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TWEEDE AFDEELING.

t

EERSTE HOOFDSTUK.

Sefchrijving van de Beenwording ,, 'hé^

Rif; Qerdamte en B'eendergefiel

der Koeijen» *

ac Let Beetldergeftel in alle Dréi-eh dé kit

fundamenceele gewrichten zijn; waar aan al-^^uwDvEi

ie beweegbare fpieren , eii peézeri zijn jngë- ii;

lijft
5 dlle zenuwen, -bloedvaten en ihgewan- ï. HooiM

den zijn géhechc of omgéviogcén , én zich in

het beenmerg verliezen , behoeft geen bew;ijs j

nademaal alleDieriijke wezené deze eigéhfcliapf

pen hebben , en de Mensch , het heerfchappij

ijefenend, het vernuftigst wezen van die al-

IL stuk; A — léü^
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len, dit allezints ervaren is. Het is im-

mers het vernuft, de handigheid, de opmer-
king van den Menfch , die de Beendergdtel-

• len der Dieren niet alleen kent en nagaat

,

maar dezelven door kunstbereiding en vlijt,

van alle fpieren ontbloot, in het beender-

geraamte zet en bewaart, en vervolgens de

samenvoeging der gewrichten , knokken

,

beenderen, ribben en hoofdbeenderen eigen-

aardig onderfcheid, en elk ecu naam naar

zijnen aard geeft. De Ouden hebben voor-

lang veel werk gemaakt van het bereiden

der geraamten en beenderen : zij hebben de-

zelven zeer wel gekend, doch er zijn tus-

fchen - eeuwen geweest , waarin die kunde zeer

verwaarloosd is geworden; altans de afbeel-

dingen, in die tijden vervaardigt, zijn,

bij mangel van naauwkeurige Teekenaars,

zeer gebrekkig; hier en- daar is er fomtijds

een eenige, ’t welk door den beugel kan.

Er is een boekje bekend van zekeren yan
DIJK , over de Geraamte der Dieren , vol

platen ,
doch alleronachtzaamst en flecht. De

Duitfehers hebben in de vorige eeuw begon-

nen, vooral omtrent de geraamten der vo-

gelen en visfehen, eenige vrij goede afteé-

keningen le geven. De Italianen^ als eu-

STACHIU5, FABRITIUS, CASSERI, VALESNFRI,

VALENTiNus i ook de Engeljche malphi-

qius en verfcheiden anderen
,

gelijk ook de

bejoemde ISederlandfche vesalius, en de

Ephemeridis ^ en vele Academifche Verhan-»

ijplingen, hebben insgelijks de Beenkunde

der Dieren toegelicht , doch van deze allen

?i]n-hec meestal of gedeelten of enkele ge-

j
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ïieelen, die deze of gene befchreven heeft.

De Leydfche Hogefchole heeft bij hare eerfte

oprigcing evenwel Ontieedkiindigen opgele-

verd , die hun werk gemaakt hebben om ge-

raamten van allerlei Dieren te bereiden en

te bewaren, en daar mede her Theatrum
.Anatomicum te verfieren ; doch heden , ik

weet niet door welk een toeval , zijn dezel*

ven meest weg: er waren Paarden, Koeijen^

Schapen, Bokken, Hercebeescen , Honden

^

Katten, Tijgers, Leeuwen , .kortom, 'aller

lei Vee in volkomenc geraamten, en dat wel
met ongelofelijk geduld met ijzer* en .ko-

perdraad aan een verbonden; vooral et

opzigt tot den Mensch, durf ik zonder
fchroom roem dragen op de heerlijk bereide

Beenderen van heurnius, rauw en bidlo^
welke door de zorg van den Hoogleeraar san-

• DiEORT gelukkig de verwoesting ontrukt en

vermeerderd zijn, terwijl dezelven door des*

zelfs uitmuntende Befchrij vingen en Afbeel-

dingen van Zieke Beenderen, in dit vak>

boven eenige zijner Tijdgenoten uitmunteden»

engewisfelijkin dit vak den roem van Leydens
Hooge Schole bevestigt heeft, als waardig

navolger van zijnen groocen voorganger albi-

. Nus, die dc Beenkunde der Menichen tot

-een non plus ultra gebragt heeft. Nu even-

wel in mijnen tijd, is ook dat nuttig gedeelte

van de Beenderkennis der Dieren weder ont-

loken, fints de beroemde de buffon en

JDAÜBENTON, mct behulp van hunne Leer-
lingen, genoegzaam van alle bekende, zoo
liilaüdlihe als Uieheemfehe Dieren, zeer

^ As. mauw»

H«T
RUNDvet*

II. A6L
1. Hoofdö,

I

/
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naauwkeurige afbeeldingen van Dierlijke dee-

len ,maar vooral genamcens gegeven hebben

;

een wonderwerk, hetwelk zeker de vorige

eeuwen befchaannt , en rn de volgende de nage-

dachtenis dezer groote Mannen
,
nog in het

waardig overfchot hunner eigen gebeenten zal

doen eerbiedigen. Wat ons betreft
,
de be-

fchouwing en opmerking dezer zaken , had-

den zelfs in de eerfte jeugd, toen wij wei^

nig dachten tot een dergelijke taak gefchikt

te zijn, ongevoelig onze bijzondere natuur-

drift opgewekt, om zonder onderrigting of

de minste kunde van ontleedkundige; régelen

,

allerlei Diertjes* ce ontleden,’ op te zetten

cn èr geraamten van te makerp, waarin wi]

200 gelukkig Haagden , dat wij er eene goe-

de verzameling van bezaten , die bijzonder

den Hoogleeraren gaubius, albinus, al-

LAMAND, en ook de Engelfche monro der

befebouwing waardig achtten, en mij zelfs,

alrede tot den middelbaren ouderdom' van

dertig jaren gekomen
,
gehuwd en in een an-

der’ beroep geplaatst, overhaalde om 'mij

hier verder op, toe te leggen, gelijk ik dan

ook eene verzameling van dierlijke beende-

ren, geraamten en vergelijkende Natuurknn^

de bijeen had , zoo' ik nederig meene , in

dien tijd in Leyden of in Holland^ behalvcn

die va;rden grooten camper, niet bekend,

maar toen de woedende burgertwisten het lie •

ve Vaderland begonnen te fchokken , en dezel-

ven zich ook uitftrekten onder den geleerden

ftand, ben ik, die met leedwezen deze twis-

ten zag aanbreken, en mijne vaderlandfche

ge»*
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gevoelens wilde handhaven , m onaange- h*t

imainheden gewikkeld, waar door ik deze

verzameling mij heb moeten afhandig ma- ii. Afd.

ken, gelijk dezelve ook dan opendijk

Amfierdam verkocht is ,
en de Catalogus daar

van nog in wezen is ; evenwel de Natuurlijke

Hiftorie der Koeijen , daar ik mij wei het

meest op toegelegd had, lag mij nog te na
aan het hare, zoo dat ik de voornaamfte

teekeningen , deelen en gedeekens daar van , ,

benevens bet beendergdtel, meest bewaard
had, en bijzonder de geraamtens en afbeeL
dingen , die ik u

,
geachte Lezer ! thans in

de naastbijgevoegde Plaat mededeelen en be«

fchrijven zal. Vooraf evenwel , oordeelen wij

het noodig eenig begrip van den aard der

Beenzelfllandigheden in eene Koe of een
Rund te geven.

Hét is bij de Natuurkenners, vooral bij Zelfftaii,

de Oncleedkundigen overbekend, dat

hardheid, weekheid, bonkigheid, kraakbee- b^ende^Tn.

nigheid, enz. in de Dieren merkelijk ver-

fchild, ja dat meer is, in een en hetzelfde

Dier , naar gelang der jaren , arbeid of an-

dere bijkomende oorzaken ; er is zelfs

een kennelijk en wel degelijk regelnietig

.
verfchil in de Dieren zelve, die zulk een
trap van verandering ondergaan

, dat de ge

»

flachten als in een fmelten ; de wormen heb-
ben geene beenderen, maar daar die halfflach^

dg beginnen te worden , bekomen zij fteun-

felen (^osfa faepias^ enz. de infekten heb^

de beenderen buitenwaarts , en de fpieren

A 3 Wn-
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binnenwaarts ; fde visfcben en' kruipende óïo
rundvee*

hebben-grarcn welker zelftlandi^heid mer-
II. Afd. kelijk van het beenachtige veiTchilt, of zoo

j. Hoofdil.
2ij fjj, hellen , naderen zij aan het half-

flachttge , als de kraakbeenige Cartilagineuzt^

de Steur, de Rog enz. doch alle deze graat-

achtige beenderen zijn digt. dat is zonder

merg of poriën, zoo dat zij geen lucht in-

laten, ten minllen niet zoo als de beende-

ren der Lucht- en Landdieren, het geen

natuurlijk ook hunne gefchiktheid , om in het

water onder de aarde te wemelen en te

zweeven,. niet vereischt; daarentegen zijn

de beenderen der vogelen allen meest hol,

en in flaat om lucht te bevatten, en dat wel

200 wonderbaarlijk , dat die vogelen ,
die

zeer hoog in de lucht vliegen
, als Adela-

ren, Duiven, Kranijen enz. tot in de klein*

fte beenderen lucht hebben, en dus, als voor
het lucht -element gefchikt 'zijnde, vogelen

des Hemels genoemd worden. Men kan ge-

makkelijk zich een befpiegelend vermaak ver-

Ktmst* fchaffen. Laat ik mijnen Lezer dit kleine
greep kunstgreepje leeren. Men neme eene vol-

luchtIn de
Duif, niet al le oud, en houde die

vogelen, dén gorgel toe, tot dat zij derft ; daarna plukt

men de veeren weg, die onder dén okfel,

arm het fchoudervleugelbeen leggen , ont-

bloot dan omzichtig het fchouderbeen , en

maakt er' met de punt van een fchaar, eist

of mesje een gaatje in: daar na lleekt mea
een koper buisje

, of om de gereedheid ,
een

tabal^spijp, door den bek in de longpijp,

en
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en blaast dan de Ion2;en flerk op ,
houdt de

andere hand over het gaatje , in het arrn*

been gemaakt, en gij zult met
^

ring de lucht of de wind nit het been voe-

len uitblazen , en daar door overtuigt zijn >

van deonnafpenrlijke wijsheid des Scheppers,

om aan de in het lucht -element levende Die-

ren, zulk eenen verbazenden invloed derluchc

te hebben ingefchapen; maar daarentegen be-

fchouwt men wederom gevogelte, dat niet

hoog vliegt , en meest langs of op de aarde

leeft
,

gij zult er te vergeefsch die holle ge-*
^

beenten en fubtielen invloed zoeken ,
als bij

voorbeeld, de Hoenders, Kalkoenen, Strand-
^

duikers , Meerkoten , Waterhoenders enz.

welker beenderen, alhoewel ook hol, nog-

tans altijd vol merg en dik bloed zijn,' en

daarom minder lucht doorlaten.

Deze verfchillendheid brengt ons nu
juist daar wij moeten zijn, dat is, bijptize derea.

Koeijen, als behoorende tot de viervoetige

Dieren : onder dezen kan men zonder be*

risping voor vast (lellen, dat derzelver been-

deren
, het zij dezelve teeder en ligt , of

kraakbeetiig , of grof en knokkig zijn , al-

toos porieus , dat is , fijn, of jong zijnde

;

eenigfins brijzelig zijn, of vast en hard, dat

is beenachtig , als zij ouder zijn , of zonder

poriën minfte zonder merg, (leenachtig

aan de tanden, als ijvoor enz. Dat de been-

deren der Koeijen , ten minde de kleine

beenderen, niet van den allerhardden aard

zijn, blijkt uit het verteren derzelven inde
maag der Honden

,
die ze * dikwijls geheel

\

\
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inflokken, daar ze irieestal dc Paardeubee,-

nen laten leggen; dat verv,olgens alJe been-

deren uit 'afzonderlijke beenmakende. (lofTen,

aangroeijen , uitdijen er\ volwasfcn worden

;

>yelke ftoffen uit het inerg, het inwendig

pk der beenderen nanzeccen, naar den aard

van het dier, deszelfs ouderdom en geltake^

Naar den aard van het' dier
, om dat een

Muis , een Hond , eene Kat , een Konijn

euz. dieren zijn van Ugte beweging, dus

zijn hunne beenderen ook onder de. ligtde.

en holde. De Kenielen , Paarden , Olifan-

ten, Ezels, in één woord, alle Lastdieren

hebben de beenderen vaster en zwaarder,

weinig hol ; oude Paarden hebben de been-

deren of fchouken als toegewasfen , waarom
men ook de beenbreuk in een Paard veelal

voor ongencesfelijk houdt, hetwelk evenwel;

zoo vast niet gaat, alzoo ik meer dan één

Veulen of Paard gekend heb, wiens been-

breuk genazen was.

Het is evenwel bpwpzen , dat de beende-

ren der Koeijen eene ivoorachtige polijsting.

aannerhen, bet geen overbekend 'is door dc.'

'teen - kunstwerken , d;e men van Koeijen-

en Schapen - fchènkelen maakt. Hier te Lan.-

de worden de afgeknokte Koefehenkels op.

de Lijmmakerijen hagelwit gebleekt, ea aan,

de Beenen-knoopmaker's verkocht, waar van

tot Oudewatcr^ zoo. ik' meen , de ypor-

naamflé Fabriek is. Het bruinmaken van,

Koebeenen of beenen - knoopen door bran«

den of anderzins, is bekend, dan de kups^

toe, hopp ik nader, te onderzoeken.
’ " ' ‘

‘ '

Rlaarv

/
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Maar '^ot de Koeijen: zoo er ^nfg dier h*t

}s ,
welks b^endergellel bijzonderheden

iicefc, die het alleen eigen fchijnt re zijn, ii. Afd.

is het eene Koe : men vindt in alle de been* I. Hoofdft.;

deren van eene Koe, een Stier of Os, fpo,ns-
Koeijeu

q-chtige bolligheden , of zeer zigtbare ^ö* Beènder.

als eene fpons, welker tusfchenruim- gwei.

tens met fappen , mergfappen
,
gevuld zijn ;

maar bovenal zijn de groote beenderen, als

daar zijn , de fchouderbeenderen , heupbeen'

deren, armbecnderen , ^n vooral de hoofd-

knokken , hol en vol merg ,
dje daarom ook

den bijzond^ren naam yan merg^ mergpijpen
bekomen, welke mergpijpen bij de Boeren pen.

'

'

murfpijpen^ murfbeenderen genoemd wor-
den, waar door zij iets weeks of zachts

verdaan: het is zoo gaar ah murf. Dat
deze beenderen bijzonder gezocht v/orden

om er krachtige foepen en houUlions van
te koken, behoeft men aan de Koks en
Keukenmeiden flechts te vragen. Dit merg
wordt zelfs uit de opgekoQkte beenderen als.

eene lekkernij op; den disch uitgedoten*

en op brood gegeten; deszelfs zelfdandig-

heid kan men niet zeggen vet te zijn, men
kan het ook geen vleesch. noemen, noch
ook zenuwachtig , evenwel fchijnt het iets

van beiden te bezitten : tot nog toe , zo.o

veel mij bekend is, zijn, er geene^ afzonder-

lijke Chemifcbe proeven op deze bijzondere

dof genomen ; en wat het Ontleedkundige

betreft , zoo eindigt hier , even ajs in het

berfenmerg, de fchranderheid en het vernuft

'yan den kundjgden Anatomist ; h.et is en

A 5 ' blijft
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blijft ‘-’êéffè ‘‘bijzondere merg-weeke doffe,

'welker uitwerking wij zien, doch de be-

werking daar van niet kennen; want, gelijk

’^wlj de zenuwen wel kunnen nagaan in der-

zelver gevormde taaiheid , aantrekking en
'elastiek vermogen of gevoel , zoo kennen

'Wij derzelvcr aangroei en hoofd(loffelijke za-

menweving en gevoeligheid nog niet volko-

men, als- zijnde dit als nog de voornaamlle

twistappels der geleerden , *te weten, op het

zenüWvocht (^Liquidum Nerveum^) ^ en der-

zelver gevoeligheid C trritahilitas^ ^ of het

Enórmon Hy^ocratis ^ zijn Cjmpetum fa-
ciens^ nog onbeflist. Iets dergelijks, en,*

naar ons inzien, niet niinder moeijelijk te

bepalen, is er in de kennis van het been-

merg , -de bijzondere aangroeijingen bij het

berffel’van gebroken en afgefcheiden been-

deren
,
opgeflotfen^ Geene beter voorbeelden

échter, meenen wij, kunnen ten minde een

weinig licht- aanbrengen , dan de mergpijpen

der Koeijen. Men vindt , en een iegelijk

,

die dechts • een gekookte runderfchonk of

mergpijp óp tafel krijgt , kan het nagaan

:

men vindt , zeg ik , in de mergknokken en

pijpen der Koeijen inwendig , tusfchen het

merg , uit de ’ wanden der beenderen , ze-

kere fpietsachtige fijne vezelen , die allengs

beenachtig, worden , of die bjj toeneming

van den ouderdom der Koeijen zelfs tot vast

been aangroeijen, dermate, dat die vezelen

in eene tweejarige Koe ‘reeds been zijn: de-

ze fijne beenvezelen vertoonen zich als een

geheel weefifel van rag, zoo als in Plaat VI.
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Fis. I. naar herleven is afgebeeld, ,in den

doorgezaagden knop of het hoofd

lus) van een mergbeen. De rand of de ii. Afd.

beenachtige zelfdandighcid zelve, vertoont i* Hoofdig

zich insgelijks porieus , en vervolgt zoo het

geheele been langs: hier uit kan dan once^

genzeggelijk bewezen worden , dat althans

in de Koebeenderen het merg niet alleen de

voedder der beenderen is , maar ook wezen-

lijk de beenfeof zelve wordt.

