natuer enckelick

als aen de wil te hangen : Want fydickwils ons tegen
1 wil en danck verveelt , fomtijdts oock met wil niet kan
gedaen worden. Maer dat defe oprechtingh ten deelen

oock vrywilligh is* overftemmen ons de Spieren al hier

gelegen ; En worden twee paer getelt . 'Teerfte korc

en dick . Begint Zenuwigh onder aen de wortel des

Manlickheyts,in de welke het voort Vleyfigh worden-
de fich endt. Hun gebruvck is het Manlick lidt te rech-

ten, of, eygentlicker, te ftueren in't Minne-fpel . Hec
tweede paer is langer ontfpringende Vleyfigh van de
Sluyt-fpier des Eyndel-darms , en opklimmende na de
langhte des Manlickhey ts , eyndight ontrent haer mid-
den . Hun Ampt is, voornamentlick den Water-gangh
te verbreeden , dienftigh foo in't Wateren, als in de on-

derlinge vermengingh, op dat het faet een vrye en rech-

te uvtfchietingh hebben fou

.

Voorfeggingh . De voorfeyde Spieren door over-

vloedige vochcigheydt ontbonden zijnde , ofdoor be-

roertenis geraeckt, verfwackt d'oprechtingh des Man-
lickheyts, ja wort vernietight . Het felve ontftaet me-
de, wanneer 't Manlick lidt door geweldige hants uyt-

reckingh verkracht wordt , want als dan defe Spieren t

gelijck uytgeleedt wefende , hun Ampt niet betrachten

kunnen . Soo had ick wel gehoort > dat eenige Hoeren

K 4 door
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door jeloerfheyt acn haer Dienaers 'c Mins werck-

cuyghje met kracht geweldelickuyt-reckten , verhoe-

dende lbo dat fy mee geen koften verfamelen . En dit

vind' ick nu by den geleerden Rjn&dmum befchreven

,

in't Capittel van d'ontbindingh des Manlickheyts.

Voorts defefelfde Spieren door Kramp, of fpanning ge-

quelt wefende , ontfpringt een hee! tegenftrijdigh ge»

val , jtfmelick een duyrige > onvrywillige , en pijnlicke

verftijving des Manlickheyts : In de welcke die foo ftijf

en recht ftaet , dat defen quel dragende hun eygen aen-

licht in't Wateren befproeyen . Soo leeft men van de

keyfer Heraclho , dat hy benoodight was een bortjeaen

fijn buyck te houden, wanneer hy fijn Water loofen fou,

't gené d'op-fpatting des felfs fchuttë foude. Een van de

voornoemde Spieren dwars doorgefneden , of beroert

zijnde , volght dat de op-rijfing des Manlickheyts niet

recht j maer krom nae d'een of d'ander zijde toe*

wijeket .
*

Opening . De plaets en gelegen r heyt defer Spieren

ïs den Heel meefteren niet loopender wijfe gae te flaen,

want hier de Steen-fnijding gewrocht wert, daer-en.

boven dickmaels diepe > inhammige en fleuvigeSwe-

ragien hier neftelen> die meerder en grooter opening

vereyfehen. En aengefien de befchrevene Spieren recht

neerdalende zijn, in hun een rechte fné plaets heeft;

Alleen het eerfte paer tuffchen het Kloot-fackje en

pvndel-darmgelegé ter zijde de mans roede, een wey-

pigh hpy vers nae de D ye fich ftreckt

.

C AP. XXXII,

Van dc Kloot-jpkyen .

DE Klooten zijn , in de welcke 'tZaet tot volko-

menhey t gtbrocht wort , Defe zijn van alle Ont*

ledets
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Ieders Spieren toe-gefchreven , die hem op-hangen , en

dies d*op-hangers by de Griecken gefeyt . Beginnen
aen weder-zijde,daer de fchuyn op- klimmende Buycfc-

fpieren , te weten by 't fchamelheyts Been : En met de
bereydende Zaets vaten neerdalende eyndigen in de
Klooten . Hun oeffening is in de welluftige twee-ftrijc

! de Klooten op te halen , op dat alfoo de vaten verkort

»

endiesruymer wefende aen'tZaet vryerfchoot geven
fouden, de welckë anders door't gewicht der hangende
Klooten gereckt en benauwt worde. Dit zijn de eygene
tKloot-fpieren . De vernaemde molanus befchrijft ons

J
boven defe noch een ander, die hen ftelt beydë gemeyn
;tezijn: En is het V!e^,figh vlies van't fackje of beursje»

I dat de Klooten vervangt . Sijn vvercking is het felve te

rimpelen , en t'fame te trecken . Soo hebben onfe be-

rt roemde voorgangers gevoelt: Welckergrootachtigheyt

; ter zijde ftellende , laetons eens overwegen , of fy mee
fich felve al eenftemmighzijn.Voorwaerfy hebbévoor

I heen gelijckfinnigh dë Spier bepaelt,te wefe eé werek-

i,tuygh van de vry willige beweging. Derhalven den

welckë defe Toon-ding of bepaling niet waerachtelick

. toe-gevoeght kan worden,moet de naem van Spier der-

I ven . Nu dan de Klooté worden die vrywillighlick be-

I weeght < Barthol'mus, een onder al, fchrijft dit in eenige

I waer genomen te worden. Ick hebt noy t gehoort, veel

I min gefien , noch niemant gefproken die *t ofgehoort ,

I ofgefié hadt. Overfulcx kan ick daer toe niet gebrochc

i worden ,om defe voor Spieren te rekenen , maer houde

hen voor langhwerpte Vlevfige Vefelen enckeück:

*T welck voor my de Hoogh-geleerde Piccolhominus ten

deelen geroken heeft. Wat belangt het Kloot-beurs je,

aen'c gene Rjolanus een Spier verleent , is buyten twijf-

felmaer met een deel van 't Vleyfïgh vlies bekleedt,

•t welck het heel ander Lichaem omwint : En wort

van niemandc in de Menfch een Spier genoemt.

K 5
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Rtolanm fyn gevoelen befterekende , fey t dit foo rechte- I

lick Spicrs naem te verdienen f als de Spierige Voor-
hoofts huyt . Hier is fekerlick groot verfchil, want de- i

fe vrywillighlick beweeght wordt, 'twelckof aen'ti

Klooc-beurfje toe-komt, laet ick yder in Gch felf oor- <

deelen.
r

Voorfeggingh . Verkrompen en opgefchorte Kloo-
ten te hebben beduydt welvarentheyt , en voornement-l

lick genegenchevt en gereetheyt tot het Minne-fpel

,

als den ritfigen Vrouwen niet ontkundt is . De reden

defes magh zijn, dat de laegh-hangende Klooten van de

nederige Buyck afwijekende, niet en kunnen genoegh-

faem van de ingeboren natuyrlicke warmte gebroedt

worden tot voortbrengingh des Zaets . De langh en

flap hangende Klooten en Kloot>fackje verwiflen ons

van verfwackingh der kracht é door ouderdom,of fieck-

te . 'Tfelve de bcdrevene Baker-moeders en Voefters

in de Kinderen vernemende, te recht oordeelen van hun
qualick varen en ontfteltheyt

.

Openingh . D efe Spieren ( foofe de Schrijvers noe-

men
)
leggen binnen de Buyck verborgen : Derhalven

in hun geé opening volbrocht wort. In't Kloot-beursje

is het onteffen, hoedanige fnégeleyt wert: Want het

met geen Spier overtogen is

.

CAP. XXXIII.

Van de Vroutvelkkheflrfperen .