Maar nu fla men het oog eens op Fig. II.

,

hier ziet men èen (luk van een doorgezaagd

been van eene zevenjarige Koe, hier ziet

men wijders met verwondering bladach-

tige getakte bladeren midden in het gebeen-

te; deze bladeren zijn zelfs zoo hard en

vast , als het been zelve ; zij zijn niet zeld-

zaam te ontdekken, fchoon in het eene been

meerder en breeder dan in de anderen : deze

afbeeldingen , op drie vierden verkleind ge-

teekend , zijn met. het bloote oog te ont-

dekken, gelijk men kan nagaan; maar om
eens een fraai levensgroot gedeelte te ver-

toonen, is Fig, III.' gefchikt: dit fragment

is een der fraaiften, die ik onder een goed
aantèl dergelijken der afbeeldinge waardig

gekeurd heb : men ziet er onbetwistbaar,

als ’t ware , een vegeterenden , plancaarti-

gen, takachtigen wasdom in, volmaakt als

dat foort van (leenachtig zeegewas, dat men
IVater - coraal ( Millepora fallata ) noemt

,

en uit een zeker (leenmakend (lijm , zoo an-

deren willen , dieren t celletjes
, geboren

wordt. Geen ei gelijkt meer een ei dan dit

foort

r"



12 NATUURLIJKE HISTORIE

fóorc Van zeegewas , en dit beemakje uit
RUNDVEE,

Koeijenbonk. Ik heb meer dan eens

II. Afd. met dit Ilukje en andere dergelijken ^ de
llHoofdft, liefhebbers van zeegewasfen verfchalkt, en

hunne kunde getoetst, en waren er die het

als een nieuw fpecimen aanzagen, die waan-

wijzen liet ik even wijs, doch de doorzig-

tigen , die wat nader keken dan op goed

geloof, hielp ik op den weg, met hun aan

te toonen dat het been was, en deed hen

letten 'bp de poriën van het water -koraal, ,

bekend bij den naam van duizend poriën

C Millépora voormeld ) , en op de effenheid

van hét' been , waarmede dan de zaak be

flist was , dóór het onderfcheid der poriën.

Bij deze gelegenheid kan ik niet voorbij

,

iets, dat hier bij behoort ,
in te lasfchen. Ik

heb bij zekere gelegenheid van de zeer loffelijke

en doorgeleerde Heeren jan en adiuaan
ESDRE, beide voorbeeldige lichten en Doc-
toren in de Philofophie en Wiskunde, een

zeer groote kop bekomen van een Walvisch-

dier

,

. bekend onder den naam van Bons^
kop ,

' bijna vijf voeten lang : dit geweL
dig hoofd , te groot zijnde om in mijne

verzameling te plaatfen , befloot ik' hetzelve

in deden te laten doorzagen , het geen ,

door de hardheid, niet zonder zwaren ar-

beid kon gefchieden : onder het
^

doorzagen

en verwringen der gewrichten , wrong ik

digc tegen het ffeenb^een ( Os petrofa^ een

Ruk been daar uit, hetwelk tot mijne ver-

bazing volmaakt een zeegewas verbeeldde.

Dit Ituk plaatste ik onder niijne verzameling

van

i
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van Zeegewasfen ,
alwaar dit altoos als een

ongemeen foort doorging v ten ware ik de

kundigen onderrigtte. Zeker neuswijs ken- ii. Afd.

ner van rang trood er goed geld voor,

het in zeker vermaard B^ufaeum te prlaat-

fen; ik toonde hem zijn lompheid aan, en

heb naderhand dk ftuk bij mijne verzame-

ling openlijk laten verkoopen voor het geen

het was.

Ik Iaat dit daar ; doch Ik breng dit voor-

beeld alleen alhier te berde, om’ daar door

aan te toonen, dat er in het beenmerg der

dieren , in eenen vollen zin , in de beengroei-

jing, een foort van uitboeting, takfehieting^

beenkalkachtige aanzetting plaats heeft ygansch

niet ongehjk , aan de aangroeipng en uitbot-

ting die indé Plantdieren, Koralen, Steen-

en Zeegewasfen: door aanzetting plaats heeft,

vooral in de Millepora en Corallia^ als

ook de Gorgonia , echter zonder hier

de werking van kleine polijpjes te erken-

nen. Ik verfta door aanzetting hier ftrem-

ming , verharding , beenwording. Dan , dk
Hechts eene problematieke vooronderllelling

zijnde, laten wij dk tot nader onderzoek

over, en volgen liever, tot nog toe, het

zekere , hetwelk Fig. IV. ons pi leren.

Dezelve verbeeldt eene diametrale doorge-

zaagde fchijf van een pijpbeen van een Kalf

van 10 weken oud, gedeeltelijk inwendig

nog kraakbeenig, en uitwendig het been

nog niet tot volkomen hardheid: de buiten-

korst van dit been was vrij kennelijk afge-

fcheiden van de binnenfte bckleedfelen , dat
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is, het zoogenaamd periofHiim beenvlies^

iziQ a a aa dcc aan alle dierlijke beenderen

aankleefc, was nog week; onder dit lag de

beenachtige zelfsftandigheid dér pijp zelve,

doch die zich nu als een ring vertoonde,

(^TA^hhhh ^') en als ’t ware den wand van het

been formeerde , waar uit dan ónmiddelijk

een zeker foort van beenweeffel volgde,

hetwelk vol fponsachtige poriën was, (zie

cccc^") WQÏkQ poriën eindelijk inden cirkel

der inwendige wanden de holte van het been

formeerde, (zie ddcld^') zoo dat deze drie

nu nog in het kalf onderfcheiden beenwan-
den, eindelijk bij meerder ouderdom, ge-

heel en al tot een groeijen , tot dat dezelve

volkomen been zijn ; maar nu ziet men bij

teee ^ in het midden dezer holle beenfehijf,

het merg natuurlijk leggen : dit vertoont

verfcheiden rondachtige bollen in de door*

fnijding, doch, in het been overlangs door-

gefheden, fchijnen het langwerpige klieren;

alle deze klieren , iaat ik liever zeggen

,

mergkleinzingen, hebben wederom ontelba-

re bijkliertjes en vezelen , die ónmiddelijk

aan den binnenwand van de pijp verbonden

zijn, doch niet te min, allen als in flijm-

achtige bekleedfels opgefloten, zoo en in

dier voegen, als de uitpuilingen der weeke

hersfenftoflFen , onder, om, en door hunne

zelfllandigheid. Als men nu deze geteekende

voorbeelden toepast op onze opgave , te we-
ten, dat het merggeftel der Koeijen buiten-

gemeen gefchikt is tot het fpoedig formeren

van een bijzonderen aard van gebeente, dan

c

/

/
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2al er, naar mijn vermoeden
,
geene reden van het

twijfel overblijven ,
of ook in die opzigt

verfchilc de beengroeijing vrij wat van den n.Afd.
Mensch , want daar een Kalf van een tot 1 . ticofdft;

twee a drie jaren, zijn volwasfen beender-

geflel heeft , is de vastheid der beenderen niet

volwasfen in den Mensch tot beftendige hard-

heid, voor zijn zestiende of achttiende jaar,

waar van het zekerlijk moeijeiijk is om re-

den te geven , even zoo min als wij dit

wegens de vroege teelkracht der Runderen
kunnen doen; of nu de ftofFen der been-

wording in onderfcheiden Dieren , eeniger-

mace verfchiilen , flaat nog te onderzoe-

ken : intusfehen blijft er niet re min eene

overeenkomst in de oorfprong dier groei*

jing uit het beenmerg zelve. Deze on-

ze gedachten en ondervindingen bevesti-

gen het gevoelen van den Italiaanfchen

Natuuronderzoeker gaglïardi, welke heeft

opgemerkt , dat de beenplaten of bcendof- Bcenpli^

fen
,
fchelfers , indien men die dus gelieft te

noemen
,
geformeerd worden door kleine ye- schclfcrs*

zeiachtige beentjes, dienuregt, dan fchuins

door elkander heen dringen, en de zelfftan-

digheid van been uitmaken. In onze voor-

beelden in de Koeijen houden wij het voojr

bewezen; doch hier moet ik .al wederom,
ter nadere ontdekking , den leergierigén een
handgreep leeren, die niet algemeen bekend
is , namelijk , om door^de porten der been-
deren de mergvaatjes te kunnen zien. De
Heer monro, thans beroemd Hoogleeraar
te Oxfort ^ in de bloei mijner ondecdlie-
• ;

f
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nïT vende uitfpanningefi met mfj omgang hëfe*
muNDVEE teekende ik iiit^ vriendfchap veel

Ti.

A

fd. voor hem; hij had verfcheidenë fraaije joii-

X.lioofdft, ge kinderbeenderéri in Liquor hangen, dié

,
zoo doorfchijnend waren , dac men het be-

loop der met röode wasch opgefpot'en va-

ten tot het merg doorzién konde: ik ver-

zocht om het geheim te mogen weten ; dit

vlotte eerst niet gemakkelijk ;doch de reuk vaii

het Liquor beklapte het eenvoudig geheim:

het Liquor was een zeer helder wit over-

gehaalde geest van Terpentijn ,
waar door dé

poriën der beentjes doorweekt zijnde; dezel-

ve helder doorfchijnend vertoonden. Nader*-

hand* heb ik verfcheideh beentjes van eersc^

geboren of ongeboren dieren, op nader, on*

derrigting van den geleerden monro, aldus

doorfchijnend gemaakt
,

gelijk ook alzoo dé

beroemde van doeveren op deze wijze

zeer fraaije voorbeelden gemaakt, en in zij-

ne verzameling nagelaten heeft. Wil men
nu deze kunstgreep nader weren? zie daar;

ik deel die gulhartig mede: dan moet
men dit meest in den zomer doen , en aan

beenderen van jonge of eerstgeboren

voorwerpen , die men dan fpoediger eti

rbest kan macereren^ zoo echter, dat de

kraakbeenige geleden meer of min verbon-

den blijven ; hier toe behoort oplettend-

heid, om het tempo te treffen: deze been*

deren afgewasfehen zijnde, droogt men om-
trent half, en befmeert ze dan met Spi*

ritus Salis of getemperd fterk water, tot

.een kleine fchuiming, als wanneer het
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Hojïeüin en hec vet der poriën verteerd

;

daar na weekt en hangt .men de beentjes in

overgehaalde Spiritus T^ierehenthinae ^ en

men zal van tijd tot tijd de voorwerpen door-

Ichijnender zien worden. Wat voor het ove-

rige de kunst van opfpuiten der bloedvaten

aangaat ,
hier in kan men bij riger Intvod.

ud Mat. Bledkam te regc komen, die de-

ze kiinstbehandeling van' den beroemden fre-

DRiKRUiscH, uitvoerig befehreven heeft; en

wat het gebruik van de Spiritus Salis of hec

fterk water betreft; welks zachte befproei-

•jing en gesting het vet of vliesachtige der

beentjes en opgefpoten vaten wegbijt, deze

kunstgreep is men, meen ik; aan den kcu-

rigen Anatomicus mfckel verfchuldigt ; al-

thans zeker vermaard Menfehenhoofd, inec

de allcrfubtieirte hersfenvaten , thans in han-

den van den Heer Do(?lor j. a. bfnnet ;

en door meckel aizoo bereid, getuigt van

deze bijzondere kunstbehandeling , die mij

ook door wijlen dén Heer Hendrik feith;

mijnen bijzonderen vriend en Mecenus is me-
degedeeld. Deze was een onderzoeklievend

Wijsgeer, die meckel pcrfoonlijk gekend, en

pok in zijne eigene kunst -ontleding van een

Merifchen-oog dien kunst beoefend heeft,*

als ook het geheim van f. ruisch, om ge-

heele Lijkjes en gedeelten van Menfchen ee-

nigzins voor verderf te bewaren in het af-

gefpoelde water der Suikerraffinadéurs , waar

van dat bijzonder helder Limpide Liquof
komt, dat een bijzonder geheim was, èn ai-

een door dit overgehaald vocht mecCampher
B

HET
RUNDVEE*

II. Afd.

I. Hoofdft;
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getemperd , bereid wordt. Hoe dit zij , ik meerj

dan ook geen ond;enst aan jonge Leerlingen

gedaan te hébben, door hun bij deze gele-

genheid te herinneren , en nog met een

woord te melden, dat men ook op deze

wijze die fraaije verzamelingen van de ont-

leedde aderen in allerlei boom - en kruid-

bladeren, na cenige macera^Je ^ kan maken.

Wijders dient nog tot narigt , dat , daar men
de bloedvaten in zulke groote dieren als de

Koeijen, behalven de kostbaarheid der 7na-'

terien , ook niet gemakkelijk , zelfs niet mo-
gelijk een zoo groot ligchaam, of zelfs ge-*

deeltens , in warm water kan opfpuiten ,

dat men dan zich zeer wel, zoo als ik dit

beproefd heb , van eene koude llofFe kan

bedienen , ten welken einde men flechts een

gedeelte Vischlijm in water weeke tot fmel-

tens toe, en daar na in dit afweekfel we-

derom een goed gedeelte zuivere Arabifche

Gom fmelte', en met water zoodanig ver-

lenge , dat het eene lijmachtige weekheid

verkrijge, en daar na dk met fijne vermil-

joen, of welke kleur men verkiest, ver-

mengd , en alzoo deze (loge koud en zoo zij

is, in de bloedvaten in dringe , dezelve alsdan

met nog verdikter koffe kuit of afbindt,

en alzoo eenigen tijd dezelve kil laat droo-

gen, als wanneer vooral in de fijne haar-

vaatjes deze gemengde koffe zoo hard, ja

barder opdroogt als de weeke vliesachtige

materie^ en ook de Gom tegen de inbijting

van het kerk water bekand zijnde, de droo-

ging en vastheid der opgefpoten vaatjes be-

VOF-
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vordert : vólö
.

ja zeer vele dergelijke waar-
^

nciningeti zoude ik hier kunnen bijvoegen

;

dnn, daar ik die in bet vervolg, daar het ii. Afd.

te pasië komt, zal opgeven, wil ik

niet verder uitweiden, maar liever overgaan

COC nog gewigtiger aanduidingen van het

beendergeflel zelve.-

Hier toe heb ik de zoo na mögelijke liaanw-

keurige Afbeelding van een volwasfen Ge-

raam te ^an een tweëiarig Vaars in Plaat VI. of geraam-

Fig. V; gefchikt ö'm die mét de hier volgende tc.

verklaring en aanwijzing d“er Beenderen, vat-

baar voor onze Landgenodten voor te (lel-

len ,- hebben wij daarom dezelve verdeeling in

het oog gehouden
, die wij op Plaat 111. in

het ilL Hoofdlluk dézes werk's hebben voorge-

Beld,- en dok in de afbeeldingen van de uit-

wendige en alle andere verdeelingen zullen vol-

gen , te weten het voorstel, het midden*
STEL én het achterstel,' mét dit onder*

fcheid dat wij hier als eigen aan een

rif of geraamte, verkiezen’ te Hellen, het

voorrif\ het middenrif^ het achterrif of

geraamte
, om reden, dat het naamwoord .

rif voor geraamte j hier de verHaanbaarlle

benaming is.

Doch eer wij tót de l)efchrijving daar van

Óvefgaan,' zij den Lezer onderrigc, dat hij

dit Scelet hebben te honden als buiten dó

ligamenten
,
peezen of bekleedfclen , dewel-

ke^' alhoewel wij de voofnaamfle zullen noe-

men^ niet wel in die allerüicgeflrekclle zirt,

in zulk een kort bellek, konden worden
afgebeeld, en veellicht ook juist ïiict zoo

fi s tkO0'
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noodiq; zijn , of men kan er wel cenige /?/^-

tiliteiten door laten glippen, vooral om dat

hec cns voornaam doel niet is deze hier aan

te wijzen.

HET VOORSTEL.
Hec HOOFD dan , is het etjrfle en voornaam-

flc van hec voorrif. Hec hoofd der Koeijen

,

Stieren of Osfen, is boven alle andere hoof-

den in de geraamten van Dieren, zeer kenne-

lijk aan de plat- en breedheid van het voor-

hoofd^ de itar of kol, daarenboven-nan de

kruin van het horenbeen, gelijk dit alrede

bij bet verhandelen dier deelen van het ho-

rengefiel betoogt is: voorts 'is het geheele

beendergeitel breeder en platter, tot aan de

neus en onderkaak, zoo als in het Paard niet

alleen, maar zelfe als in alle ander herkaau*-

wend Vee, want een Schaaps- Rams- of

Hertenhoofd is altoos zeer veel fpitfer aan

het eind en fmaller aan de kaken. Het ge-

raamte varï een Koeijenkop, vlak op de ka-

ken nedergelegd , vertoont zich zeer verhe-

ven. Wanneer men er een Paardenhoofd naast

legt van gelijken ouderdom ,
zal de kroon

van den Koeijenkop zeer verre boven uidle-

ken
, hetwelk daar van daan komt , dat

de onderkaken der Koeijen grooter en hoo •

ger in hec bovenhoofd influiten , behalven

dat dc kruin of het horenwojtelbeen hier

ook bijkomt ; ook buigt cie Koeijenkop aan

zijne wervelen meer nederwaarts dan in een

Paard, gelijk dit onze figuur annduidc; doch
wij gaan over tot de verklaring.

V
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De kroon of kruin, bij N^. i aangeHipt, het

is hec eerfle , waar aan wij beginnen : die

been is fteenhard , ,
en is bijzonder in de ii. Afd!

Koeijen boven andere dieren ui t (lekende : het b Eioofdft.

bevat en omvaiigc de horenworcelen , die pe kroon

aldaar ingelijid zijn , en als uit eene bijzonde- van ’t

re inwendige mergfloffe geformeerd worden,

zoo als hier voren befchreven en afgebeeid •

is C*) ; dezeinworceling alrede verhandeld, is

hier in Plaar VI. bij 2. 2. aangeduid
,
gelijk

ook de horentoppen bij N® 3. 3 ; bij 4,

ziet men den naad van de voorhoofdbeenderen

,

of de flar , almede hier boven befchreven

;

deze jlarheenderen liggen vlak , en breiden

zich uit tot aan de oogkas, waar van zij

het bovendekfel uiemaken, ( z?e IN'* SO
hier zijn zij allerbreedst , doch daarentegen

verfinallen zij, tot omtrent onder de kroon,

cn maken aldaar eene foort van holte onder

het deenbeen , ’t welk men oorhoi noemt , het-

welk wij boven hebben aangeteekend , en

hier bij N'’. 6. aangeduid is; deze holte is

even als den jlaap des hoofds in den Mensch

:

zij is in alle Runderen buitengemeen ken-

nelijk ; in oude Koeijen wordt >:ij bolder en

knokkig; in de Hartebeesten wordt deze hoL
te even boven het oog als een bijzonder ken-

merk dezer dieren aangemerkt; Dij de Scha-

pen teekenen dezelve insgelijks (lerk door.

Het is in den naad van dit ilaapbeen, dat

het gedeelte van den oogkas wordt vervan-

gen, Men noemt den oogkas die bollig

heid , die men in het aangezigt van alle ge-

raam*

C*) ^ie IV, Iloofft. en Plaz^t V,

ü 3
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het raamteiis aanmerkelijk zier icgefncic, en wcL
nyNDVEE.

holte '

duidelijk 'de pLats' N‘*.’ aau-
II. Afd. .toont, waar in den 'oo^^bol gelegen heeft;

ï. Hoofdft.
Vertaler van de büffon noemt het 'ver-

keerd oogput,

'

De oügptit is de holligheid

traanklier, die in de hoeken' van het Qqghq|

gevonden worden, als het dier gefpicrd is;

t)oghol. in het geraamte noemt men het oogbol mei:

regt oogkas ^ als dq kasfe, vvaar in de oog-

bol , het oog zelve bewaard ^vordt , ook
wel oogkuil

^

van bij het verhandelen

over het gezigt der Koeijen nade^ zal ge-

fproken worden. ’ Het ooghol^' ès:, qogkuil

of vertoont zich in de Koeijen zij-

lings, niet vlak van voren, zoo als in dei^

Mensch,'de Apen en veie dieren, ja varj

vele dieren , zijn de oogkasfen in de ï^oei-

jen het meest zijdelings gephatst: dc^c óog-
kasfen hebben hun gewelf van ‘ het '"voor-

hoofdsbeen , hunne zijlingfche wanden van het

flaapbeen , -en den rand van den bodem van het

jukbeen of de onder -bovenkaak ; deze ma-

ken te zamen een zeer' Herken becnachcigen

rand,’ doch inwendig ' worden deze beende-

ren vereehigd met de fponsachtige^ bladcrèq

der neusbeenderen, en dat wel zoo ^jn en

bladachtig, dat zij op de minlle harde druk»

king breken. Deze inwendige beepbladeren

laten in hunne zamenvoeging de groote ge-

zigtszenuw door ; er zijn verfcheiden ope^

ningen en fpleten, die andere geraeenfehap-

peiijke zenuwen eh vaten doorlaten ," en hiei:

en daar' de inlijving 'der oogfpieren aancoo-

nen ; alle welken in dit klein 'b&llek niet
i , S ; ) T
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wel zoo onderfcheiden kunnen aangewezen,

maar bij de verhandeling over het gezigc der

Koeijen breedvoeriger zullen uicgelegd wor-

den.

Bij N^. 8. is het jukbeen QOs jugale)
aangewezen : dit is dat gedeelte, ’t welk
aan de reeds befchrevene holte des zijling-

fchen voorhoofds begint. Hier onder bij

N^. 9. begint de eigenlijke verbreeding van

de bovenkaak, waar op de wangfpieren leg-

gen: dit gedeelte heeft eene zekere hollig-

heid, waar door dit been de tusfchenriiimte

tiisfchen den oogrand en het kaakboord aan-

duidt; het is bij de Koeijen uitwendig zeer

kennelijk , en duidt volkomen de achter-

groef, mitsgaders het oppergedcelte der bo-
venkaak aan, vooral daar^het dikker wordt
en de inlijving der kiezen aantoont , ter

plaatfe daar de laatde kiezen in \mrmQ groe •

ven (^alveojae) liaan; ook zijn er aldaar

gaatjes-, waar door de Smaakzenuwen en

Kwijlvaten loopen , in k vervolg nader te ver*»

klaren bij de fmaakdeelen. Dit been verfmak
en verlengt zich vervolgens nederwaarts bij

IQ, en formeert aldaar de geheele kie-

z.mkast der bovenkaak, en eindigt fpicsach*

. tig in de lipbeenderen of neusgroeven, zon-
der eenige verdere rand- of tandteekenen,

waar in dit been, zoo aan deze als het te^

gcnovergellelde aan de andere zijde, afwijkt

van de gedaante der bovenkaken in alle an^

dere viervoetige Dieren, omdat, gelijk het

kenmerk der Koeijen leert , dezelve geeno

boventanden hebben , en de inlijving van

4k heen dus eindigt aan de vooTlle boveri-

B 4 kies

,

KET
R.UNDVEÏ,

II. Afd.

I. Hoofdft,

Jukbeen*,
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het' kies, bij N<>. lo, alwaar dc neasbecndcrcrj
RUNDVEE, eindigen; ook zijn hier kennelijke

II. Afd. gaatjes, waar door de kwijl - en reukvaatjes

I. Hoofdft. loopen.

Neusbeen- ^iet men de naden van de
deren. boven * neusbeenderen , die aldaar uit twee

ifpitfen ' allengs verbreeden, tót hunne ein-

den aan de punten der bovenlip, alwaar zij

rondachtig uitloopen , tor flóinpe uiteinden.

In Paarden en dergelijke Dieren worden de-

ze beenderen het bovengebit cn de groeven

der boventanden, doch in de Koeijen is ér

niets idergelijks; deze beenderen zijn minder

hard dan de voorhoofd - en kaakbeenderen,

integendeel teeder’ en dun, fomwijlen in

jonge beeken , vooral in de Kalven ,

’ half

\ doorfebijnend , waarom cle Koeijeh ook zeer.

gevoelig’ zijn aan cn omtrent deze beende-

ren. Een Paard Iaat zich fomtijds nog al

bij de 'heus betasten, en zelfs gaarne,* niaar.

cene Koe nooit zonder moeite; waarom dé

Runderen dan ook geen breidel noch muil-

band kunnen velen: eenen Os

^

zégt men\
zult gij niet • muilbanden , als hij dorscht

:

hetwelk zoo* 'veel betcekent,’ dat een Os,
gemuilband zijnde

, de vrijheid moet hebbep

om den neus en de bovenlip te bewegen,
wanneer hij dorscht', (dat is, arbeidt,) eii

hem vrijheid laten om fom wijlen een wei-

nig dorschitroo 'te rapen; anderszins is het

althans bij ons bekend ,

* dat men de 'al te'

wilde Stieren of Osfen een ring in den neus

of muil flaat; voorts is het overal ' buicer^'

gebruik, ,een Os of eene Koe te muilban-
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,den, dac is, een gcbic in den muil te leg- «et

gen. — Gelijk er nu twee van deze

beenderen wederzijds van beneden de juk- ii, Afd.

beenderen afloopende verbreeden, zoo wor- 1 * iioofd(^

den deze beiden vervangen door^ zeker mid-

clenbeen N®. 1 1 , welk been -eigenlijk het

bovenlipbeen isV en allengs -opwaarts ver*

dunnende, eindelijk in de twee zijlingfche

infehiet; deze beenderen gezamenlijk
, fchei-

den zich gemakkelijk, doch kunnen daaren-

tegen , uit hoofde van hunne teederheid ,

zoo gemakkelijk niet in een ontleed hoofd ^

welk van een gefcheiden (^gedlsfolveerty

is, worden zamengevoegd. Het valt ondef-

tusfehen niet inoeijelijk voor een iegelijk,

deze deden te kennen , zelfs onder het Hol-

landsch tafelvermaak , waar bij men elkander

op een Kalfskop noodigc , als wanneer men
onder het kluiven zeer gereedelijk deze been-

deren kan leeren kennen ; dan , daar wij in

een afzonderlijk Hoofdiluk over de reukdeelen

der Koeijen zullen Kandelen fparén wij de

wonderbare gdleldheid der neusbeenderen

tot daar , waar de nagelbeencjes , verhe-

melte en fponsbeenejes te berde zullen ko-

men.
' .....

Nu komt de onderkaak in aanmerking. Orde^-

De onderkaak, (kakement, zeggen de Boe-

ren) rekent men te beginnen aan deszelfs

achterllè uitRek, hetwelk het Reen- en Raap-

been in zijn fcharnier of tusfehenhoke Ruit:

(zie N^. 12.) van daar verbreed de onder-

kaak in eene Koe geweldig, in vergelijking

yan het Paard of andere Dieren ; het formeert

B 5 een
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een geheele vlakke driehoek , en ontvangt dc

'zware werking der kdauw- en- herkaanw-

fpieren (^Mqsfeteres

)

ook eene zeer fterke

zenuw, die aldaar zijne fpruchtels fchiec,

naar de ondertongfche fpieren en kwijlklie-

ren ; dit been doorgezaagd zijnde , vertoont

ook inzonderheid inwendig die beenachtige

fponfigheid , waar van wij hier boven gefpro-

ken hebben
, doch die vaster wordt , naar ma-

te hetzelve aan de kiezen en tanden ver-

fmalt. Dit been noemt de Boer en de ge-

nieene Man kinnebakken , het geen zoo veel

zeggen wil als kinnebekken , als ware het eene

holte of bekken , waarin men iets bevat : dat

kinnebakken is een zeer hart been , en weer-

ilaat het hakmes al vrij fterk. Sjmsom nam
een Ezels kinnebakken en verfloeg de Vhl-

lifiijnen\ een Koeijen kinnebak in een der-

ke boerenvuisc , is geducht genoeg. Bij

N*. 13. ziet men deszelfs groocfle breedte:

tij IN*. 14. deszelfs middelbare breedte, en

de plaatfing der kiezen ; dit gedeelte is door-

gaans holachtig: — bij N9. 15. eindelijk de

dunde en fmalde eindens , alwaar bij N®. 16,

de pnderfte ürijtanden zich bevinden , van

alle welke deelen nader berigt bij het (luk

der herkaauwing, en de befchrij ving van het

verhemelte , de fmaakdcelen , ^andwisfeling

enz. zal volgen.

Het Hoofd dus verre afgehandeld zijnde,

volgen nu de Halswervelen
, als ook tot het

voordel of voorrif behoorende. . Hier ont-

moet men eerst en vooral de hoofdvvervel

,

" ’ '
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gelijk wij die noemen ; de Boeren zeggen nok-

of nekwerwel; deze is hier. bij N^. ij.

maar even gedeeltelijk zigtbaar , om dat zij

daar in de afbeelding achter de kroon fchuilt;

het is niet te min de voornaamste, die het

hoofd beftuurd, nademaal alle de bewegin-

gen van 'het hoofd pp derzelver fpil draai-

jen , en wprdt daarom den Atlas genaamt ; deze

wervel is in de Koeijen ongemeen Iterk inge-

wikkeld, bijna niet, dan met groote kracht,

of door lange afkookirig of rotting af te

knotten. Het fchijnt dat de kracht van hec

horengeftel , de kroon en de kruin , tegen

m dit been eenen magtigen wederfland heeft , al-

thans 'hec lijdt geen tegen fpraak,* dat men
dit uit het geitel der Koeijen kan opmaken

,

want daar het Paard, 'de Schapen, Bokken
èn Hercebeesten in één woord , meest alle

viervoetige Dieren i het hoofd met de kin

tegen den bovenhals kunnen krommen, kaï^

dit de Koe niet doen, want altijd iteekt de-

zelve het hoofd voor uit, pn zoo dezelve

al cens de kin tegen den krop aan wrijft, ge-

fchiedt zulks altijd bezwaarlijk : all’ het welk
onbetwistbaar veroorzaakt wordt door de
vastheid en onbuigzaamheid dezer wervelen

en de verdere cusfehenbeenderen der hals.

Men telt zeven Halswervelen, hier bij

17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 aan-

geduid. Zij hebben allen itomf^ronde geledin*

gen boven op, daar integendeel die van de
psggegraac en lendenen , Tcherpe uititekker^

hebben; derzelver inwendige inledingen zijn

insgelijks Itomp, doch ontzaggelijk vast in

HET
RUPJUVÏ^fW

II. Afd.

I ^Ü0|d^
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HBT eei, gewrocht; in jonge Kalveren zijn hier
üNDVEE

j^raakbeenige middenfchotten ( interftitiae^

^

II. Afd. !doch in oude Koeijen worden zij been; zij

^ HooWft. verfchillen in lengte en dikte , naarmate dat

zij van het hoofd verwijderd zijn. Het eerile

N®. \y. is het gedrongen (Ie, het tweede

N*. i8. is het langfte, en formeert het be-

gin van de hals : het derde N®. 19 en het

vierde N'’. 20. zijn omtrent van eenerlei

gedaante: het vijfde N® 21- wordt eenig-

zins bochtiger : het zesde N'». 22. verfmalt

iets: het zevende N^. 23 verlengd wederom
eenigzins in de groeven , hetwelk veroor-

zaakt wordt doordien het aan het laatfte

N®. 24 , alwaar de vereeniging is der rugge-

wervelen en het nokbeen , eigenlijk fchoft-

been» begint; men moet hier 'door nok niet

de nek » die ook wel eens bij vergisfing nok

genoemd wordt, verftaan, maar de nok van

denfchoft, die naar de nok van een dak den

naam heeft , welk onderfcheidsteken ook ken-

nelijk wordt door dien de laatfte wervel N*. 24.

een klein doornachcig uitfteekfel voorwaarts

heeft, en als ’c ware daar door de overgang

der halswerveien tot de ruggewcrvelen af-

perkt.