NAeven-redenheydt des Mannelickheydts hebben

onseenige nauwe natuyrs Onderfoeckers oock in

de Vrouwelickheyt Spieren voorgedragen : Eenfdeels

tot vermeerderingh des wellufts ftreckende, anderdeels

tot een hou-vaftdes Lijf-moeders dienende. Ick houw
my aen mijn Recht-fnoer en ftock-regel: Dat geen vrv-
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*|j willige verroeringhoeffent , is geen Spier ; de gedecU

ten des Vrouwelickheyts , die fy Spieren toefchrijven

,

worden niet vrywillighlick beweeghr: Des mogenc
geen Spieren genaemt worden . Soo doch hier inde
ïchoot des fchaemtes een duyftere bewegingh waer-ge-
nomen werdc , is ontwijfelick den nabuyrigen Eyndel-
darmsen Blafes Sluyt-fpieren toe teeygenen , dewelc-

|

ke met de Krop ofingangh des Lijf- moeders geknochc
I/zijn

.

C A P. XXXIV.

Van de Dje-fpieren .

DE Dye is dat gedeelte , 'twelck tuflTchen 't Heupe-
beens lidt en de knie middelt . Wort op alle wijfc

beweeght : Gebogen , uytgefteken , in-waerts , uyt-

waerts en rondt om geleyt . Wekker Spieren verban-
deling wy hier beernfligen fullen ten klaerften een leer-

I faemften te ontwerpen. D'eerfte Spier D> es buygingh
I en navolgens een rechte verplaetfingh des Beens oeffe-

:

nende, is de binnen gelegen Lenden-fpier : Defe is heel

Vies Ggh, fterek , rondt , langh en recht neerloopende

>

hecht (ich in't kleyneDyes uytfteck. Hy is binnen

gelegen 3op dat hy den Dye buygen fou , gelijck al d'an-

dere buygers. Is langh, op dat van hem een groote in-

treckinghgefchiedenfou, waer uyt een groote Dyes
verfettingh voort volght . Is Vleyfigh en fterck,op dat

hy *t heele wichtige Been opheffen fou. Ten uvt-eyn-

de is rondt , niet breedt , op dat van hem een rechte in-

treckingh volbrocht werde, dat is,een rechte buyging,

daer hy gantfchelick toegefchickt en gefchapen is? De
tweede vervult de innerlicke holte van 't Heupe-been,
toe-gee% gent aende fchuyne Dyes buyging uyt-waerts:

Des~is hy heel breedt, en met fchuyne Vefelen begaeft,
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dc welcken aengefien meeft uytwaerts loopen , verfet-

tcn oock hec Been fchuyn uytwaerts : Wtgefondert dat

gedeelte des Spiers,'t welck innerlicker is,en den Len-
den-fpier nabuerigh:Derhalven na gelegentheyt buygt

deD ye recht, even als die : en daerom is niet alleen na-

buyrigh,maer wort oock verknocht met de felve,op dat

hy vandefeindes Beens optillingh geholpen werde.

De derde van Galeno en Vefalh voor d'achtfte gerekent,

fpruyt van fchamelheyts Been , en fchuyn vooregaende

eyndight in't middë vande D ye binnens beens,fomti jts

oock verder. *Tis een ronde en ftereke Spierpeen ande-

re verroeringh oeffenende,dan de buyging,doch fchuyn

inwaerts . Soo dat hy den tweeden fchijnt tegen- geftelt

te zijn: Want die uycwaerts, defe inwaerts denDye
buyget , om des felfs fchuyne geftelcenis , loop , en Ve-
felen. De Vierde buygende is d'alder-grootfte , dat isi

d'aldervleyfighfte, 't innerlick gedeelte des Dyes befit-

tende : Wort van Galeno, 'm fijn vijfchiende Boeck van't

gebruyek der gedeelté,aen 't lefte Capitcel, voor de vijf-

de getelt; De welcken wy moge als een met deachtfte

fchatten; Want hy in't geheel een groot ftuck vleyfch is>

in veelvoudige Spierë fcheydelick, al-hoe-wel hy oock
vooreen enckele gehouden magh worden. Den welc-

ken men des tot een groot gebruyek gefticht te zijn ra-

men magh: Dit vind' ick nochtans de Schrijvers niet

rechtelick te treffen . De gemelde grootachtige Leer-

meefter in de bepaelde plaets heefc defe Spier onder

d'uvtftekende geftelt ; Doch is hier in niet over-al met
fich felfeenftemmigh; want hy hem ook tot de buyging

bequaem maeckt . En in waerhey t gelijck hy de buy-

ging gefey t wort te oeffenen, even foo magh hy gevoelt

worden den uytfteking te dienen : 'Twelck hy uytrechc

door fijn verfcheyde ftaodt en gelegenthey t. Want voor

foo veel hv buytens Beens fich ftreckt, uytfteecktde

Dyejvoor foo veel hy binnens Beens fchuylt,buyght hy
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den felven . Billick was het dan , dat hy foo groot en
;vleyfigh gefchapen werde, want hy tweerecht-ftrij-

jdige werckinge oeffenen moft * Merckt voort, dat de
fchuyne buygingh inwaerts nutter en noodiger was*

(als uvcwaerts: Wantin't Paert rijden, in't opklimmen
van Boomen of Scheeps- maften , en andere oeffeninge

E die plaets heeft , over-fulcx zijn haer meer en ftercker

'Ij Spieren toe-geeygent . Volgen nu d'uy tftekers . Van
fcwelcke d'eerfte uy terlick gelegen, bovenal d'andere

; uytmunt infterckteen dickte : De tweede defenmee-
itftendeel onderwurpen, is dunner. De derde defge-

lijcx onder de tw eede fchuylende, is foo veel dunner
I en klevnder dan die, hoe veel de tweede van d'eerftein

tl dickte overwonnen vvort. Defe drie uytftekers vor-

men de geftalce des BiJs : Dewelcke foofe met de buy-
1 gers verleken worden, overtreffen hen ingrootheyt*

vleyfigheyt , en fterckte. Reden is , want d'uytftekers ,

behalven dat fy *t fware lidt verplaetfen , moeten oock
'cgantfche boven-ftaende Lichaems wicht ftutten.

Drie Spieren zijn't, niet een : Want hunderoorfprongh
en in-enting niet eenparigh is, noch oock geen gelijck-

formige langhte en hebben . Corter zijn fy oock als de
Buygers , ovcrmidts Dyes buvgingh grooter en langer

wefen moft, dand'uytftekingh . Dele uytftekingh is

niet volmaecktelick recht, maer tendeelen huvvers 3

'T welck gewordt uyt de breete defer Spieren . Voort
Dyes gelidt , als voor-gemeldt is , wort niet alleenlick

gebogen en uyt-gefteken, maer oock ter zijden ver-

wrickt , en rondtom gedraeyt : welcke beweginge in'c

weder- keeren te pas komen; Want men altijt recht uyc

gedwongen zoude zijn te wanderen ,'t en zy defe fchuy-

ne verroeringh den Dye verleent was . D'eerfte Spier

dan d'omdraeyingh vol-brengende, heeft volkomelick
; een dwarfle geftalte , van Vtfalió wort hy voor de vierde

Dye-fpier getelc • Ontfpiinght van de zijde des Stuyt-

becns 9
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beens,en dwars voort loopende eerft ronde en vleyfigh 5

daer na pefigh>hecht fich inde uytterlickegroote Dyes
uytfteck. Synamptis, denDyeuyt-waertstreckende

een volmaeckte omdraeyingh te verrechten. De twee-

de is oock dwars gelegen , en den voorgaenden naebue-

righ . Begint van binnen *t Heupe-been Vleyfigh en

benaeft halfrondigh,daer na opklimmende wort enger,

en voort- telende vijfof fes onderlingh gevlechtePefen>

doch die uyterlick met vleyfch als met een fchey om-
kleedt zijn, wordt eyndelick verknocht aen 'tgroote

D yes uvtfteck . Svn werekingh is , de Dye fterckelick

ter zijden af te trecken, enom te leyden. De derde oock

den omdraeyingh toegeeygent, van Vefalio voor de ne-

ttende gehouden , een weynigh onder de voorbefchre-

vene plaets hebbende,is vleyfigh>en begint van't Stuyt-

been dwars , fpoedende na *t groote Dyes uvtfteck , aen

welcks onder-eyndt hy verbonden wort . Defen is on-

derwurpen een andere Spier van de naerftige Fallopio

ontdeckt , en de elfde Dye-fpier van de felve genaemt

.