Stugge- Thans volgen dan de Ruggewcrvelen^
Tcrvelcn. ruggegraat voornamelijk uitmaken.

Men ftelt dit- getal gelijk aan dat der ribben,

te weten dertife. Derzelver gedaante
,
grootf

heid, verandering van groeven, beantwoord

ook juist aan dat der ribben; dat is die der

lange ribben verfchillen van de korte. Alle

deze ruggewcrvelen hebben boven op den
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TUg beenachtige iiitfrekken, die men doorn-

achtige noemt. ' Zie N'’ 25 tot 36 ) Deze

doornige uitftekken zijn platachtige, doch

vrij Herke beenderen. Zij formeren van

IS®. 25 tot 29 ,
zijnde de vijf eerlle en

langde, de nok of de voorfchoft, van

29 tot 36. de achternek of achterfchofc

,

de fchouder, en worden aldaar korter, zoo

dat zij zelfs, naar mate dat zij aan de len-

denwervelen naderen, 'allengs eene kleine

buiging of kromte achcerwaards bekomen.

Alle deze wervelen zijn inwendig rond en

ontvangen als in eene pijp het ruggenmerg,

waar van draks nader. De kundige vleesch-

houwers zijn zeer kiesch op de kennis der

doorhakking dezer wervelen De Boeren-

flagters zijn er zoo keurig nier op, maar
hakken maar regt tos regt aan, doch een

kundige verflaat de geleding der wervelen,

en weet naar dat beloop de ruggegraat, nu
lings , dan rcgts , zoo juist te fcheiden , dat

een Ontleedkundige er over verzet daar. Ik

ten minden houde bet fchier voor een ken*

merk van een kundig vleeschhouwer , als

hij de wervelen naar het beloop der geledin-

gen , zindelijk doorhakt: evenwel behoort

•ervoor eenen Ontleedkundigen iets meer toe,

en het moet zijne aandacht niet ontglippen

,

om op te merken, dat het beloop der wer-

velen van eene Koe veel verfchiit van die in

anderen Dieren ,
waarom wij , eer wij van

de wervelbeenderen afdappen, ons deze vol-

gende aanmerking niet laten ontglippen , na-

melijk: dat daar nicn in meest alle andere

Die-

HET
RUNDVEEa

II Afd
I Hoofdft;
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Dieren; dé Schapen, Herten en dé rhéeste

herkauwende Dieren uitgezonderd; de wer-

velbeenderen der ruggegraat zeer vast in eert

fluitende , tot lastdrngen gefchikt ziet, als

in de Paarden, de Ezelen , Keinelen enz. in

anderen viervoetigen Dieren de beweging
der ruggegraat en wervelen losfer en bewege-

iijker is, cn bijzonder in den Mensch en de-
Apen ^ in allerlei bogten bewogen worden
dat daar en tegen het Rundvee de ruggegraat

niet iöo leenig en \\nllig buigen kan,' en

veel jnin cenigén last kan dragen,^ het welk

dan ook natuurlijk bewezen wordt zoo uit dé

gedaante der wervelen voorfchreven , als bij-

zonder uit hunne fchier volkomen horizontale

ineenfchakeling, van den kop af tot dén Haart

toe, als een regten lijn makende, en dus de

ruggegraat of de lendenen zeer zelden of
j

nooit ingebögen nog gebult zijn , ten zij bij

wanftaltige misgeboorten of groeijing: daar’

en tegen weet men
,
dat de Paarden door last

dragen ^ vooral de Ruiterspaarden , ingeval-

len lendenen , die men zaalriig noemt, her-

komen : — dat wijders de Koeijen op verre na

zulk eené vrije beweging van hunne rugge-

graat cn andere ledematen niet maken als dé

.Paarden ^ kan men ligt ria gaan daar men dé

Paarden , vrij in de tveide loopende , dik-

wijls zich zelveh om en wederom öp' déri rug

ziet wentelen en fpartelen, hét geen men al-

thans, zoo veel ik weet , nooit eené Koéy
Os, Stier noch Kalf zal zien doen,- maar'

in tegendeel wel luchtige regt op en neder

gierende fprongen
,
waar van men zegt : het/
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Kalf komt altijd op zijn pooten neder, het

Evenwel, fchoon wij in onze Provintien de

Koeijen of Osfcn niet tot lastdragen of ploe- Ii. Afd.

gen bezigen, en zij, zoo veel ik weet,

in Duitschland en andere Europefche Lan-

den , mede niet dan tot het voorttrekken

van den ploeg, of fomtijds van een kar.

re of wagen gebezigd worden , zoo was

dit in de Oosterfche Landen oudtijds ge-

meen, althans de Arke des Verbonds wierd

bij de Israeliten door Runderen getrokken.

In de Aziatifche en Africaanfche'^^WQs-
ten is het nog vrij gemeen, dat men inzon-

derheid de Buffels tot lastdragen bezigt, zoo

dat zelfs de Bramins , Mandarijns en fla-

telijke vrouwen der Chinefen , op rijkgeza-

delde Buffels rijden , hetwelk de menigvuldige

afbeeldingen der Reizigers , en de JapanJche
tekeningen op papier of porcelein, mitsga-

ders een menigte van fpekfleenen. Buffels

of Osfen , met een daar op rijdende Chinees

vertoonen ; doch daar de Buffels, inderdaad

grover en Heviger zijn dan onze Runderen

,

is dit eene uitzondering.

Wij vervolgen met de Ribheni deze al De Rib-

mede de voornaamHe deelen van het geraam-i^®»*

.
te zijnde, volgen hier het gefchiktfte, al-^

fchoon dezelve meest tot het middenHei be-

hooren , even als de ruggenwervelen , zoo
kunnen dezelve hier niet wel anders

, om
den zamenhang niet te verliezen, geplaats&

worden. De dertien ribben aan de dertien

ruggenwervelen verbonden , verdeelt men ge-

woonlijk in lange en in korte ribben- De ^
lange zijn de voorllc, doch zij verfchillen rner-

ke

V
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kelijk in lengte, nnar mate zij aan de borst
«.uNDVEE.

de fleureibecnderen liggen, of in het

II. AfJ. middenrif verlengen. 37. is de voordè'
ï. Hopfdft. cn de kortfLC

:
38. is iets langer: 39.

nog langer. Op deze drie ribben rust het

fchoiidcrblad 56. zij zijnde fterkfte,- en-

derzelver xvervelcn: N^.a5 , 26 en 27. het

z waarde gedoornc, zoo dat men deze rib-

ben met regt de fchofc of fchöiiderribbeh

noemt: hier aan volgen nu de langde rib-

ben, N®. ifo, 41, 42 en 43: alle deze zijh

zeer fondachtig gekromt tegens de rugge-

xvervelen , alwaar zij fijn en don van gebeen-

te zijn , doch in het midden worden zij plan-

^

ter enbreeder, rond uitzettende, tot zij ein-

delijk wederom met dunne uiteindens om*
krommende, in het borstbeen N®. 50 of*

denlijk verbonden worden aan' en in bijzon-

dere groeven en gewrichten. Dat de Koei-

jenribben eene kromme fchaatswijze gedaan-

te hebben, behoef ik niet te melden, iiade*

maal de jongens al fpeeiende van Koeijen-

flbben fchaatfen maken.

Achtcr.de lange ribben, volgen de korte

ribben; de büffon noemt de eerlfe ware,-

de tweede valfche ribben; misfehien daaron>y •

om dat de eerfle in het borstbeen ingroei-

jen , en de laatlle niet dan door eene peesach-

tige verlenging daar aan verbonden zijn ; deze

onderfcheiding is niet te min bij de Anatomh^
. ten ook bekend. Natuurlijk evenwel , is de on-

- derfcheiding in lange en korte ribben Men
telt acht lange en vijf korte: ik tel even-

wel liever negen lange en vier korte, om'

daf
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cht de negende ribbe als ’t warè een mid- «rt

delfrc is tusfcben beiden, en dezelve ook nog ^^undveé:

gemeenfehap mee bet borstbeen heeft," daar ii. Afd.^,

dc overige vier, althans in een geraamte,

volkomen los zijn; ik Hel das N®.* 46

y

47 , 48 en 49 . voor de regte korte ribben

:

zij zijn inderdaad ook kort, en ontbreken >

althans in de Koeijen
, die groote bogt en

knikking, die in de, groote of lange ribben

is; ook is het abnbangfel (appefidix') der

fpierzenuwen , hier alIeeiY het verband aan

den glooi. der lange ribben.’ Dit aanhangfel

verliest zich bij de ontleding geheel zoo
dat men moeite beeft om den Hand dezer

ribben , in cch geraamte' wel te bewaren

,

gelijk bij IN^. 49. ,
blijkt , als zijnde deze

laatfle y korcHe , alierkortfle ribben los en

onaangehegt; Deze korte ribben, alfchooif

maar vier
,
(anderen

,
gelijk gezegd is , tellen-

vijf in getal ,) verkorten zoo fchielijk achter

den anderen, zoo dat zij eene eironde gedaante

aan het ribbengellel geven. Dit geftel nu ,

is dat geene., dat wij bij de uitwendige dee-

len het kofler noemen. Het is eigenlijk den

romp ,
dat is , het geheele voorlle deel van

het middenllel , dat de edele ingewanden

,

iet hart, de longen en de voorname werk-

tuigen der ingewanden bevat. Alle deze rib-

• ben hu , \vofden vereenigd
, en aan het borst- Het

been', 50 verbonden. Dit ^orstbeeii'.

.borstbeen is, gelijk in alle viervoetige Die-

ren, plat, doch bij de Koeijen is deze plat-

te gedaante bij uitltek breeder ;in den mensch
zeker is na proportie dit been insgelijks zeef

G plat
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plat cn fterk ; zelfs boude ik het daar voor f
dat heczelve ëen der breedfte is onder de

Dieren, met opzicht tot de proportie, ge-

lijk dan ook doorgaans een forsch wel ge-

fchouderd Man een platte breede borst

heeft. De Koe, een groot dier, heeft het

ook vrij breed
, doch minder breed dan het

Paard. Dit been beftaat in jonge Koeijen

,

uit zeven geledingen : in nuchtere kalveren

is het niet alleen kraakbeenig, maar heeft

zelfs zeer dunne kraakbeenige tnsfchenledin-

-gen , die dan nog ilijmig zijn; In oude Koei-

jen vergroeijen deze geledingen ligtelijk tot

een , als wanneer dit been maar een enkel

been wordt; gelijk dit ook bij hoogbejaar-

den menfehen gefchied. Tusfehen elk de-

zer zeven geledingen , die hier niet dan flaauw

aangewezen ziju , is de groef of geleding

der lange ribben , zoo dat de eerlle en achc-

fte of negende ribbe, het voor- en achter-

einde van het borstbeen bepaald; allen de-

ze geledingen van het borstbeen verfmallen

naar achteren , het voorlle is het breedfte en

platfte, ook het hardfte: het tweede en ver-

volgens het derde , tot het zevende, ver-

fmalt vrij fchielijk, en eindigt in een zeker

iiitftek , dat. zich bij N®. 51.^ van den band

der ribben affeheid, en deel neemt aan de

buikfpieren; dit uitftek N®. 51 noemt men
het zwaardvormig (^falciforme^ uitftek van

het borstbeen, en voorwaar niet oneigen,

nademaal het als een krommend zwaard zich

op doet, De gelleldheid van het Ribben-

geftel tot hier toe aangewezen zijnde, vol-

gen
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gén dc Sleuulbecnderen^ N.® 53 én 54.

Deze beenderen, tevens met de ^llervoorile

ribben,' verbinden zich ten flerkllen aan het ii. Af<’i

vó’orile gelid van het borstbeen,- en dat wel Hooi diï.

zoo llerk ,- ^dat aan dit gedeelte de kracht sicutel-

van de geheele bórst afhangt. Wij Menfchcn

weten dit iiï ons eigen gellel; in de Paar-

den ligt de kracht van zwaar re kunnen trek'

ken in de mngt dezer geleding ; de Krijgs-

helden' ‘Xvachcen de geduchte fchokken af te-

gen dé borst en het borstpahfier ,
hetwelk

vooral de fchonders, de fleutelbeendefen eh

het borstbeen dekc^ de Ko'eïjéh’ hebben de

heihelbeenderen insgelijks vrij zwaar,’ dóch’

ha gerade van de grootte\vah‘ het Dier , niet

bovenmatig ; beiden de lleutelbeenderen heb-

ben groeven in de banden en holten van dc

i24f1:e halswerwel ( zie Nk 5^.) en van on-

deren in de voórfle groef vah het eerde

gelid van het borstbeen, bij N'*. 54. is

het deuhfel dezer beenderen, zoo dat, in-

dien een dezer borstbeenderen’ breekt of ge-

kneust wordt, is de hals’ als verlamd, en

zelfs dc beweging der voorpboten onmagtig;
het is hierom , dat men eene Koe of een Os
niet ligt in een haam of gareel kan fpan-

Hen ,' aangezien deze beenderen' zoo merke-

lijk Vooruit deken en teeder zijn , dat zfj ligt

gebrooken' kunneii v;orden. In Duhsckland
zoigt men daar ook voor, door lederen -ha-

hïen of jukken voorde Paarden’, of ook voor
de Jok - Osfen te maken, op dat deze hen tel-

beenderen niet verwringen. Na deze been-

deren kamt het Mjddender in aamnerkiiVg.

'Ga ilET
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HET M I D D E N S T E L.
HuNDVEE»

II. Afd. Dit wof'k o;erekent te beginnen aan dcil
•j. Hoofcft en de voorfchoudcr , tevens de voorpo-

ten bevattende, en eindigt aan de laatdc

ribbenwervel. De riiggewervelen en de rib*

ben behooren dus mede tot het Middenvel

^

maar zijn , om derzelver onmiddelijk ver

band aan de nekwervelen
, benevens het borst-

been , afzonderlijk
, hier voren , op bladz.

tot 35 onder de ‘gebeenten van het

voorflel befchreven. Dus komen dan eerst

voorde Jchouderhladen ^ ( Scapulae') ^
N®.

derbiade- ^6. de fchUdbcenderen

^

volgens den land-

naam. Dit been noemen onze Hollanders

Schild- het fchild^ fchildheen ^ en dat zeer eigen-
bccndeicr.-r^r^j^^^jg^ dewijl het als een fchild op zijde, .

de romp of voorfchoft befchermt. liet

fchildheen offchouderhlad

^

is het platlle,

en na gerade op zijn platfte
,
het dunfte been

in het rif der Koeijen: inde jonge Kalven,

ja Pinken zelve, is het als doorfchijnend:

het fchijnt geene inwendige fponsachtige

holcen of bladeren te hebben, ten ware aan

deszelfs knokken
; het heeft een waaijerach-

rige gedaante ,' van boven breed en bladach-

tig ,
waar van blad , fchouderhlad

:

liet is

van onderen Homp , in het midden is het

gegroefd; deze groef loopt met een punti-

ge lleuf bij 57'. te zamen. Hier is de

plaats, alwaar de grove fchouderfpieren huni

ne peczen inlijven, gelijk ook de fpieren

der borst zich van onderen hier in dit figuur

niet zigebaar inenten, zoo dat dit been,

als een geheel afgezonderd beendceJ, door
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^ecne andere ingroeving .of gewrichthollig-

ih.eid , aan de wervelen ; borst of fleutelbeen-

deren verbonden is, dan enkel en alleen door ii. Afd.

de (pieren
,

gelijk dit alzoo aan alle dieren i. liootdLto:.

eigen is. Het ftrekke hierom den jongen

Liefhebberen, om geraamten of fceletten te

maken, tot' eene les, dat zij in het fcelet^

alleraandachtigst zijn, om zoo lang mo.
gelijk de aanhegting der onder fpleren te be-

waren , en vooral de plaats ,
waar de kom of

de pan, zoo men dit noemt, van h<?t fchou-

derlalad gelegen heeft
,

hetwelk doorgaans

aan de eerde en tweede ribbe is , dan vooral

houde men het ligament of de beenderen van

het (leutelbeen aan het fchildbeen verheeld,

dan zal men zelden den v/aren ftand verlie-

zen, Aan het ondereind is minder zorg be-

noodigt, vermits het fchouderblad aldaar,

zie N^.*58. ten (lerkden verbonden is aan

het bovenarm - of fchouderbeen ,
en dat wel

zoo flerk
, dat er, behalven de holten in het

bekken aan het achterbeen , geen (lerker

groef of holte in eenig gewricht der Koeijen

is, temeer, daar de hoofdenof opperknok-
ken, zie N°. 59,59. zoo (lerk en grof uit-

üeken, dat men ze in het uitwendig gedel

.
pener Kpe daidelijk ziet, het geen bij het

verklaren wat men door eene bonkige Koe
te verdaan hebben, alredc verklaart is De-
ze bonkige uiedek wordt ook wel elleboogs-

knok genaamd; dan de elleboog is een an-

der been
, hetwelk pp dit volgt : natuur-

lijk is het de annknok, gelijk dit been ook
het ware armbeen is, en bij de Viceschr

lipuvyers het khouderbeen genaamd wordt.,

C 3
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HF.T Wijders kennen onze Boeren de plaat-
RUNDVEE,

gezondheid van het geftel ^ee«-

II. Afd. ner Koe , uit deze'^’fchoudciTchildcn ‘ zeer
r. Hoofdfi. ^el ,* eh vooral de vleeschhouWers 'weten

wel wat een beste fchildribbcn is , >vaar yatj

Braks nader. Voorts vind men dikwijls Koei-

jen, die deze fchildbeenderen' zèer gedrongen
• en zijdelings plat hebben dat doorgaans

fchrale dieren zijn
, even zoo als een Mensch ,

die de fchouderBladen 'plat eh fchraal heeft,

voor een huikfehouder te boek 4hat,‘ bbk
wel èens 'voor een goze platlcnden.' Bij

f 6o!' is eindelijk de ware elleboogknok

of dé 'elleboog.
'

'Deze naam 'van elleboog

is oorfpronkelijk van de vademen der Mdnf
fchen op' en om den' elleboog."''“Elle is eei^

zekere maat ,
' waar door men eene algemeen

aahgenomene maat meet. ' De Latijnen noe-

men hei 'culpus ^ cabhus ^ dat zekere voet-

maat betekent, zoo als nog heden de cubi-

fche voetmaat bekend’ is; deze maatrekening

leert de natuur aan den Mensch, door het

meten bp den arm vaifden Tehouderknok af,

tot aan het gewricht 'van hetzelve ' aan het

armbèen.’ De Duitfche vrouwen, en bij-

zonder de Hollandfche , hebben dit 200'grif,

dat' zij op den vouw en den >adem' van dé

armen en ellebogen veel al zoo juist 'me-

ten als de gceikte ellemaat of élleroedé. De
Koeijen die geene klcederen'of lijwaten me-

ten, hebben “dit gebruik niet benoódigd;

- niet te min is de naam van' ellcboogbech hier

van oorfpronkelijk, vooral dat van elleboog,

kusfen^ 'dat is' dat kobtichtig ‘ uitBek , "dat

den elleboog,' den bocht 'der elleboog uic-

/
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fiiaakt , zie N 6o, Dit elleboog kusfen is

overbekend geweest ,
en is het nog bij onze

'fnaakfche Landzaten, want als men iemand

zijn ongenoegen te kennen geeft, zegt men:
kuscht mij den elleboog. Het vooruitdoten

van den elleboog, is een teken van wrevel

in de kinderen als zij niet gehoorzamen wil-

len; hiei^ van het fpreukje;^ •

het'
K ÜNiJVEe#'

II. Afd.

1. Hoofdft.

Stout Marchie dout haar armen voor, en laat den

elleboog kusfehen.

Dit uitdek van het elleboog kusfen, is straal-

bij de Koeijen ongemeen fterk, doch

behoort eigentlijk aan het gewricht van het

ftraalbeen ér. Dit draalbeen is het ach-

terde van de twee beenen, die het armbeen Armbeen-
uit maken, en is bij de liefliebbers van dedeien.

jagt op de Hazen , bekend onder den

naam van Hazenfprong. Deze armbeen^
deren., fchoon twee in het getal, veree-

nigen zich echter in oude Koeijen, en Pijp.

worden als een been. Zij zijn zeer onder-

worpen aan die aangroeijing , vooral van

onderen. Het eigenlijk armbeen is dat,

het geen men de pijp noemt. Het is inder-

. daad ook een foort van eene mergpijp, en

aan de bovende en onderde uiteindens ver-

breedende, in het midden dunder, zie

6r. 6r. naarde onderde zijde verbreedt het

meerder, en formeert aldaar de groeven der

kniegewrichten 'rxu eene Koe, zie N óa.

doch in den Mensch de buiging der arm,
zoo dat men bij vergelijking kin dellen,

d^t dQ knieën der Koe en van alle and--e

C 4
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- .

vièrvoedge Dieren, in dit gedeelte, dat ge^*

ii. Afd.- ne is, het geen men in den mensch ’ bet

armgewricht noemtl '"
In de acluerpqten is

verlchil , doch dezè zullen bij hét achterdèl

volgen, orn hier niet te verwarren.' ‘Mej;

het dijbeen en het fcheenbeen, blijven wij

bij de voorvoet of de hand,' zoo als de

vertaler van de^ buffon dit ook zeer >vel

heeft overgezet. Hier komen dun voor , de

kniefchijven pf armgewrichten, deze bedaan

uit kraakbeenige tnsfcnlagen cn kootjes, die

Schotel- men om' hunne holle gedaante , Ichotelbeen-J
|»eQnder^n. déren nóemt. Mch vind er zes,

zie N°. 63. vier in de bpyenile pn twee iri

de tweede ,
zoo dat de zamenvóeging van de

vier hovende twee, 'en tw;ee'in'de pnderde

fluiten
,'

' en deze twee onderde wederom het

handbeen omhelzen. In jonge Kalveren zijp

zij alle kraakbeenig, iii oude Koeijen zelfs,

blijven deze beenderen altoos meer of min

kraakbeenig ; worden' zi] verhard , dan be-

komt de Koe een kniegezwel pf mokpoot,
dat al vrij gemeen haar kwaal wordt, pit

weten de Boeren, cn zorgen daarom dat

koes pf de flaapplaats der Koeijen op de

Hallen, daar zij nederknielen
, wc^ vlak eij

met 'zagt drop bedrodid word D.e Koe
zelve is ' zeer oinzigtig in zijn nederknickm

cn in het oprijzen: zij zorgt altijd om zacht,

op deze gewrichten neder te komen , zij lekt

én dreelt dezelve ais zij nederligt, cn zijn deze

knieën wel in rust, dan berkaauwtzij genoe-'

.gelijk. Onder de kniefchijfbeenderen vplgt het

Han<^bcen handheen\' dat in de Koeijen gedeeltelijk het

aimipijpbeeii heet; dit becr\ is het dunde j
zoo

V>...
^ ;

-s. .. W. , ... . L... .. •. .c .

lil
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fn de voor- als achtervoet. Het is inide het

viervoetige dieren de fchenkeU doch in der

daad, niet dat gene hetwelk in den Mensch. ii: Afd\~

bet handbeen uitmaakt, inen noemt het pijp- b HootdtV

been, pm dat het als een dunne pijp Viin-

loopt,' zie N^ 04,64. dit been is vrij vast,
'

’
‘ *

doch niet te min hol, men draait er beenen

knoopen uit , of brand het door tot klos-

fen, doch dit zijn meest kalven ^ of fchapen-

beenderen. Deze Fabriek is, zoo als boven i$

aangeftipt , bijzonder in de Stad
,,

Ijlontfoort enz. een beflaan , in \velke Stad

de llapel is van dit knoopen draaijen ; men
draait er de witte knoopen als ij voor

,

gelijk overvloedig bekend is. Deze ijvoor-

achtige witheid der knoopen, hangt af vaq

den aard , en vooral van het ziiiverei^

der beenderen : dit gefchied op de Lijmma-
Jcerijen, alwaar de‘ kpepooten tot een trap

van verrotting worden gekuilt, daar na op-

gekookt, om van de zenuwen, horenklaau-

wen, kopten enz de lijm af te kooken, en

daar na in kalk gelegt, en dan in de lucht

gebleekt, worden zij zoo wit als ij voor;

terv/ijl de kunst om iijt dezelve zwarte of
agaatachtige glanzige knoopen te draaijen,

.
e.ene bijzondere kundigheid va,n branding is.,

en wordt bij de beenen -knoopendraaijers voor

een geheim gehouden ; wij melden dit .te ge-

reder, om de beenkundige Ontleders gele-

genheid te geven dit nader na te fpooren om
de beenderen der Menfchen , in hunne kunstf?»

yerzamelingen , wit en als ijvopr te makep,
ëene kunde of handgreep is

, die velen ont-

breekt, en ook yoor als nog geen regej
' C5 heeft.
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heeft. Bartholinus befchrijfc deze manier
in een Stukje, getijteld: Mcthodus dealhandi

osfa^ dat is, de wijze om beenderen wit te

maken, voornamelijk hier in beftaande, pm
dezelven op hooge daken of gooten, in de

fchaduw te laten bleeken
,

na bevorens ge-

macereerd of opgekookt te zijn, De be*

roemde Profesfor raü is, blijkens de on-

vergelijke verzameling van beenderen op
’s Lands üniverfiteit alhier, er 'zeer ervaren

in geweest. De groote albinus had er ook
zetten op, en ook' camper, zijn Discipel,

De Hoogleeraar folkert snip en ik, heb-

ben er ai vrij wat in gewroet, en het ver

gebragt
J

en bevonden ,
dat het wit ma-

ken der beenderen door kooking minder

gelukt , dan door zekere trap van rot-

ting, om dat het vet en merg, vooral in

beenderen van ouden, dan wel uickookt,

maar gedroogd zijnde, verhard, dit heeft

geen plaats bij eene langzame verrot-

ting , tot eigen flijm , zonder veel afwas-

fen
,

wanneer men na zeker tempo , met

een mesje of niet een kwast, het pcrlostrum

er als flijm afvegen kan, daar na de boenen

pp een dak, vlak' of loode goot, tusrehen

droog zand
,

ter bleckcn gelegt , worden zij

zeer wit, velen gebruiken kalk: een wei*

nig kan geen kwaad
,

maar tp veel pf te

fcherpe kalk, maakt wel wit, doch neemt

de ijvoorachtige gladheid, of zoo men zegt,

het levendige weg ; de grootfle zwarigheid

evenwel is omtrent Dicrengeraannens , die

men , volgens de algemeene hedendangfehe ma-

nier , in de banden i^li^amenten ) ppzet ,
en anq

*

-



geen ppkooking of verrotting bloot ktitrUel-.

len ,
of de beenderen worden lof en uit écn,

waarom men zelden zulke Sceletren zoo wit'

kan krijgen als anderen, evenwel is er eenig

hulpmi&I, hier in bellaande , althans ik

h^b dit dikwijls gedaan, om na de ontlee-

ding en óntblooting van de fpieren en be^

kleedfelen , de ' voornaamfte ‘ der geledinr

gen,’ die het meest aah 'Ontflooping onder^

^vorpen waren, met een linnen doekje, ii^

olie en wasch gedoopt , te* om winden , en

daarna' het fceletje in 'water en zand te la*

ten weekend en eenige tijd in de fchaduw,

aan de lucht bloot te Hellen, dan met eenig

kalkfop overgewreven, en luchtig afgefchrapc

zijnde, neemt men warm of heet water, et>

ontbindt door fmelting de olie en wasch , te-

vens met de doekjes, men flaat er dan klei

om, deze trekt de olie weg, en laat dan

het rif droogen in dien Hand’, zoo als men
het wil Hellen. Ik heb boven dit alles bij'

toevallige ondervinding gezien , dat zelfs

beenderen, na de verrotting der fpieren, of

zoo als een rif van ingewanden, huid enz.

ontbloot 'is, en na dat de bcenen tusfcheri

klei en zand, wel door een gemengd
,
gelegd ,

• en daar na afgewasfen en gebleekt waren

,

zeer levend wit wierden. Zie daar, ont-

ieedlievende Jeugd ! voor u in het voorbij

gaan deze uitHap. ' Wij keeren weder tot het

pijpbeen. In Noordholland ^ en ^ook elders

m Zuidholland

^

zaagt men de kalveren- en

fchapenpooten door, of men knot dezelven

af aan den onderknok, alwaar zij den kooten

of bikkels oiitmoeceii , en 'men (laat dezelven

dan

HET u

^^lUNDVE|^»

II. Afd.

I. tioofdt];^

Pijpbees^’
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dan naast elkander in den grond
, zoo dat de

boven komen, alzoo dat de*
(

II. Afd. ze pijpbeenen vast tegen elkander ingeflagen

,

I. Hoofdft. een aardig plavei fel op den floep of dremr
pel der voordeur maken

; zulke drempels zijn

dikwijls met figuren, ronden, vierkanten,

heele en halve cirkels , en ook wel naam**

vlechtingen, tusfehen de voorfiraten inge-

flagen, en geven door de witheid en glad-

heid, die zij door het gefiadig fchrobbeii

en fchuren met kalk en zand ondergt^an , een

zonderlinge netheid en vertooning. Nog is

bekend dat men van zulke pijpbeenen vap

jonge Koeijen wel fluitjes maakt, gelijk dat

van de Ezelsbeenen in Spanjen overbekend

is, waarom men zegt dat een Ezel na zijn

dood nog nuttig is, om dat men van zijp

beenen fluitjes maakt. Bij N®. <^5,65.
^ooten.

2ich de kootbeenderen op , deze , die

in den Mensch, en in de viervoetige gena--

gelde dieren, de voorbeenderen der vinge-

ren, (Tarfi en Metatarfi') uicma|ccn , zijn ip

de Runderen en in het herkaauwend vee in

het algemeen, grooter cn kootachtiger. Hup
getal is ook zoo veel niet, want daar de

vingers, eigentiijk de hoeven oi' gekliefde

Jdaauwen, maar twee zijn, zoo zijn er ook

minder geledingen of vingerkootjes. Men
verdeelt dezelven gevoegeiijk in twee of drie

affeheidingen : de eerlle zijn de twee groote

kootbcenderen , waar med^ de jongens koo-

ten, het geen nader zal worden aangemerkt

als wij de inlasfing der fpieren, , in het vol-

gende Hoofdihik
,
gaan verklaren; hier aap

Zsad; volgen de kleine beentjes, die men zaad-,
fceentjc,

^ . . > .
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'beentjes noemt, en rusfchen de kooten en

de pijp, of ook de kleine kooten inliggen ,

dezen zijn in de jonge kalveren en pinken n. Af[3 .

voliirekc kraakbeenig, gelijk dit den liefheb-

beren die gaarn5 een kalfspoocje, met pe-

per en azijn kluiven, overbekend is; de-

ze beentjes zijn veelal gehecht aan de

peezen der hakken, die aldaar tevens aan

de kooten, de fpoorhak formeren, doch
dit zijn voornamelijk de beentjes van den

tweeden rang, dat de bikkels zijn, die tüs-

fchen de groote en kleine kooten in leggen.

Deze bikkels zijn insgelijks genoeg bekend,

vooral bij onze jonge meisjes, die nog het

ouderwets bikkelfpel kennen ; van dit bik-

kelfpel, of het werpen met de bdvkels, is

bij ons en bij de Ouden, het teerling of
dobbclfpel oorfpronkelijk ; dit is in onzeiY^-

tuurlijke Hiflorie van Holland nader aan-

gevoerd. Deze bikkels zijn ook in de Koei- ^‘kkels.

jen als kleine kootjes N®, 66 , 66. zij vervangen

eindelijk en (luiten aan de uiterde beentjes,

die in den hoef of fchoe (luiten, welke bee-

neii den form van den fchoe als dan aanne*

men, zij zijn de uiterden aan de pooten,
en als het ware , het uiterlle vingerbeentje vinger-

der Koeijen N'’. 67,67- Deze beenderen zijn beemje-s.

doorgaans niet zeer hard, en zoo vast niet

als de kooten. Zij fchijnen zelfs een zeker

foort van weeker zelfilandigheid of gevoel te
;

hebben, 'althans voor zooveel ik heb kun-
nen nagaan, bij het afpeilen der horenige

hoeven, heb ik dezelve altoos weekachtig,

ten minsten fponsachtigcr dan de kooten

be.

Schoe»
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bcvondcii, zij bebbeh, veel van den aard der
^.UNDVEE-

die, zoo als gezegd is, bijzonder

II. Aftl. is, en daarentegen zijn de kooteh altóós het
h HoofdiL hardde , zoo dat de kooten uit öiide Koeijen

niet alleen ücenhard,' inaap zelfs een ijvoor-

achtige vastheid hebben.