Dewelcke al-hoe-wel vvaerachtelick eene byfondere

Spier zy , is nochtans met d'opleggende niet alleen ge-

lijckformigh, maer oock gelijck-machtigh , jae eenaer-

digh Is't dat ghy fyn oorfprongh, inenteringh, groot-

heyt> en werekingh befchout. Én dit zijn de D>e- fpie-

ren al. Nopende de welcken men vragen mocht ; Aen-
gefien D yes bewegingh vijfder hant zy,namelick voor.

waeres , achterwaerts, ter rechter , ter lincker, en rondt

om : Waerom nochtans maer driederley Spieren waer-

genomen en getoont werden, te weten buygers, uytfte-

kers, en omdraeyers ! D'antwoortis gereec: Overmits

de bewegingh ter lijden van de buygers en uyiftekers

genoeghfaem en nae wenfeh volbrocht wort , voor foo

veel fy niet alleen breedt zijn, maer oock fchuyne Vefe-

len verworven hebben .

Voorfeggingh . De Befchrevene Spieren leggen of

in



DER SPIERE N. tj|

$ |in de Lafch, of Bil . De wonden hen in de Lafch trer-

j Jende, zijn ten Hooghften gevaerlick : Doch niet foo
if fom harenthalven , als om de groote Bloet-varen hier

Ijgelegen , de welcke door-quetft zijnde een haeftige en
lionverhoedelicke doot aenbrengen.In de Bil is de quet-

ilfingh ongevaerlick : Want dit gedeelte Vley fighis , en
ligeen fpreuckwacrdige Bloet- vaten ontfanght.

I; Openingh. De Spieren in de Lafch leggende zijn al

Imet neerdalende Vefelen begaeft : Des hunder recht-

t dradigheydt volgende raoet men een recht neer-gaende

Ifné in de felve Handt-wercken . Onfe Groote Leer-
I meefter Gaknus nochtans daer-en-tegen gebiedt een

i dwarfe fné: Ooghmerck hebbende op een voorfpoedige

i heelingii; Want in een dwarfe fné gevoeghlicker wonts
I Lippen onderlingh ontmoeten om de buygingh des

I Dyes. Het gene al-hoe- wel met de waerheyt Iuyt:Niet-

i te-min behoudens d'achtbaerhey t Galmt, dit is niet fon-

I der groote vrees en voorfichtigheyt aen te gaen : Want
ï men alfoo 'tgevaer onderftaet, van de recht neerdalende

t Aderenen Hert-aderen te door-fnijden. WelckdeLa-
tijnfche HippMratesintierideen overwegendejrietonsin

de LafTchen felden openingh te maken. En de verfoch-

\ ie *AquaptYidtm{chx\)h , fichfomtijdts ondervonden te

[
hebben , dat hier ter plaets door't openen van een Btiyl

de Vatem geraeckt wierden met tegenwoordighdoots
\ gevaer: Somtijtsoock dat inplaetfche van eenBuylde
I uytgefchoten darm door-fneden wiert , want de waen-
I wijfe Hant-wercker op geen Breuck en giftede . De
Bil-fpieren aen-gemerckt fchuyne Vefelen verkregen

hebben,wort hier oock een fchuyne opening vereyfchr,

dalende van 't Stuyt-been of achter-eyndt des Heupe-
beens neerwaerts na vore. Doch al wiert hier een recht

neer-gaende fné geleyt , foude geen fonderlinge hinder

oorfaken,omdeVleyfigheyt defer Spieren, in dewelcke
alle wonden licht heelcn. Maer loflicker is'c, en konft-

wetiger den Natuer na te bootfen > CAP,
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D

CAP. XXXV.
Van de Kme-[pieren »

E Knie-fpierë ftaen allegader in de Dye, des wor«

'dcnfomrijts van eenigeDye-fpierengefeydt. lel

kan hier niet verfwijgen,'tgene de vreemdfinnige Beca-

wwxaenteyekent, belangende d'oorfpronckelickheydi

defes naemsKnie: Hy fchrijft dandat het een ingetroo

ken vvoort is van, Kennie ; AI of men feyde/k ken niet.

Want met een vernedert Lichaem voor yemandt Knie

lende, bekent men ons onmachtigh vermogen, alles inj

de handenen wil des felfs overgevende. Welcks gelijoi

keduydingh lijden magh, mijns oordeels, de Franfche

cerbiedingh , in dé welcke fy elck anders Knie fpoeder

teraken. Maer ter fake. De Knie door eygen Spieren

wort gebogen , en uyt-gefteken . Eerft fullen wy de

buygers afhandelen. D'ecrfte dan d'alderlanghfte ont-j

moet ons voor op de D ye even onder de Huyt. Begint!

van't binnenfteaen-hanghfel des Heupe-beensZenu-
wigh en Vliefigh , daer nae Vleyfigh wordende wendt

Gch nae binnen des Dyes , een w indel of fwachtel nietj

ongelijcklick uyt-beeldende . Eneyndelick met een(

Zenuwige Pees verbindt fich onder de Knie aen deji

groote Knies-fchenckel, de Scheen genaemt.Syn amptjj

is de Knie te buygen,en op te heffen. De tweede buy-

ger onder de voorgaerrde plaets hebbende,een breedt en

Zenuwigh oorfprong neemt van't fchamelhey ts Been j

maer Vleyfigh neer-dalende binnens Dyes , wordt ge-

hecht benaeft op een plaets met fyn voorgemelde geïel,

metdewelcke hy oockeenoefFeningh bedient . Defe

Spier in vette Vrouw-Iuvden , wanneer fydeBeener
wijdt van den anderen fcheyden , wordt als een gefpan-

nen Pees gevoelt : Want hyinhaerZenuvvigeris , ge-

lijck
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ijck Vtfalius waer-genomen heeft . De derde buyger

,

tchter in de Dye plaets hebbende,fpruyt van'c hooghfte

jyt-fteck des Heupe-beens Zenuwigh en fchrander , en
pntrent *t midden des Dyes Vleyfigh wordende, ver-

wiffelt in een ronde Pees: Eyndc onder de Knie met de
rorige in plaets naebuyrigh; Doch de Pees van defc

ftreckt fich tot het midden des Beeris . De vierde be-

gint van't onderfte Heupe-beens uyt-fteck zenuwigh

»

fcharp , fchrael , maer terftont met Vleyfch begroeyen-

ie, en achter buytensD yes neer- dalende, ontrent defes

midden aen-treckt een ftuck Vleyfch als een nieuwe
ïipier , dienende eygentlick tot fijn beftercking . De
svercking defes is , de Knie een weynigh uytwaerts te

ouygen . De vijfde mede achter in de Dye wonende
begint van'c Heupe-betns aen-hangfel Zenuwigh en