Deze bcenen zijn twee ifi' getal, té we-
ten , in eiken fchoe of horenigen hoef,*

IN^. 68. In hec Paard, ’c welk maar één

hoef heeft, is ook' maar één zulk een viii-

gerbeen * dit been is het uiterfle der poo-

ten , en zoo ook in de Koeijen. Men moet
het aanmerken evén als het uitéfde beentje

aan den vinger der genagelde Dieren, zijn-

de de hoeve of fchoe, ook niet anders aan

tc merken dan als een foört van nagel r

deze hoef of nagel wordt na de' dood van'

hec Dier afgerukt of gepeld, en dan tevqns

met de horenen aan de Lijnmakers en Ho-
renglas- bereiders verkocht; ook worden zij

wel tot drinknapjes of fmeerkoppen gebe-

zigd. Deze hoeven zijn zeer onderworpen’

aan fcheurcn en fchubachtige aahwasfihg

,

fomwijlen zeer plat en breed uitwasfende ,•

zoo zelfs , dat zij in oude Koeijen omkrom-
fnen^ even als -in alle ótide Dieren,' zelfö

ook in den Mensch beginnen de nagelen te’

verharden eh te fchelferen ; _
doch' hier van

nader bij de ziekten efi gebreken der Koeijen-.

het achterstel.

Het Voor(iel en Middelftel dus afgclian-'

deld zijnde
,
gaan wij -over tot het Achter-

pel.
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'

(lel. Dit rekenen wij te beginnen aan den

eerden der lendcnwervelen ( N®. 69. ) , aan

de katde ribbe, en te eindigen aan de daart n* Afd.

wervelen. Wij onderfcheiden deze lenden-

wervelen van die der ribbewervelen
,
die de

voorde zijn en minder buigen , daar de len-

denwervelen meerder buigen , en in dien zin

de buigzame lendenen genaamd worden; hij

hoog de ruggraat zijner lendenen. Deze
wervelen maken wederom twee verdeelin-

gen : de eerde zijn de eigenlijke lenden-

wervelen, die aaneenfchakelen van het voor-

rif en de korte ribben , tot het achter-

rif, aan het bekken en de heupbeenen; de

tweede zijn die, w^elke van het bekken' tot

aan het uiteinde der daart volgen. Men
telt zes lendcnwervelen, (zie 69, 70, Lenden-

71, 72, 73, 74); deze wervelen verfchil-

len daar in van de voorwervejen der gebecle

ruggraat , dat zij geene doornachtige uic-

dekken hebben , maar in dcde wan dien

breede platte wanden
, die even als hane-

kammen uitdeken ; wederzijds hebben de-

zelven breede platte vleugels, die, gezamen-

lijk in één groevende
, de zeer kennelijke

platheid, die men op de lendenen der Koei-

.jen ziet, uitmaken, vooral in zeer magere

en oude Koeijen is dit overbekend ; men
ziet dezelve kennelijk doordeken , en de

huid van den buik of het achterwand er als

een fchrale lap aanhangen
; inwendig zijn zij

insgelijks rond, gelijk de ribbewervelen,

zoo dat het beest opengehakt zijnde , de

geheele ruggraat aan één verbonden is ,
nog-

tans
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,
WET tails wordt de tronk der ruggraat iets bree^'

RUNDVEE.
naar achter, gelijk ook de voorfle kaïn-

' II. AfJ. men en vleugels; dezer wervelen breeder zijn

I. Hoüfail, dan de achtcii^e , te weten , N®. 69 en 70
allerbreedst, de daaraanvolgende iets final*

Ier, eindelijk de achteriie nog finaller, doch

niet te min vaster, daar zij in het heilig-

iieiiig* been ( Os Sacrum ) eindigen ; dit been is
,
ge-

becn,
]iji^ in alle Dieren, bijzonder: het bellaar

uit vijf wervelen, die. men valfche werve^

len noemt ^ in onze frgiiur niet zichtbaar,

om dat het zijlings geteekend is,, en deze

' ze^ valfche w.ervelen achrer het heupbeen
(No. 7p.) fchuilen. Bij N°. 75 evenwel is

het begin aangewezen: deze beenderen zijn

plat, ongedoornt, in oiide Koeijen meestal

aan één gewasfen , zoo dat zij ,' dus veree-

nigd, ook de fluitheenderen genaamd wor-
5eeuderen. den ; de doornachtige uitllekkcn zijn zeer

flaauw en Hechts in de eerlle, zij vormen
als ’c ware eehe bogt , eh zijn zameftgenomen

kennelijk aan vier gaten., twee aan twee tci

wederzijden ; in jonge Kalveren fchijnen er

meerder ; deze gaten laten zekere fpierpee-

zen door, die inwendig gemeenfehap heb-

ben met de banden der teeldeelen en der'

baarmoeder; bij de verhandeling- der vroed-

kunde nader re verklaren ^
zij formeren in der

daad ook de bpgt der zoogenaamde walegreep^

elders vermeld , of ook het holle verhemeltê

Stuitbeen
bekken; dan, daar in den Mensch

'deze beenderen inkrommen en het lluitbeen

(^os Coxygis) formeren, zoo loopt de fcha.

kei dezer wervelen door tot de wervelen

ij der Haart, r No. 76, 77, rS.)' men telt ér

door»



> kit H Ö L L A N D. 49

doorgaans dertien tor aan de vJok of (laart- het

pluim, doch ik ll:a voof' derzelver juist ge-

tai niet in , om dat ik vermeen in verfchil- n. Afd.

lende Kalveren dc uiterfte beentjes verfchil- Hoofdft^

lend gezien te hebben ; men noerht dezelven

^alfch^ werveien; zij kunnen dien naam dra- staart*

gen; ik zou dezelven [iaartheenderen noe wervelen,

men ï zij zijn het in der daad, of liever

bewegende wervelen ^ om dat de Koeijen^

gelijk alle geüaarte Dieren , dezelven fterk

bewegen , krommen en heen en weder kwis-

pelen. Het rügmerg zelve vermindert in

derzelver aandoenlijkheid flerk in deze wer-
velbuis , nademaal het prikken , (leken ,

(laan of andere wonding , zelfs het afhak-

ken van den (laart , zoo als in de Paarden , niet

doodelijk is^ ja fomtijds nuttig in fchurfc-

ziekten^ daar integendeel een wond öf eene

kwetfing aan het lendenmerg of voorrif

^

vooral den hals en nek, doodelijk voor het

Dier is.

Nu komt het kruis ih aanmerking. Men
noemt het kruis in de Koeijen, dat bovenfte

platachtige gedeelte , ’l welk tusfchen de twee
groote beenhoofden of bonken der heupen
zigtbaar is , doch waar van hier om het profiel

niets is aangewezen dan alleen de zijbeenderen

,

die hetzelve uitmaken, (zie N^ 79.) Dezé
beenderen zijn de groote wanden van h^c

bekken , en (leken vrij kennelijk uit ; zij

vervangen in het midden de laatfle lenden-

wervelen, en vooral de banden en fpieren

van het lendenkruis , derzelver verhevenheid

vertoont zich duidelijk door den huid , aan

D d«
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HET de walegreep om den flaart t de 'tnsrcherT«#
RUNDVEE.

platter en breeder dan in 'het Paard ^

II. Afd. en daarvan is het kennelijk onderfcheid in
l,Hoofdft, rondheid en fraaiheid der billen en her

kruis der Paarden , zeer verfchillend met de

platheid en vlakheid van het Koekruis. De
Boer houdt zehfs de platheid van het kruis

voor een kenmerk van eene fraaije Koe

,

waarom men op de Koopbrieven dikwijls

leest : l;ests platte Vaarzen of Koeijeny
Groninger plat enz., elders reeds aange-

merkt. Dit kruisbeen nu verdunt eenig-

zins in het midden en kromt zijlings uit^

doch inwendig formeert het eene holte , die'

.bekken, Bekken < Pelvis^ noemt, te we-
ten , als beide de kruisbeenderen tegen over

elkanderen die holligheid formeren , f zie

80,80. en in het vervolg, alwaar een

Kalf in de geboorte van dit bekken is

afgebeeld. ) Dezelve opgemelde bekken-

beenderen, gelijk zij inwendig als hol zijn,

zijn uitwendig bol , dat is , de holte van

binnen maakt de bogt van buiten; ein*

delijk rijst dat been weder op, (zie

N^. 8i.ji en formeert den volkomen knok
van her bekken: dit noemen de Koemees-

IDe brug, ters de hrug^ om dat, als het Kalf in de

geboorte over deze brug of de bogt van

dit been is , acht men het behouden , welke

fpreekwijs ook bij de Vroedvrouwen bekend

is. Deze beenderen zijn evenwel niet aan

het bekken ‘of het kruis vastgegroeid, maar

niet te min zeer naauw ingelijfd : het zijn

Be beu- eigenlijk de heupen, de heup^enderen der
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koe. Deze zijn allerkéntielijksc 'ih deze Die- «k'*'

ren , en misfehien wd het allerkenrielijkst
““Undvee*

in eenig dier, gelijk zóó even wegens het li, aM.
knokkige en plarte reeds gezegd is ; zij for- Hoofdft*

nieren van achter de fchaamfcenderen , en sebaam-

Vereenigen van wederzijden rot één; in ou* beeadereni

de Koeijen zijn zij vergroeid, doch in Vaar-
y

'zen en jonge Kalfkoeijen bewegelijk en tus-

Tchen gefchoten mee kraakbeenige gewrich-

ten. Deze beenderen zijn aldaar het flon

van her geheele rif^ der teeldeelen en fchaam-

deelén , hetwelk bij het verhandelen der

voortteling nader zal betoogd , mitsgaders

de werking der banden aangewezen worden»

Deze fchaambeenderen nu zijlings zich

üiebreidende , hebben ter v^'ederzijden eené

zeer aanmerkelijke holligheid , waarin hec

hoofd of de bol Van het dijebeen fluit en

als in een fcharnler draait^ waarom het ook
wel het fcharnler heet: deze hoofden noe-

men de gewone Landlieden of Vleeschhou-
wers honken^ knokken^ ook wel heupbonk;
en na gerade dat dezelven in oude of magere
Koeijen uitfleken, is de Koe een bonk^ een
ouden bonk^ een inageren honk: het zljn'^

deze Lonken , te weten, de hoofden, in

welker holligheid men die fraaije beenwor-
dingen kan nagaan, ih Fig. I, IL én IIL
afgebeeld; men noemt deze knoppen ook
éraaljer en zeker zeer eigenaardig, ver-^

mits de Koeijen zoo wel als de Mensch
en andere Dieren

^
de heupen mitsgaders de

dijebeenderen' in- en uitwaarts kunnen draai-

jen* Het is aan den zwier dezer beweging^

4^c de fraaiheid en vlugheid van eene Koe
P ^ en
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en een Paard, een Hond, of andere vaar-
RUNDVEE,

Dieren erkend wordt. Hoe de vlug-

II. Afd. heid van eene fchoone Vrouw aan dezen
1 . Hoofdft; draai der heupen kenbaar is , wist ons sa-

LOMON in zijnen tijd wel te zeggen , 'en het

behoeft bij elk Man , die een welgefchapen

Vrouw met een Schilders of Dichters oog
befchouwt, geen bewijs , wijl zij nimmer eene

die aan de heupen verminkt is, tot een on-

derwerp hunner bewonderende befpiegeling

zullen uitkiezen.

Men onderfcheidt in de hoofdknop ( Cö«-

dylus') van het dijebeen tweederlei invoegin-

Het hoofd gen : de eerfte noemt men den grooten , de

van het andere den kleinen draaijer^ welke onder-
dijebeen. f^heiding de figuur bij N®. 83. aanwijst.
Draaijers. Det dijebeen der Koeijen vervolgt uit de-

" ze ledenmaten in een vrij langen pijp (zie
,

N®. 84, 84.) eenigzins bogtig. Dk been is

zeer zwaar ^ doch inwendig altijd hol, vol

merg , waarom het den' naam draagt van

groote mergpijp. Dit been wordt daarna

van onderen weer dikker, en verbreedt der-

mate, dat het de hoofden van het fcheen-

been ontvangt; (zie N*. 85, 85.) hier is

eene zeer kerke peesband; men noemt de

beenderen .(NV86, 86.), te regt fcheen^

beenderen om dat. het hetzelfde in pl3^at-

Scheen- is als de fcheenen in een Mensch^
]bten. en wel moet onderfcheiden worden van het

armbeen in den voorvoet der Koe: en dit

vereischt bier oplettendheid , om dat men
het geen men in de voorvoet der Koe knie-

beenderen noemt, in der daad niet zijn dan

de ellebogen : bij vergelijking met Dieren
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di8 overeind kunnen gaan ;of (laan, dit been «et

oefent eigenlijk door de jbuiging der fcheen-

beenen het knielen der achterpoot uit , zoo dat li. Afd.

men de gewrichten der voorvoeten in de Koe Hoofdfb,’

als de armen en handen moet aanmerken , die

der achterfte daarentegen als de dijen , fchen-

kelen en voeten , hetwelk vatbaar genoeg voor

een doorzigtig Mensch is , want de Mensch
knielt met de knieën der achtervoet , en de

Koe met de knieën der voorvoet, waarom wij

het ook daarlaten
;
alleen dient in ’t voorbij-

gaan opgemerkt te worden , dat er in de Koei-

jen ook een fooft van flraalbeen is , doch kort

en als aanééngegroeid. — Wij gaan over

tot het hielbeen N^. 87.

Het hielbeen ( Talus ) is dat zelfde ge- Hielb^ien;

deelte, ’t welk bij de befchrijving van het

uitwendig geftel de hak genoemd wordt,
en breeder verklaard zal worden in het vol-

gende Hoofdlluk: hier evenwel ziet men
bij uitnemendheid deze hak , in de ach-

terpoot der Koe , uitlleken , het is een

dergelijk uicdek als meest alle Dieren aan

de hielen hebben , waarom het met regt

de hielhak genoemd wordt, gelijk ook
hiel het achterfle uitflek van den voet be-

teekent. Het is aan het achterfte uitftek

van dit been , dat de zware pees , die men
in den Mensch de pees van Achill'S ^ bij

de Vleeschhouwers de hakpees noemt, is

ingelijfd, en die de Indianen in de Buffel*

jagt doorhakken , om het dier ter aarde te

doen nederftorten. Welk een kracht deze

fpier heeft , en hoe men het voor on •

geneesbaar houdt als een Mensch hier aan

D 3 ver-



54 NATUtlRLIJKE HISTORIE

hundvee ïs, dit weten de Heelmeesters al-
*

lerbest.

Aan de binnenzijde der luk, alwaar de
‘

'buiging is, ( zie 88.) wordt het hiei-

been vervangen door twee voorbeenderen,

die even als de handbeenderen , hier het

voetbeen ontvangen, en twee onderbikkels.

Deze voetbeenderen , laat ik eens voetteenen

peggen, noemt men piipachtig in de voorat

pooten , zijnde dezelve bij N’. 64. befchre-

ven. Het eenig onderfcheid der achterpij-,

pen is, dat zij iets langer zijn en de bik-

kels grover
,

gelijk ook de achterkooten

aan de achterklaauwen altijd zwaarder zijn,

het geen de liefhebers van kooten zeer wel

weten. Bij N^. 89. ziet men derzelver ge-:

leding , tot aan het uiterlle hoefbeen,

N®. 90 , mede gelijkvormig aan de voor-

pooten , hier voren befchreven. Zoo dat het

gene hier nog met opzigt tot de achterfchoe^

nen of horenkliéven diende, die men om de
gelijkenis van eene fchoe of voetzool, om de

voeten der Koeijen, ook de horenklaauw-

fchoenen noemt, gereedelijk uit de vergelij-

king der voorpooten is op te maken, en ai-,

zoo ook het meest overeenkomende , waar-

bij wij dan ook van dit HoofJlluk afflappen^

Na dar dan aldus ook het Beenderge{le|

der Koeijen in het volle geraamte is afge«

beeld en befchreven, vermeenen wij onze
Lezers tot hier toe genoegzaam te hebben,

overtuigd, dat wij geene moeite, noch op-

lettendheid gefpaard hebben , om de zoo ge-

wigtige kennis van het rif of geraamte van

dit zoo nuttig Vaderlandsch Dier vatbaar

yoor
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voor den Landzaat te maken , en de ver* «kt

klaringen en benamingen der gewrichten daar
®-undve«,

van zoodanig voor te dragen, dat onder ver- ii Afd.

vrolijkende en voor den Hollanderen be

grijpelijke woorden, deze anderzins ilroeve

Itoffen is voorgeileld, ' en nagenoeg aan de

Theoretifche vergelijking met den Mensch
voldoet. Nn gaan wij over tot nog ingewik-

kelder, maar niet te min nuttige zaken , die

tot nog toe, zoo ik zeer wel meen te wse-

ten, in onze Moedertaal alzoo niet verban •

deld zijn, namelijk, de werktuigelijke dee-

len der uitwendige ledenmaten , zoo als die

het vatbaarst voor den Landzaat kunnen be*»

fchreven worden , zoo dat wij , daar wij nu
het beendergeftel en derzeiver aaneenfchake-

ling hebben befchreven , het fpiergeflel ook
zoo vatbaar mpgelijk zullen voordragen, en
wel zoodanig , dat deze gegeven befchrijving

van het beendergeftel of het geraamte als bij

vergelijking het fundament is , waarop de

andere weekcre deelen rusten en ingelijfd

zijn.

Doch eer ik tot dit onderwerp overga

,

dien ik in opmerking te geven , -dat gelijk

kerwijze ik in het nu befchreven Beender-

. geftel, niet in afbeeldingen van afzonder-

lijke gedeeltens, noch derzelver belchrijving -

getreden ben, als, bij voorbeeld, het hoofd
inwendig , de wervelen , de afzonderlijke ge •

wrichten , derzelver banden en aanhegcingen

,

dit insgelijks in het fpiergeflel niet verdér

zal worden aangewezen , dan voor zoo verre

dit op het uitwendig beloop der kenbaarfle

D 4 en
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en voornaamfte bij den Landman in het huts'^
RUNDVEE. bekerde deden zijn, hetwelk,,

II Afd. zoo men die anderzints in alle derzelver la-.

i.Hoofaft. gen op en onder, dwars, fchuins en over-

langs op elkander, wilde bcfchrijven, drt-

eene menigte afneeldingen zouden verei-.

feben, die dus gevolgelijk onnoodige koster^

zouden veroorzaken , onnoodig zeg ik uit-

drukkelijk , om dat alles wat op het bijzon-

der werktuigelijke van de afzonderlijke been-,

deren, fpieren, zenuwen, bloedvaten, in-,

gewanden enz, betrekking heeft, in het ver-

volg bij elk gedeelte afgebeeld, en in der-

zelver plaatzing en werking befchreven zijn
,,

als bij voorbeeld : die van het hoofd en
hersfenen bij de zintuigelijke deden, als bet

gehoor
,
gezigt , fmaak

,
gevoel en reuk ; in de

ingewanden van de borst en de buik, het

hart, de longen, milt, maag, lever , de dar-

men, teeldeelen^ en de blaas, meteen woord „

allen deze met derzelver fpieren en plaatzing

in het rif, zullen duidelijker in alle derzelver

bijzonderheden , op zijne regte plaats wor-
den opgehelderd, en van zeiven het ware
oogmerk van den beoefenaar tot kennis , zoo in

de veeartzenij- als dierkunde, doen berci*-

ken, zonder dat hiertoe eene geheele volle-

dige ontleedkunde benoodigd is, zoo'^dat wij

er niet meerder van zuilen zeggen
,,
dan het

geen onontbeerlijk is tox het ware nut van
ons bedoeld ontwerp; volgende nu eerst op,

de befchreven gedeelten van het beenderge-
flel , eene aaneengefchakelde verklaring van
Plaat YL
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RUNDVEÏ,

II. Afd.

VERKLARING^VAN PLAAT VL i.Hoofdd,

Afbeeldingen van de Beenwording en het

Geraamte eener Koe^ volgens het na'

itiurlijke voorbeeld*

Fig. I. vertoont een doorgezaagde knop of
bol, veeltijds den draai genaamt , van het

Mergbeen eener Koe, dat men de Mergpijp
noemt, waarin inwendig de beenwordende tak-

•fchieting, en alrede beenachtig rag of weeffel

zich duidelijk vertoont, daar beneven het

Tieus inwendige van de beenpijp zelve.

Fig. II. fielt voor een doorgezaagd knok-
of beenhoofd van een mergpijp, uiteene Koe
van zeven jaren, waarin de mergvezelen alre-

de bladachrig verhard zijn. Men ziet hierin

eenige takachtige bladeren , die als tot een
middenpunt zamenloopende , uit het merg hun
voedfel' ontvangen, en allengs den rand van
het been verdikken, terwijl dezelve rand, of
liever de zelfilandigheid , dat porieuze niet

meer heeft, dat in jongere beenderen zich ver<v

toont, te vergelijken met Figuur I. Deze Fi-

guur is zeer verkleind geteekend.

Fig. III. is een uitmuntend levensgroot
voorbeeld van eene fraaije Takfchieting in het

mergbeen , of het hoofd ( Condylus ) van den
grooten draaijer

^ inwendig afgefcheiden , juist

zoo als men die takfchieting of beenwording
tusfehen het merg ingegroeid ziet, volmaakt
gelijkende naar bet Zeegewas ’t welk men Wa^ - ^

ter-Coraal noemt.
Fig. IV. is eene op drie vierde verkleende

Afbeelding van een doorgezaagde Mergpijp,,

D 5 waar-



HET
RUNDVEE.

II. Afd.

I. Hoofdft.

§8 NATUURLIJKE HISTORIE

waarin men de natuurlijke gedaante van bat

merg, en tevens de randen der beengroeljing

kan zien ;
het is dat van een tweejarige Koe

,

waarin de.beenderen nog niet tot hun volko-»

men vastheid zijn , en even als de ftam van
eenen boom allengs ineen groeijen.

aaaaa is de aanwijzing van het beenvlies

(^perioftrium ,

)

hhhh de eerde ring van het been zelve.

cccc de fponsachtige/><?r/^/2 midden in het been.

dddd de inwendige beenrand, die tegen het

merg ligt , en waaruit , bij verderen aan-

was , de beenvezelen en bladachtige uit-

wasfen, zoo als Fig. I, II. en III.

vertoont , fpruiten.

êceceet zijn de Mergbolletjes , of Kliertjes,

zoo als die in de been- of mergweke
ftoffen leggen, in en nevens hunne
kleinere mergkliertjes.

Fig. V. (lelt voor een volkomen Rif of ge-»

raamte van eene Koe, van een eenjarigen Pink
of Kalf , in alle zijne ledematen zoo veel mogelijk

proportionaal gevolgt , als de zamenvoeging en
Tcekenkunde heeft toegelaten. Dezelve is in drie

perken verdeeld, en bij Nommers aangedipt,

A. HET VOORSTEL OF VOORRIF.

N^. I. De kruin of kroon.

2,a. De inworteling der horenen,

3,3. De horentoppen.

4. De dar, de kol of dol.

5. De oogkas.

6. Het oorhol , of ook kakengroef,
hoofdflaap.

7. Uitwendige oogkas,
è. Het jukbeen.

9. De bovenkaak met de kiezen.

N®. 10.
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10. De kiezenkast der bovenkaak. .,nr.T

11. De naden der neusbeenderen, en^uNDVE#;

deszelfs middenbeen en bovenlipbeen. n. Afd.

12. Het f'charnier der onderkaak. I. Hoof^ïW’

13. De breedte of fcherpen hoek der on^
derkaak, het kinnebakken.

^4. De middelbare breedte , waar in de
kiezen det onderkaak in hunne kas-

fen fluiten.

15. Is het uiteinde der onderkaak, of
het eigenlijke kinbeen.

l 5. De plaats der fnijtanden, in een der

volgende Platen ley^nsgroote afge-

beeld.

17. De nekwervelen.

18, 19, 20, 21 ,22, 23. DehalWervclen.
24. De doornwervel.

B. HET MIDDENSTEL OF MIDDENRIF.

No. a5, 26, 27, 28, 29, 30, SI, 32, 33 ,

34 9 35 9 36. De voorde nok of rib-

benwervelen.

37, De eerfte kortde ribben onder het

fchildbeen.

38. Niet zigtbaar in de teèkening, als

wordende door het fchildbeen geheel
gedekt.

59, 40, 41 , 429 439 449 45* Zijn de
lange ribben.

• 469 47, 48 3 49. De korte of valfche

ribben , waar van 49 de bijribbe ge-

noemt wordt.

49*. De borstkrop van het borstbeen.

50. Het plat van het borstbeen.

51. Uitflek van het borstbeen , of het

zwaardbeen.

52. Plaatzing, waar aan de buikfpieren

aan het borstbeen hechten.

53. De Sleutelbeenderen.
No. 54*
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HRT
HUNDVEE*

„’ll. Afd.

T. Hoofddt

No. 54. Het gelid of het fleunfel van de fleiï-

telbeenderen op de voorvoet.

55« De opening tusfchen de fleutelbeen-

deren , waar door de ftrot loopt.

56. Het breed gedeelte van het fchild-

been of fchouderblad, of de pan.

57. Het fmal gedeelte van het fchild-

been, aan zijn holte, daar de fchild-

fpieren aan vast zijn. ,

58. De iugroeving van het fchildbeen

.
aan het arm- of fchouderbeen.

59.59. Het fchouder- of clleboogbeen.

60.60. De elleboogknokken of gewrichten,
of elleboogkusfens.*"

61.61. De ftraalbeenderen.

62, 62. De kniegewrichten of de kniebeen-
deren.

63,63. De fchotelbeentjes.

/ 64,64. De arm-'of pijpbeenderen.

65.65. De kooteiï.

66.66. De bikkels.

67.67. De horenklieven.

68.68. De zoolhakkcn, fpoorhakken#i

C. HET ACHTERSTEL OF ACHTERRIF.

N'^.dp, 70, 71, 72 i 73, 74. De lendenwer-

velen.

75. Het hoofd van het heiligbeen.

76,77. De ftaartwervelen.

78. Het eind der ftaart of pluimbecntjes.

79. 79. Aanwijzing van het kruis.

80. 80. De inlijving van het bovenbekken.

81. 8 1. Het eigenlijk ' bekken of de wale-

greep, de brug.

82. Het onderbekken , de bonken , ei-

genlijk de fchaambeendercn.
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No. 83, De inlijving van de hoofden der bon-
ken ofheupbeenderen

, ofhet fchar-

nier of de draaijers.

’ 84,84. De heupbeenderen , eigenlijk de

dijebeenderen.

85.85. De tusfchenbeeiideren van het dije-

en fcheenbeen.

86.86. De fcheenbeenderen.

87.87. De fchijthakbeenderen , de hakken-
of hielbeenderen.

88.88. De achter Ichotelbeend^ren,

89.89. De hakpijpen.

90.90. De achtcrkooten.

91.91. De achterklaauwen.

HET
RüNDVEl;

II. Afd.
I. Hoofdfl.’

)

i:

4
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HET
nUNDVEB

II. Afd.
' II.

Hoofdfl*

TWEEDE AFDEELING^

TWEEDE HOOFDSTÜK.

Behelzende de uitwendige kenbaregedeelten

der Ledenmaten , Spieren en verdeelin*

gen eener Koe , mitsgaders derzelver

benamingen in de huishoudelijke

fpreekwijzen der Vleeschhou»

wers en Landlieden*.

a dac wij in de vórige Hbofdftukken
van de eerfte •Afdeeling de algemeene be-

namingen , mitsgaders het verfchillend ras

en bont

,

de horenen , huid en het haar , en

in het eerfte Hoofdftuk van deze Afdee-

ling , het geraamte , de beenwording en

•beenderen der Runderen befchreven heb-

ben j gaan wij thans over tot derzelver

uitwendig fpiergeftel ,
en de verfchilleiï»

de zaraenftellen der meest uiterlijke tast-

bare deelen : meest tastbare , zeggen wij ^

om dat het juist wel niet ondoenlijk is

,

om alle de fpieren in hare natuurlijke za-

menvlegtingen en inlijvingen naar te vor-

feben ^ eKQ ZQQ ajj wij die van den Menseb
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alrede tot den hoogden trap kennen, in de het

onnavolgbare werken van eustachius , ve-

SALius , en de voortreffelijke afbeeldingen ir. Afd.

van een eenigen wandelaar en albinus ;
H-

maar dewijl tot zulk eene uitgebreide ken-
*

nis eeuwen noodig zijn, en eens Menfchen

leeftijd te kort is, om alles tot die^ juistheid

te brengen in de fpierkennis der Dieren ,

en het daarenboven tot onnoemelijke kos*

ten zoude dijgen, eer zulk eene fpierkun-

de f Myologia') der Koeijen in het licht

kwame, en zoo vervolgens alle andere on-

derwerpen van dien aard, als: de volkomen
beenderkennis QOfleologia^ ^ de zenuwkun-
de (^Neurologia) ^ de kennis der ingewan-

den (^Spnagnologia') enz., zoo heeft die

echter ons niet afgefchrikt om het geene mert

reeds algemeen genoeg weet en kent, en

het geen door weergadeloze Mannen, ten

aanzien der Runderen en Koeijen , aan ons

is overgeleverd , in vatbare en geregelde

verhandelingen voor te dragen, en zoo na-

bij als het ens doenlijk was voor te fte^-

len, door hetzelve met onze eigene onder-

vindingen , navorfchingen
, vergelijkingen en

verbeteringen tot zulk een regelmatig begrip

voor onze Vaderlanders te brengen ,
dat

zelfs de onbedrevene in de Ontleedkunde,
de Boer, de Burger, de Landheer of
Edelman , een goed begrip kan bekomen
van de uit- en inwendige geftalte van het

Wonderdier, ’c welk wij befchrijven en ge-

deeltelijk reeds befchreven hebben*, en nu ver-

der gaan ontleden : ten dien einde zijn dan

1
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H«T de volgende Hoofdrukken gefchikt , en door
rundvee. eigenhandige teekeningen , meest alle naaf

II. Afd. het leven ,
opgehelderd ; zoo dat wij eerst de

IlooWft
fpi^rkennis en het uitwendig zigtbaar fpierge-

(lel zullen verhandelen ; daarna het zenu wgellel

en de zintuigelijke deelen ^ en eindelijk de in-

wendige deelen der ingewanden, elk in hun

bijzonder geftel en werking , laten volgen

,

voornamelijk dezulken , wier gedaante en na-

tuur alleen aan de Koeijen of het Rundvee ei-

gen is, namelijk: de herkaauwing, de voort-

teling, deteddeelen, en wat dies meer zij-

De oppervlakkige fpierkunde dan alhier ons

eigenlijk ontwerp zijnde, komt eerst voor
\

HET UITERLIJK SPIERGESTEL
DER KOEIJEN-

Het uit-

wendig

fpiergeftcl.

Vcrdcc-

Dit geftel verdeelen wij teil vatbaarll®

begrippe in drie voorname onderfcheidin-

gen : de Anatomisten verdeelen dus den

Mensch in het hoofd (^Capui), het rif

(.Truncus^^ de ledenmaten maar
wij verkiezen tevens het naar den aard der

zake en het vatbare voor den Landman,
en onze bevorens aangenomene ftelling we-

derom te verdeelen in het voorstel, het

TVIIDDENSTEL en het ACHTERSTEL, ZOO als

dit in Plaat VIL duidelijk is verdeelt.

Men fielt dus in het yoorftel ^ het Hoofd
of den kop , de ftals , de kosfem of da

Borst , tot aan de yoorbeenen of de voor*

kwartieren.

Het middenftel^ dat men ook wel het
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hffer noemt, zoo als in de Paarden, be-

gincaande nok oï fchoft ^ voorfchóft ^

».undvk*

bevat denrtig, de fchbuderbladeii , de ribben ii. Afd.

en voörpooten ^ en eindigt aati het lenden* W-

kruis, tegen de achrejffchoft of de bonken
der achterdijen , of achterkwartiereh.

HqI' achterftel wordt van het Nkruis tot

aan den fluit gereékeiit, en bevat de heu-
pen , de dijen of billen , de teéideelen , dé
uijers, de ftaaft, de achterpootén enz.

Alle de deelen nti , die tüsfchen elke ver-

deeJing inleggen, en uitwendig van onder den
huid kenbaar voorkomen, zullen nu in onze
Plaat verklaard worden , niet zoO zeer Ont- '

leedkundig als wel volgens de benamin-,

gen die de Landlieden, Veehouders, Vetwei-
ders en Vleeschhouwers daar aan geven : hief

en daar zullen wij er het onze bijvoegen*

HET VOORSTEL;

iVlen ziet dah in de eerfle vérdeelihg het

Hoofd , eigenlijk is het de kop
, koekop ,

osfe?ikop^ ftierenkop\ enz. volgens de ver-

fchillericié kenteckenen, alrede in Plaat V*
afgebeeld.