Vliefigh, daer de derde voort-komt, en noch allang

Zenuwigh neer-loopende , ontrent Dyes midden worc
fcerft Vleyfigh, daer nae verandert in een ronde pees ge-

:nt onder de Knie by de tweede en derde buyger. Vol*
jen nu d'uyt-ftekers , van de welcke d'eerfte ontfpringc

boven van't Heupe-been, ontrent wiens gelidt hy maer

Vleyfigh gae-geflagen wort, want terftont hieronder

/erandert in een heel langh en breedt Vlies , in voegen

zan een bandt al de Dye-fpieren omvangende. Sijn in-

entering is voor en uyterlick op de fcheen . Defe worc

•jefeyt van Vefalio en andere de Knie recht voorwaerts

ayt te fteken. De tweede uyt-fteker wort loot-verwich

gefien ,en befit de uyterlicke zijde des Dyes, van wiens

groote uyt-fteck hy voort- komt met een breedt en Ze-
nuwigh begin , doch terftont wort door overvloedigh

Vleyfch verdickt : Een weynigh boven de Knie-fchijve

iverandert in een breede Vliefige pees , de welcke eyn-

idight even onder de Knie. De derde befet by-kans

l'theele binnenfte Dyes gedeelte: Spruyt uvt de Hals

lenhetgroote uyc*fteck van'c Dyes*been,en neer-dalen-

L ds



t$6 VERHANDELING
de omrent de Knie- fchijf vergroot in een dick en Vley-I

figh Half-rondt , uy t het welcke een ftercke pees waft
,

die de Kniefchijf overloopende onder de felve eyn.

dight. De vierde uyt-fteker is recht voor op de Dye
leggende: Begint van't binnenfte uyt- fteck des Heupe
beens Zenuwigh enfcherp: En loopt langs de Dyf

- tuflchen de twee voorgenoemde Spieren, terftonc onde
*t Knies Lidc met een ftercke pees eyndende. Verbee
foo volmaecktelick de gedaente van de Vifch by de

Hooghduytfchen die Maufo geheeten, dat om fijner

't halven al de lichaems Spieren de naem van Muys ver

wörven te hebben, niet on waerfchijnlick magh gevoel

worden. De vijfde is onder de Knie in'tBeen mee
gelegen , kort en dun , begint boven de Knie van't uyt-

terlick Dyes uyt-fteck met een ront en Zenuwigh oor*

fprong , daer nae Vleyfigh en breedt , hecht fich achter

en binnen in de groote ofbovenfteBeensfchenckel

.

SijnAmpt is de Knie fchuyn neerwaerts te bewegen
:

en met een oock den eenen voet een vvevnigh inwaerts!

nae den ander te brengen; Wefhalven hem den voor«!

neemflen Knies-buyger te wefen de groote Galcnus ge-

ilek heeft : Den welcken of Vtjdius met recht tegen-

fpreeckt , laet ick fcherp-Gnniger oordeelen . Dit zijn

al de Spieren Knies busginghen uyt-ftekingh volbren-i

gende : Boven de welcke de kloecke Spiegelius ons noch

een andere beweging voor droegh en vroet maecktede j

te weten Knies omdraeying: Den welcken geen Ont-

leder voor hem waer-genomen heeft . Defe omdraey-i

ingh kan yder in fich befporen 3 fijn Knie in een midde
geftalte houdende , dat is , een weynigh gebogen. De
Spieren defe oeffening werekende zijn niet van de voor
gefielde gefcheyden: Maer de buygers volbrengen haer

nae vervolgh fich in-treckende .

Voorfegging . De vernaemde ontleders Columbm

en BaubmiUt in de befchrijvingdeseerftenuyt-ftekers

waer-
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vvaerfchouwcn ons , dat men nacuwe acht foude nemen
in't openen van defe breede Vliefige Spier buytens

Dyes meeftendeel gelegen : Want foo die dwars door-

I

fneden wierdr , wort fijn bewegingh of verfwackt ten

i
minften , ofoock gantfchelick vernietight . Die felve

verhaelt Hiolamts, die door een onprijfelicke laetdunc-

kenheyt fich beroemt , en ftoft , dat niemant voor hem
der Spieren aert en gelegentheyt naeckter ontwurpen

[heeft. Ick verwonder my gtootlicx over hun, aen-

tgemereke fy t'fame-rapers zijn geweeft, en overfchrij-

r vers , (laven vander anderen gevoelen, dacfe de verre

[gelegen Beeckjens arbeydelick gefocht hebben, de
jjriabuyrige Zee des Geneef- konfts voor-by gaende ; on-

| fen algemeenen grooten Leer meefter Galwum meen

|
ick: Die 't gene uyt defes Spiers quetfing ontftaet,

I voorftelt in fijn tweede Bouck van de otffeninge des

i.Ontledings >aen*t derde Capittel . Welcke plaetsaen-

|
gefien merek-waerdigh is , 'c gelieft my den felven te

iivertalen . Ick heb , feyt hy , weteloofe in de ontleding

igekent, die dagelicx onvreefbare dingen met vrees en

I
forgh handelden : Wederom vreefbare en gevaerlicke

t Tonder achterdencken aenvingen; Sulck-danige was,
1 die de breede Spier in de buyte gedeelte des Dyes ftaen*

ii de , als een van de voorneemfte fchreumigh wachtede»

I dien nochtans noch groore pees., noch Hert-ader, noch
i| -ader , noch noodige wereking bevolen is . Siet hoe dac

I
hier de voor-genoemde fwetfers geftilt worden ! En

ii in waerheyr , nopende 't gebruyek defes Spiers, heb

I ick lang aengenomen de leering mijns menighmael ge-

il
'noemden en geprefen Meefters , te weten dat defe

j
Spier tot geen beweging alcoos gefticht is, maerenc-

i kelick tot een houw-vaft der onderwurpen Spieren , die

I
hy omwindt. Des al wort hy door-hackt en door-kor-

i
iven, wort geen verlies des bewegings veroorfaeckt

.

i

' Nochtans de wonde hem treffende bare fchrickige toe-

; L z vaU
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vallen om 't fcherp gevoelen door fijn Vliefigheyt ver-i

oorfaeckt. En hierom moet de Heel- meefter op hem :;

acht nemen, dachy niet dan hooghnoodige openinge

hier ter plaets en make. Sfitgtlius heeft door eygen on-

dervinding waer-genomen,drie 't beftorven te hebben,

dat in hunbuyrensDyes een Fontanel geftelt was door

een vermogent Brant-tuygh . Wiens gelijcke gebeu-

righeyc ick hier van een Heel-meefter verftaen heb..

Van de vierde uyt-fteker, den welckenwy de Hoogh-
duytfche Maufo nae te bootfen gefeyt hebben , verhaelt

de wijdt-geleerdeBd«/;/w/j , dat fijn quetfing dendooc
mede-brenget : *T felve beveftight onfe Mede-burger

j

Pauw in fijn uyt-legging op de korte vervanging Vefalij]

van fijn groot werek . Wiens ware reden wil ick lieven

rondt uy t bekennen my te ontfchuylen , als met Riolano

tegen defe verfochteen bedrevene Schrijvers invoeren,

feggende hun voorftel valfch te wefen . Belangende de

vierde Buyger fchrijfc GaUnus in fijn tweede Bouck van

de Hant-werckinge of oeffeningedes Ontledings, dat

hydefen heeft in een Looper geboden uyt te nemen |

En nu wech genomen zijnde, koft niet te-min vaerdigh
^

en rafch loopen . Columbus fchrijft defe reden-voering >i

Galtno onwaerdigh te zijn , want berooft ghy 't Been
van defe Spier , fulc geenfias een rechte buyging vol-

brengen kunnen : Maer in't loopen een rechte buy-

gingh vereyfcht te worden leeraerc GaUnus in de felve

plaets . My is , feyc Columbus voort , het tegendeel

ervaren, te weten die in defe Spier gequetft waren oock
met geen groote Wont , welckeal-hoe-wel nu geheeft

was , datfe nochtans niet (onder moey ten de Knie buy-
gen koften . Die 't uyten dorft, men fou beweren , dac

Columbus meteen War-geeft befeten is geweeft als die

,

'tgene Gch in die groote Leer-meetter berifpelick

fchijnt , met een blinde yver aenvangr: Niet over-

wegende dat Galtrmsm fijn leering gelijck-formigh en*

een-
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eenparigh is : Want gevoelende dat defe voor-gehou-
de Spier de Knie uvtwaerts beweeght

; Brengt hec

«jexempel van de looper voort , die door weclvneming

] defesniet verhindert wiert : Befterckendealfoo,*tgene

•hybewefen hadt> dat in't loopen een rechte buiging
Ifplaets heeft . Maer wat tracht ick Galenum tegen Co-

Mumbum te verdadigen : Die Vefalius getuyght fonder

Letter- konft onder fich deontledingh geleert teheb-
jrben t Ick kan hier niet overtreden , 't gene de hoogh-
geleerde Cafpar Hofrxannus , als Merck- waerdigh allen

feHeel-meefteren aen-teyckcnt , namelick , dat in de
: breuck van't Dyes-been fomtijdts manckheyt nae-

I
wolght , oock het Been gewenftelick herftelt wefende

.

; En dit hierdoor • Want aengefien een fterck verbant

^hieralsdan vereyfcht wert, cri die neerwaerts geleydc

Iwert, foo gebeurtet fom wijl, dat by de Knie in de Spie-

rden een hardigheyt vergadere: De welckefoofeon-
Ütijdelick en onwetende gehandelt wert, verwifTeltia

Ken harde knoop , verbiedende de volkomen uyt-

Bftekingh des Beens . Dit geval fchrijft hy in fijn

f 'jonckheyt gefien te hebben met groote fchaemte en

fchande der Heel-meefteren niet alleen , maer oock
^der beroemden Artzen, als fy gedrongen waren van

s een beul voor-voets te hooren defe reden, die fy nae

.'lange overlegging en onderfoeck niet koften op doen

.

IVoorts dat by de Knie een van de Pefen door-fneden

ifzijnde , diens verroeringh verloren gaet , hoef ick niet

hé melden : Want dit oock den flechten Baert-fcherers

nietonkuntis

.

Opening. De befchrevene Spieren zijn al rechc

^neer-gaende, des in deDve een rechte neer- dalende

ifné plaets heeft . Hier worden fomtijdts in langhwij-

'lige fieckten fontanellen gefet: Van de welcke , aen-

\ gefien fy oock gedaenten van openingc zijn,een woort-

|

je noch • D efe kunnen dan boven de Knie buytens of

L i bm-
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binnens Beens gebraodt worden . Buytens Becns is

forghlick, en ten hooghften gevaerlick om het voor-

gemelde breedt Vlies , door fijn fcherp gevoelen licht-

.

lick fware ontltekinge verweckende : Behalven dat

hier ter plaerfe geen Adere leggen, wekker nae-buy-

righeyt onder de voorwaerde van een goede Fontanel;

vervat is . De plaets binnens Beens is dan te kiefen
*

die by-leggende Aderen heeft , en met dat breedt Vlies i

niet omkleedt wort, vier vinger-brcedt boven de s

Knie, daer't verbandt vaft houdt, tuflchen dePefen
der buygende Spieren : Welcke plaéts men door'ti

buygen enuyt-fteken des Beens met de Vinger ramen!

kan.

CAP. XXXVI.
Van de Voet en Teen-Jpieren.

DE Voet wort door eygene Spieren uyt-gefteken en!

gebogen. Wt-gefteken, als hy achterwaertsge-l

trocken wort : Gebogen, wanneer hy nae voren op-
waerts wort beweeght. De buygers zijn voor gele-

gen , d'uyt-ftekers achter : Van de welcke d'eerfte be-

gint ontrent de Knie binnens Beens twee-hoofdigh:

En heel VlevGgh wordende, evndight ineenbreede
Pees , die fich met de vierde naevolgende Spiers Pees

verknocht, en met de felve in de hiel gehecht wort.;

De tweede fpruyt oock ontrent de Knie buytens beens,

en w ort met d'eerfte vermengt , met de welcke hy in

werekingh, gedaente, engelijck matighevt fooover-

een-komt, daife tweelinge van fommige genoemt wer*

den . Defe twee vormen de (lal van de Kuyt of Bra des

Beens: In wiensfteliingh lupijn van de Geck berifpt

wiert, dat hv die niet voor-gefchickt hadt tegen 't aen-

horten des Schecns . De derde uyt-fteker fchuylt on-
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ii
[derde twee voor-gemelde, is fchrander, begint by'c

Knies gelidt buytensbeens Vleyfigh, doch verwiflelc

ftracx in een lange ronde Pees, eyndendeinde hiel.

i[f
;De vierde is onder de Voet-fpierende grootfte en dick-

fte, den anderen onderwurpen begint daerde groote

<en kleyne Beens Schenckel onderling vervoeghc wor-
den: Eyndight meteen dicke enftercke Peesoockin

|
de hiel. G een ftercker Pees als defe worc in de Menfch

r waer-genomen ; Wefhalven hem Hippocrates de groote
Koorde noemde. By defe worden deheelegeflagen
Beeften op-gehangen. By de felve, fchrijft de oude

i; Rijmer Homerus, dat HeBor om de Veften van Troym
gefleept en gerockt is geweeft . De vijfde begint van

de groote en kleyne Beens Schenckel , is Vleyfigh en
breedt , voort-brengende twee Pefen , ftreckende fich

tot onder aen de Bal des Voets. Si jn Ampt is, de Voec
op d'aerdc te veftigen , en oock de hiel op te heffen, om
op d'uyterfte Teenen te ftaen . Volgen de Buygers

j

voor gelegé. D'eerfte loopt langs de Scheen,van wiens
- bovenfte uy t-fteck hy voort-komt : Eyndt boven op de
Voet voor de groote Teen met een gefpouwe Pees

.

De tweede buyger begint van't kleyne Schenckels uyt-

fteck, heeft een tweevoudige Pees, d'een nae de kleyne

Teen loopende, d'andere nae de groote Teen. Dit zijn

I de Spieren Voets uyt-fteking en buygingoeffenende:
i Boven de welcke hy noch ter zijden beweeght wort;

Maer overmits de zijdige verroering foo krachtigh niec

;
is, zijn haergeenbyfondereSpierétoe-geeygent; Maer

i wort inwaens getrocken van de uyt-ftekers, uytwaerts

van de buygers . Ick kome nu tot de Teen-fpieren , de

welcke ickfie ofbuyging of uyt-fteking, of.zijdige be-

* weging te volbrengen. De uyt-ftekers zijn twee.

i De groote of lange ontfpringt van't innerlick gedeelte

des groote Schenckels, ontrent daer defe met de kleyne

Schenckel gehecht vyörc , en recht neer- dalende ftreckt

L 4 Gch
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fich tot de drie geleden der Teenep , dewelcken hv uyt

fteeckt . De korte uytfteker op de voorgaende gelegen

begint boven op de Voet , en eyndc in de eerfte Knoc
kele der Teenen. Debuygers zijn mede twee, van de

welcke de lange begint achter van de Hiel , en wordt in

vier Pefen gefcheyden, die in't derde gelidt der Teenen
ge-endc worden , doorloopende de gaten der Pefen van

d'andere buyger , gelijck in de hant te gefchieden voor
geredent is . De tweede buyger fpruyt van't binnenftc

cn onderfte deel des Hiels > en in vier Pefen gefpouwert

cyndight in't tweede gelidt der Teenen • Defe Pefen

zijn door- boort om door-tocht te geven aende lange

Buygers Pefen . Vorderde Teenen worden ter zijde

verplaetft door acht tuffchen-beenige Spiertjens*, Vier

innerlicke ofbinnens Voets gelegen , en vier uy tterlic-

ke: Die fich hier laten Geneven in voegen als fy inde

hant waergenomen worden,van de welcke de Voet een

nae-bootfel is. FaUopius gevoelt defe Spiertjens den

buygingh der Teenen gedienftigh te zijn : Vermits de

uytftekingh in de Voet foo noodigh niet en is , als in de

hant . De felve wel-geleerde fchrijver nochtans hout
;

dat het tweede en derde gelidt der Teenen uyt-gefteken

wort van de wurmachtige Spiertjens: Die niet van de

Pefen des langen Buygers voortkomen, als in de handt,

maer van dat Vleyfch, 'tgene in de Bal des Voets plaets

te hebben terftont fal gefey t worden . Dit voorfchrifc

onderteyckent de groote Vefalius • De groote en kley-

ne Teen hebben daer-en-bové twee merckelicke Spie-

ren uytterlick gelegen : Welckerarapt is de gemelde
Teenen van den anderen of te halen , juyft nae even-re-

denhey t des Hants . Noch heeft de groote Teen een

Spier , die van de bant des Beens den kleynen Teen on-

derwurpen ontfpringende , en huyvers over d' andere

Beend'ren loopende , hecht fich met een ftercke Pees

in'e eerfte gelidt des grooten Teens. Wiens werckingh
is
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is den felven nae d'andere Teenen aen te halen . Onder
in de Bal van de Voet wort eyndelick een klompje
Vleyfch ga-geflageri , wiens gebruyekick met Rjolan*

waerfchijnlick achte te wefen, niet yets te bewegen»
maer enckelick de Teenen te veftigen, enbuneerfte
geleden onderling te verbinden

.

Voorfegging . Wiens Beenen overmatelick dick en

Vleyfigh zijn buytens Beens met eenige uyt-puylinge >

gelijck men in de Kertel-darpi verneemt , fulck-danige

(feyt jïrijlotths) is door fijn groote onbefchaemheyt by
een ydergehaet engefchreumt. De Wonden voor op'

e

Been vier Vinger breedt onder de Knie ftaende, zijn

veeltijdts dootlick nae de overlevering van Nicolus F/o-

rtntims : Want,fchri jft hy, defe plaets feer gevoelent is:

Wefhalven uyt fijn Wonden groote pijn en kramp onc-

ftaet,enfomtijdts de doot achter-volghr. Diergelijcke

I Wonden heeft GuilielmusdeSalictto veel in fijn eeuw fien

) befterven. Lanfrancus beveftight het felve, waerfchou-

! wende , dat de Wonden in de aengewefen plaets voort-

5 komende met fchrickige toevallen gefellightzijn , die

\ noch door bedreven Heel-meefter, noch ervaren Artz

i geftilt kunnen worden, foo dat men den gequetftéoock

: van een kleyne en verfmadelicke wondt defes plaets on-

!, dervindt te fterven . Noch gevaerlicker zijn de wonden
s beneden ontrent d'encklauwen voor-vallende,eenfdeels

I om de menighte der Pefen en Zenuwen hier verfame-

I lende , anderdeels om de laeghte des plaets , ge legen en

genegen om toevloeying te ontfangen. Soo tuyght fich

; Valleriola waer-genomen te hebben een jongman , van

groote verwachting, van een licht wondt je aen de hiel

»

I uyt het welck geen quaet noch voorfien noch voorfeyc

wiert, den fevenden dagh overlijden. De wonden in

. de kuytof Bra des Beens niet diep dalende zijn onge-

! vaerlick, want defe Spieren heel Vleyfigh, en met geen

< groote bloet- vaten befchonckenzijn. Van de felve

L 5 mereke
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merckt Galenus> dat , die gene den bort en boven- mati-

1

ge ftoelgangh lijden > defe Spieren door kramp pijnlickj

ingetrocken werden . Soo de Wonden hier ter plae*s

diep treffen, zijn niet Tonder forgh en gevaer: Want on-

der de vierde befchrevé uytfteker groote Aderen, Hert-

aderen en Zenuwen leggen,die niet dan met vrees door-

quetft worden . Al de Kuyt-fpieren loopen t'famen, en

vermengen in een Pees met de Hiel verknocht , van de
welcke ons groote vvaerfchouwingevoor-geftelt wor-
den . Pareus in fyn 9. Boeck, aen'e 36. Capitcel> fchrijfc

fich door ervarentheydr ga-geflagen te hebben , dat die

Pees afgefneden zijnde langhwijlige, en quaet heelende

Wonden baert , cfewelcke nu al met eenlijck-teecken

overtogen zijnde dickwils wederom opbarfté, wanneer

de gequetfte fich ter gangh begeeft . Maec Hippocrates

maeckt ons veel fwaerhoofdiger , feggende dat defe

Pees gekneuft, ofgefneden zijnde geduerige en fcherpe

Koortfen aenbrenget, den Nock verwecket, \ verftant

benemet,en ten uy t- eynde den doot oorfaket,om de ge-

meynfchap, die hy heeft met de Prinfelicke gedeelten

.

De felve oude Leer-meefter in't vijfde Boeck van de

gemeene fieckten verhaelt van een jongelingh, die, ver-

mits hy op eé oneffen wegh haeftigh loopende fyn Hiel

verftuyckt hadc, binnen twintigh dagen geftorven is .

En voorwaer dat defe Pees feer gevoelend* is , bewaer-

heydenons de pijnlickeKack-hielen.Ten leften merckt

in de voet mede , 'tgene van de hant aengeteyckent is

,

dat boven op de voet de groote en Achtbare uytfteken-

de Pefen der Teenen door- hackt wefende, d'uytfteking

der felfder niet gantfchelick noch benomen wert: Want
die noch vandeWurmachtige Spiertjens verrecht wort;

Dewelcke (foo Qolumbm geloof verdient) eygentlicker

duvtftekingh volbrengen als d'andere

.

Openingh . Aengeöen de gemelde Spieren al recht

neerdalende zijn , worc hier in'c Been en Voet dierge-

lijcke
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Ifjcke fnébuyten twijfel en twift vereyfchc. Aen't Lidc

i van de Voet is alleenlick acht te nemen , dat men geen
diepe openingh maeckt,om de ripgh- bant niet te quet-

fen,al de Pelen omwindende, en dienende tot een hou-

vaft der felfder . Aen^aende de plaets der Fontanellen,

ftellenfe ofbuyrens of binnens Beens . Buyrens Beens
bewijft ons d ontledingh pijnlicken forghiicktezijn,

^overmits het felve Vlies , dat de Knie-fpieré gefeyt is te

omwallen , oock beneden de Knie loopt , bekleedende

id'uytterlicke Voet-fpieren. Binnens Beens is dan raet-

ifamer, vier vinger breet onder de Knie tuffchen de Spie-

ren . Maer om dac de quael fomtijdts ons benoodighc

buytens Beens de Fontanellen te fetten , als is de Ychc
: het Heupe-beens gelidt pijnigende : ( Sciatica noement
d*on-Latijnfche: ) Om hetgevaertefchuwenontftaen-

de uyt de quetfingh van'c gemelde Vlies, Ieeraerde ons

Spiegtlius en riedt, dat men een Setoen achr er in de Kuyt
nietten (oud* op die plaets daer d'oppeifte Kuyt-fpier ge-

fpouwen is. Dit hantvverck had hy door lange ervarent-

j

hey t nut en vordelick ondervonden , en hieldt voor een

! gehey menis . De reden , waerom het in dat geval foo

I heylfaem zy , is, overmits die plaets geopent wort , den

I welckeo de Ader nabuerigh is de Wae des Knies door-

I loopende , van Hippocrates Subpoplüta geheeten : wiens

I openingh hoe profijtelick zy in die foorte van Ychc, is

I allen Geneef-meefteren wel bevvift

.

Toe-
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Toe-worp

.

DE gantfche verhandeling) der spieren

door Godts weldaet af-gevaerdight heb-

bende
, fchenck ick , u luyden , voor een

toe-gift , en over-maet, een vernufts Spiegeling ,

betreffende V hayrs Toefen . Tot Vvelcke ick gewil-

ligergedreven ben , vermits ick ftey
datgby HeeL

meeflers boven u Heylfaem hant-werck meertijdts

int hayr vervoert zift : Het voelck aengemerckt

vanyder voor natuyrs uyt-fchot gerekent en ge -

houden voerty
moght u luy enfchempert verwijt en

|

al ofghy gefchickt voaert om de onnutte en uyt-

gemonfterde natuyrs vuyligheyt tefchejden. Der-

halven ick van n aller eer en achting gefworen

Voor-vechter, falmy hier onderbinden met Veijfe

Befluyt^redenen te betoogen , dat het hayr geen

uyt-Vverp , maer ejgentlick een gedeelte onfes Lic-

haems zy
y
even gelijck de Handen en Voeten. Om

tot welck te geraken , is tejlechten dit

G E-
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Ofhet Hayr gepelt is > en vvaeracfr-

telkkgeVoedt Wort

.

VOor een gront-veft is hier te weten >

dat de oude en wijfe Aertiften twee-

voudige voeding ons voor-gedragen heb-

ben: een echte en waerachtige,in de welc-

ike het in-genomen voedtfel door voor-

ibereydingverwiflelt wort, eneyndelick

den Ziel van't gevoede aen-treckt. Sulck-

danige voeding is in de Boomen, Beeften,

i en Menfchê. D'andere is een Baftert voe-

ding, in de welcke het gene gevoedt worr,

[ maer door uytterlicke aenkleving en be-

ï groeying van ftof waft. Sulcke voeding

I men verneemt in de Steenen en Bergh-

I wercken^die ongezielt zijn. Hier by noch

I voor te weten ltaet
?
dat de Wijsgeren

driedcrley gedaente der Zielen ftellen :

Een voedende , den Boomen eygen : Dc
I tweede gevoelende3den Beeften verleent:

De derde redelicke , den Menfchen ge»

fchoncken . N u is dan de vraegh , ofhet

Hayc
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Hayr door aenfettingh des (tofs gevoedt

wort, en ongezielt is gelijck de Steenen ,

of gelijck de Boomen en Bladeré der (elf-

der door ingetrockê en verandert Voedt-
fel onderhouden worden navolgens oock
gezielt is . De Vorft der wijfgeren Ariflo-

teles en Gdcnus , de Prins der Artzen , toe-

ftemmen en leeraren volftrecktelick, dat

het Hayr natuyrs uytfchot is : Des onge-

zielt , en door aen-baggeringh van ftofge-

voedt wort. Defe groote Konft-overflen

volght fonder omfich 'theele leger der Na-
komelingen, befcheydende 5 dathetfelve

van \ overfchot des derde kokinghs voort-

geteelt wort/t welck geduyrighlick met
de Wortelë van'tHayrfich vervoegende,

dringht en parft het uytwaerts. My dwingt

de gewifTe tot overloopingh: Want ick in

hun bewijs-fpreucken geenfins vernoeght

ben . Dies fal de mijne voor-dragen , nae

mijn achtingh, onwe'erleghlicke > die ghy
overwegen meught : doch niet voor-oor-

deelende wie welcken tegen-fpreeckt,

roaer wat van de tegen-fpreker ingcbrocht

wort . En voor-eerft dood' ick die groote

Leer-
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Leer-meefters met hut) eygen geweer:
Arijloteles in de thiende fné van fijn donc-
kere vragen , fcbrijft dat de wol door het

eygen voedtfèldes Vleyfch onderhouden
wort. Maer de Wol, gelijck hy felfaen-

teyckent, is niet dan vlechtingh en dame-
loop van Hayr: Des gewordt het Hayr
oockniet van't uy t-walmende licht over-

fchot des natuyrs. Noch feydt defèlve

Schrii ver, dat, foo men \ Hayr grondtlick

juytworrelt, men verneemt Bloet na te vol*

I gen. Dies aen de Wortel vant Hayr Bloet

I gevonden wort:Tot wat eynde als tot des

Ifèlfs voedingh ? (74/<ww genefende Hoofcs

ikaelheyt naeenalgemeenelichaems Ont-

lofing,gebiedt dat mê door uyt-treckende

plaetfelinge geneesmiddelen het Bloet na

'tHooft toe hale. Waerorn doch ? dan om
dat dit het Voedtfel fal wefen van 't Hayr ?

Daerom oock wienshuyt door harde wrij-

vingh nieten roodr, diens kaelheyt onge-

neeflick geoordeelt wort, overmidts het

goet-fockigh bloet toe de uytterlicke om-
meloop des huy ts niet door- dringen kan

.

Daer-en-bové is'c dat hetHayr door eenige

Sieck-
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Sieckten wit en vlafïïgh wordende,we der*

om daer na fijn oude verw aenfrecké kan,
j

gelijck ons Arijloteles vroet tnaeckt, volght

nootfakelick , dat het Hayr waerachtelick

door fijn gantfche Lijfgevoedt wort. Hier

by foo inde rechte grijlheyt des Ouder-
doms het Hayr in't fop begint te grauwen,

niet in de Wortel; Seker is*t, dat het

voedfel tor het fop fich verfprcyden moet.

Ten uyt-eynde, is 't dat opeen nacht het

Hayr haeftelick grauwen kan
,
gelijck in

fommige waer-genomen is : defe haeftige

en onverfienelicke verws verwifleling kan

niet beftaen 3 noch oock verftaen worden
fonder uyt-deylingh en door-dringing des

voedfels tot het opperde fpitfe des Hayrs*

Derhalven moet het felve door waerach-

tige en eygentlicke voedingh te waffen ge-

feyt worden. Dit wort noch meer be-

fterckt met het voor- werp des Poolfchcn

fiecktes, de verwerringh of vlechting des

Hayrs genoemt ; Inde welckeuyt hetaf-

gelneden Hayr men Bloet fiet loopen. tot

verfckering dat het felve hol zy.De hoogh-

geleerde <7^rw getuyght defgelijcx, dat

het
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hetHayr desEcIants met innerlickehol-

jligheyt door-boort is: ontwijfelick om
j
door-tocht te geven aen 't Voedtfèl . De

i

Schachten ofVeren der Vogelen, die met
merckelicke holligheydt begaefc zijn 3

neemt men waer een Adertjen in fich ge-

ent te hebben. Waerom worden doch de

Hayren in dier voege oock niet gevoedt 3

gemerekt fy eenaerdigh zijn ? VoorwaCr
in gelijck-tormige of eenaerdige dingen

wortaltijdt een en de felfde wijfe van den
wijfen Schepper onderhoudc. Defcherp-
fïnnige Scaliger alle dingen ten diepften

door-grondende, heeft ditachteloofelick

over-geloopen • 'T hayr 5 feydt hy 5 wort
niet van binnen gevoedt , noch af-gefne-

den zijnde waft waerachtelick, maer van

onder neemt het fijn Voedtfèl, gelijck de

Steenen groeyen door verhardingh van

d'aen-klevende Aert, foo groeyen cn waf-

fen de Hayren door aenfettingh des ftofs >

die den voorgaenden uyt-ftoot : niet door

waerachtige groeyingh , dewelcke na alle

metinge gefchieden moet . Behalven dat

dit gevoelen genocghfaem door de voor-

M ge-
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gefonden Bewijs-redenen verflagen is

3
foo

gelieft my nochtans 't felve wederom te

verpletten 3 dat het niet herrecht kan wor-

den . Ick fègh dan > dat het Hay r van bin-

né en waerachtelick gevoedt wort : Want
het felve afgefneden zijnde is boven ftomp

en plomp • T welck nochtans daer na in't

waflen fcherpt. Dit is in waerhey t een on-

ontfluytelick befluyt, dat het door inge-

nomen Voedfel onderhouden wort; want
foo't van onder maer opgedrongen wiert,

löudealtijdt boven ftomp blijven. Het
waft dan waerachtelick even als de Kruy-

derendes AerdtrijckSj diemenoock, af-

gefnoeyt wefende, fiet verfpitfen : Met de

welcke 't Hayr oock dit gemeen heeft, dat

het fich in't waffen in tween ofdrien fom-

tijdts fpouwt. Daer-en-boven hoe het

meer afgemaey t wort
y
hoe het gewilliger

op-fchiet : Van wiens reden den Hove-
niers niet onbewuftjs . Hoort noch yet

vreemts/t gene tot noch toe ongeweten

isgeweeft: Ghy meent dat elckHayrtje

ront is, maer be(chouwt het door de nieu-

gevonden vergrootendeKijck-glafen > en
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lult ondervinden , dat het vier-kant is , ge~

lijck de ftelen van eenige kruyderen . Het
welck dat wy nu foo niet waer-nemen , is

den fwackheyt onfes gefichts toe te eyge-

nen. N u dat het Hay r na alle metinge me-
de groeyt, blijckt in de Kinderen, inde
welcke op de wijfe van ali'andere gedeel-

ten 'tfelve vergroot in langhte, breedte *

endickte
5
jaeoock inftijvigheyt of har-

digheyt , ais een naerftigh waernemer on-

dervinden kan . Voeghthier by ; Wan-
neer 't Hayr tot de grootheyt hem van de

natuyr bepaelt gekomen is, dat het niet

kan verlanght worden,gelijck al onfen ge-

deelten gebeurt. Hier over fehict op't left

een opwerp te ontbinden, 'c welck van
d'andere zijde als 't voorneemfte voor-ge-

flagen wort : Te weten dat het Hayr in de

dooden en op-gehangenen waft: dies kan

aen \ felve geen Ziel toe-gefchreven wor-
den. Ickantwoorde : Dit geen waerach-

tigh, maer alleen een fchijn-wafdom te

wefen : Overmits defe Lichamen verdor-

ren, en de huyt opdroogende neerdruckt

of in-getrockë wort : dies-volgens ftrcckt

M 2 fïch
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meer gewoflen zy . Maer (roepen fy we-

derom) hetwaft in foodanige Lichamen!

tot fulckemerckelickelanghte, dat d'in-

krimpingh des huyts die geenfins verlee-|

nen kan ;Te weten een halfvoet,een voet3 n

jae een elle : Gelijck fy verklaren fich be-;

recht te zijn vande Graf-makers,dien defè;

voor- vallen wel ontmoeten. Delen tegen-

roep ftil ick aldus : aen-nemende hun op-|ï

werp als een ware voor-ftellingh > houde
niet-te-min dat in dit geval oock het Hayr!

door waerachtige Zielijcke voedingh en

groeying waft : Want al-höe-wel het Lic-

haem van de redelicke Ziel ende werckin-

ge des felfs door de doot ontfet wordt >

't Hayr nochtans behout figh de waffende

Ziel , die wy voor gefey t hebbê den Kruy-
}

deren eygen te zijn : Nu gelijck defe door s

een zielicke en echte voedingh te waffen

van yder bekent wort, foo moet oock aen

dat de felfde wijfe van groeyingh niet ge-

weygert worden . Voorts dat de waffen-

de Ziel in't Lichaem blijven kan 5 de rede-

licke verhuyfende; ofdat defe twee onder-

lingh
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lingh gefcheyden kunnen worden , blijckt

uyt onfes felfs fcheppingh. Want volgens

i't meefte gevoelen der Geleerden , nae dc
veerrigh dage wort eerft de redelicke Ziel

in den ontfangen Vrucht van Godt inge*

ftort. Voorwaer defen tijdt wierdt hy ge-
voedt: Endoor welcks kracht doch, dan
des waffenden Ziels ? Wef-halven K^Ariflo-

teles yewerts feyr, dat de Vrucht in de Lijf-

moeder eerftelick leeft het leven van een
gewas. Al defe opgehoopte befluyt-rede-

nen overvvegende^vvord' ick vervoert om
te bevveren>dat het Hayr geen uyrfchot is,

maer een gezielt deel van ons JLichaem,

\ vvelck van binnen door in-getrocken en
verandert Voedtfel vvaerachtighlick toe-

neemt. Welck gevoelen niemant vervver-

pe, ten zy hy de voor-gebrochte vviflfe bc-

tooginge door bondiger en vvichtiger Be-

wijs-redenen verfvvacke

.

Hiermede verzegel ick defe mijn Ver-

handelingh : In de vvelcke foo ick u luy-

der vervvachtingh bedrogen heb, of niet

ten vollen vernoeght; wilt nochtans daer-

ora mijn dienft-vaerdigheyt> u luy op-ge-

M 3 of-
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offert , niet fmadelick verwerpen. Voor-
waerfoo ick niet onwaerdigh gekent wer-

de > om van u luy fomwi jl geleien te wor-

den : acht ick my een groote vrucht niet

alleen van dit werck , maer van mijn hecle
:

voor-geleefde tijt door u luyder byfonder
|

weldaet verkregen te hebben : geen ander
I

lof> noch prijs, noch loon ickjaegh. Maer
wenfch oock niet acn elck een te behagen,

want dit even berifpelick is > alsgerigh te

zijn om alle Mans goet te befitten. Boer-

digh feyde de argh-liftige wijf- geer Bion ,

en waer : Die aen yder Imaken wil , 't was

vannoode, dathy infoeteBaftert-wijnof I

in Paftey veranderde; Ia noch was hy daer

dan niet van verfekert. Voorts den nij-

digheyt nedrigh in'rgemoet te komen,
begeer ick niet : Doch tracht mede niet

haer hoogh-moedelick te overwinnen,
maerte verfmaden veel liever , en achten

nier meer als een Schilt-padt de Vliegen

.

EYNDE,