ïn het Hoöfd komt dah éérst voor

:

I de kuif of kroon. Dit gedeelte is^e krooo*

in het horen geftei alreeds verklaard^ hard-

beenig te zijn , vol en dik met haar bezet ^

in zómmige Koeijeri zeer zwaar, in andere

dunner. De horen wortel verklaart zich zeL
ven. ( Zie ook Plaat V.)
De horenkrappen^ mitsgaders derzelver'j^^^^°^J^*

veffchillende • aanwas, -zijn ook reeds be-
^

E ^ fchre*



66 natuurlijke historie

Uoofdd.

Dc kol.

f«T fchreven, en in Plaat V. afgebeeld, doch
fcuNDVER. aangedipt.

II. Afd. Hier komt nu voor de hol öf dol-, de

fiar enz. Deze konden in onze Figuur niet

wel aangewezen worden , om dat de kop
meer op zijde vertoond wordt, do'ch in

IMaat V. is dit rijkelijk vergoed, alzoo men
aldaar wel in zeven verfchil lende koppen de

kol en de flar kennelijk verbeeld ziet. De
nadere befchrijving evenwel volgt hier.

De kol is eigenlijk bet voorhoofdbeen

,

dat onder de horenwortel onderfcheiden

worde, alfchoon het daar aan verheeld is^

Het is het platte en vlak gedeelte van het

voorhoofd, de plaats daar de flachters de

Koe dollen en in zwijm liaan, hierom ook
dol genaamt. De uitwerking der dreuning

van den dolllag , is op die plaats zeer gevoe-

lig voor dit llerke dier, dewijl het plotfe-

ling na den flag neder vak : er zijn er ech-

ter , wier kol
^
of dolbeen zoo hard is ,

dat

men door dollen en Hagen het dier niet kan

doen vallen. Dat deKoeijen, Osfenof Stieren

in dit- beengedeeke natuurlijk eene meerdere

gevoeligheid hebben, dan in andere harde

béenderen, blijkt daar uit, dat zij in dit ge-

deelte onderworpen zijn aan dolligheid oÉ'

, kolziekte; ten aanzien van het eerke, zegt

men: de koe is dol., zij is horendol., (hier

yan. zal nader bij het verhandelen der ziek-

ten gefproken worden, ( zie ook hier voorea
Hoofdft. IV;,. Afd. I. ) het geen te kennen,

geeft, dat de Koe kwijnt, horenwee heeft

aan den dol, die aan den horenwortel ver-

knocht is , en tegen de hejrsfenen aanlegt. De
Boe-
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Boerén kunnen aailbec hangert van bet hóófd,

hec gefladig fchudden van den kop , het blik-

ken der dogen , dit horendol dra ontdekken. H- Afd.

De beteekenis kólzlek komt op hetzelfde

iiic , alzoo kolderen zoo veel zegt als zinne*

ióös , dol zijn. Het is hierom gemeen dat men. Kolziek;

van een Koe die mijmert , lustelpos enz. is,

even als men van een Paard zegt: hij koU
dert , hij is kolderzlek ; wil iemand nu dol

of kol van hec dollén der vleeschhouwers ,

óf vati den Zin met iemand te dollen., te

[oliën , dat is hem voor den gek te houden ^

afleiden, hij dolle er dan mede zoo hec hem
goeddunkt. Maar iets naders : deze kol óf dol

verkrijgt nog eórie meer bijzonderen naam ,

der* Koeijen éigen , té weten die Van [lar, De
flar is eigenliik die vlokking vart haar , die fiars- De /

ge wijze vlokkende, ónder, om, op en tegen

den kol, tot aan de heusbeendereii giöok,
én ais gebogen kralen, ééne ftarachtige ge-

daante heeft. Déze vlokking begint uit een
middenpunt, dat zich in alle Runderen zeer

kennelijk vértoortd, en ook in de haarvlok-

king der Meiifchen bekend is. Dit mid-

denpunt is in de Koeijen juist de plaats, al-

waar de oog- en néusbeendereri zich ih dé

Vöorhoöfdbeenderen ingroeven en famen- -

Voegen. Zij zijn dat gedeelte, dat in deii

Mensch die kennelijke iiigroeving tusfehea

het voorhoofd, neus en oógen vertoont^

en niet zelden de Phifionomie der Men-
fchen ontdekt ; waar van mén thans zoo veel

ophef maakt in de harsfen - of fchedel*

leér, door g^l opgehaald; itt de Koeijeö

echter i is hec vlak en plat , evenwel in foni-

£ 2 m*
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HÉT* migefi', vooral in oüde Koeijen
, eenigzins

nuNDVEE ingedrukt. Het is eigenlijk deze flar, of

II. Afd. dat punt, daar den dol- of kolflag op moet
II. vallen, om wel te treffen ^ en dit is natuur-

Hoofdft. gemeen zenuwgeftel’

der 'neus-, oog- en tongzenuWen, ja ook
der gehoorzenuwen aldaar Tarnenlopen tot het

algemeene levensgevoel , (^fenforium óom^
'inune) zoo h dit ook dc oorzaak van de'

Dolflag. bezwijming , die de Koe ondergaat , door den

flag of dol op de Harre. Tot het dolle of in

zwijm (laan vaneene Koe of een Stiet, behóo-

ten mannelijke krachten , of na itiijn gevoelen

eene zekere behendigheid of bedrevenheid

,

om den flag met eene zekere dreuning
, op het

midden der flarre te doen nederkomen. Zulk
='

’ eene kracht 'eh‘ behéndigheid bezat de be-

ruchte ENTELLüs, in het flrijdperk tegens

DAUEs, op het Feest, het geen enèas ter

gedachtenis van zijn vader anchises vierde,

wanneer entellus als overwinnaar
,

^

met
zijnen met lood gevulden osfenledere hand-

fchoen, den Prijsflier voor den flar floeg,

dat hij dood neder viel. Men hoore hier

weder vondel en virgiliü^:*

Zoo fprak hij , ftaande voor den Woudftier , hem gegeven ^

Ten prijs van ’t veldgevechu, en hief met kracht de hand/
* Bekleed met dit geweer en Buffels leere want

,

Tot driewerf toe omhoog, en', mikkende op de flarre^

Des Woudiliers, klonk met kracht en al zijn magt denr

• Varre

De hersfens in*, dat hoofd en* barsfenbekken kraakt.

En de Os ter aarde ploft , en lillebxnt, en raakt

Aan.ccue korte dood. .....
w. Dit
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Dit versje toont duidelijk, dat entellus het

zeer wel het punt van de llarre wist te

fen , zoo door -zijne bijzondere kracht, als n. Afd.

door zijne kennis aan de dreuning van het

hersfengeflel. Ik erken dus in dit verwon-

derend verhaal van de krachten van en-»

TELLUS wel iets bijzonders, maar ook niet

meer als het geen men in de krachten en

het beleid van geoefende vleeschhouvvers er-

kent. Ik heb met eigen oogen gezien , dat

een forsch karei, met eene bjjlknop eene

Koe de Harre doordoeg, dat er de knop
inzonk. Ik heb daarentegen gezien , dat een

fchrandere handige jongeling, zoo juist was
op het mikken van het centrum der Harre,

dat hij nooit misten om den Os te doen val-

len , zelfs als forfche kareis tot drie. maal

toe hunne kracht beproefd badderw Ik voor
mij, om dit in het voorbijgaan aan te mer^

ken , houde de kracht van entellus niet'

voor zulk eene groote bijzonderheid , als wel

voor eeno bijzondere bedrevenheid in het

treffen, vooral als men aanmerkt, dat het

gebruik van dien tijd , om met zware osfen-

ledere, of zoo als vondel het vertaalt, Buf-.

felsledere handfehoenen , met lood en ijzer

bekleed , hetzelfde uitwerkfel had in den
dol- of Harreflag, als nu "^een bijlknop of
dolhamer; dan dit Hechts eene hefpiegelende

aanmerking zijnde, doet dit niets ter zake,

gelijk ook niet, zoo ik denk, de billijke

berisping, waarom vondel hier een Varre,

een WoudHier, een Buffel en een Os, voor

een hetzelfde Dier neemt, en dus in zes
' Ë 3
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II.

Moofdft.

met regels rijm , vier onderfcheiden Dieren voor
RUNDVEE. en hetzelfde neemt; eenc Dichterlijke

II. Afd. vrijheid
,

die zeker , als iemand dezelve in

deze eeuw nam, veellicht den Dichter zou
aangewreven worden als of hij kolderde of
fuifebplde, even als den Stier die gedold

wierd: Dan [al genoeg hier van , wij tre-r

den wat verder, en willen het Rund eens

achter de ooren tasten , daar zal ons iets

nader voorkomen, dat op het reeds gemel?

de betrekking heeft, naamlijk de fleekfpier.

Stcekfpier. De peekfpief\ of derzeiver plaats bij

4. aangeilipt, is eigenlijk de fteekze-

nuw, deze is niet algemeen bekend; alleen

bij fommige Boeren en Vleeschhouwers in

Zuidholland , bijzonder binnen
. de Stad

pordrecht j alwaar het vrij 'algemeen is om
de Koeijefi, Osfen en Stieren , niet te dol-

len, maar met een fclierp puntig mesje of
vlijm , achter de kroon of horcnwortel , tus-

fchen de boren ih te fteken,..en aldaar de
zenuw , die aan het begin van het rugge-

nmerg, bij de eerfte wer velbeendéren , die

men den apds noemt, af te fnijden of te

kwetfen, waarop het Dier dadelijk neder-

ftbrt, en dodelijk in zwijm geraakt, waar-

na het dan verder gebloedrist wordt. Deze
manier is wiskunstig genoeg, als zij wel be-

ftiiurd wordt , doch eischt
,

gelijk in alle za-

ken , kundige ervarendheid ; zij is zeker niet

algemeen bekend; de Joden

^

dié de oudfte

aan ons overgeleverde manier van flagtén

nog behouden, weet men , dat het (lacht-

dier popten vastgjebonden , van onder hét .
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lijf halen, en daar na den kop achter over
^

draaijende , het beest keelen. De oude Ro-
rundvei.

meinen en Grieken^ zoo als uit het aange* ll. Afd.

haalde van entellus en andere omdandig-

heden is betoogt, dolden de Dieren niet
°°

een hamer of ander inftrumenc voor den

kop : dus fchijnt het zenuwfteeken van ouds

onbekend ; echter is er een fpoor te vinden

in de oude manier der Stieren - of Bulfel-

jachten, vooral bij diO Indiaanen; deze

wilde volkeren , hebben
, wanneer zij op de

Stieren- of Buffeljacht gaan, eenen taaijen

ftük , aan welkers einde aan eene zijde een

ijzeren bijl of puntig ijzer geklonken is, zoo
als onze oude enterbijlen waren , en die aan de

andere zijde een fcherpe lange punt heeft:

wanneer zij nu een Buffel of wild Rund
ontdekken, zoeken zij het op, en vertoor-

nen het Dier , terwijl zij zelven zich achter

een dikken boomftam verfchuilen, als wan-
neer het Dier, naar zijn gewoonte dom roe-

ftotende, op den boom aanftoot, terwijl den

Jager behendig van op zijde den boorti , zijn

ijzeren punt achter de horen en het oor iii

llaat , zoo dat, indien hij wel treft, het

Dier terftond valt , en dit tijdlHp waarne-

mende, keelt hij hetzelve en hakt het rtiet .

den bijl den hielzenuw en daarna den kop
af. Deze fieektenuw nu ligt tusfchen het

achter oor, de eerfte wervel en het achter-

11e. gedeelte van het lleenbeen, zoo dat,

wanneer de vlijm doorlleekc, ook de oor-

fpieren gekwetst worden , de plaats de-

zer oorfpieren , is bij N®. 5. aangeftipt

,

tevens met het oor, welker fpierwerking

E 4 en

>

N
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H?-T en ontleding zal vqlgen, bij de verhandeling.
rundvee, gehoor der Koeijen, in een afzon-*

II. Afd. derlijk Hoofdruk. Evenwel moet ik hier

„ met een woord a^ndippen , dat alle de Run-
' derdieren, her zij Stier, Koe of Ralf, al-

toos de poren zijdelings hebbpn uicfleken,

nimmer, althans zeer zeldzaam, hangende,^

200 als de Zwijnen, nog (Icil opdekende,

als de Paarden, evenwel gebeurt het, dat de

eene Koe de oören meer drak en dijf
,
ook

borsteliger bepft dan de andere; men vindt

er ook \yel die korter , langer en zelfs dom*
per zijn. Er zijn dreeken, daar men veel

fioudt, om de Koeijen, ter voorkoming van

cenig ongemak, als de blaer, fchurft enz.

in de ooren te fnijden , of er lappen af te fnij-

• den, dit misvormt dan h.et o,or, en i§ onna-

tuurlijk. Wij gaan over tot het oog.

Het oog Het oog wordt bij N?. 6. aangewezen,
over hetwelk wij insgelijks in het Hobfd«
duk , ’t welk over het gczigt der Koeijen zal

handelen , uitvoeriger zullen fpreken ; men
(la hier bij Voorraad in deze Figuur dechts

gade , dat het oog of de oogen der Koeir

jen, gelijk in vele andere Dieren, niet vlak

vooruit, maar, zijdelings in de oogkas daan.

Oogleden, gelijk ook de oogleden bij 7. de har

ren zijdelings en vrij uitdekende vertoonen,

in zoo verre, dat de haren der oogleden

van eene Koe

,

eene merkelijke borstelig-

heid hebben.

Ooghoi. ^ Het ooghol^ dat hij N®. 8* is aangevvezen,

is niet he,t beene ooghoi , waarin de bol van

het oog in het hoofd ligt: dit is eigenlijk
‘ ‘

'

de
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(Je? oogkas, bij hec beendergefl:el verhandeld

,

maar het oogbol , dat hier wordt .aangeduid ,
rundvee,'

is zekere holligheid , die in alle Kqeijen ii. Afd,,

zeer kennelijk , zijdelings , even boven het

oog , te zien is; het is dat gene, dat men -

in den Mensch , en in ander viervoetig Ge-.

dierte, den /laap^ noemt, en gelijk in alle

deze Dieren , door magerheid en ouderdom

,

den ilaap des hoofds zich bolder vertoond^

a^s in den bloei des levens, zoo, is het ook
met de Koeijen , doch veel llerker als in

eenig ander mij bekend Dier, uitgenomen

het Paard, doch al mede in een minder trap,

behalven iq flokoiide Paarden ; dit ooghoL
is fomwijl zoo diep , dat men er een kin-

dervuist in kan lleeken ; het is dikwijls vol

vuil, flof en zweet, waarom een zindelijk

Landman zorgt , dat> het gereinigd wordt.

De Vee.kenners letten insgelijks op dit oog-

bol, of het min of meer knokkig of diep is,

of de huid aldaar leenig en het haar z^chc is,
^

of het rappig is enz. waar uit zij dan de

gezondheid , vetheid , vooral den ouderdom
en andere Reekenen afleiden.

' Nu komt de neus
^ of eigenlijk de ne^s» DeNeua/

gaten, in aanmerking. De neusgaten, bij

N®. 9. aangeduid, zijn in de Koeijen zeer ten.

**

verfchillende van die van andere Dieren. In

de Paarden zijn zij zeer bewegelijk; in de

Konijnen allerflerkst ; doch in de Koeijen en

de Honden fchijnt de natuur een vaster eelc-

geftel aan de neusgaten gegeven te hebben:

doch daar wij over het reukgeftel der Koeijen

,

zoo wel als over de andere zintuigen
,
naauw-

E 5 keu*
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HïT
R.UNDVEE»

II. Afd.

I .

Hoofdft.

De muil.

keurig zullen handelen, zijn deze aanduidin-

gen genoeg om aan te toonen , dat de neus-

gaten der Koeijen, even als de odgen, in

eenen zijdelingfchen afftand van elkander

(laan , in diervoegen , dat de tusfchen-

ruimte tusfchen de twee neusgaten niet uit-

llekende is, maar zijdelings plat en zenuw-
achtig, waar door dan dat gedeelte, het-

welk men in den Mcnsch en bij andere Die-

ren neus noemt, in de Koeijen den fnoet,

den muil, den IVnoel ^prohofcis^ genaamd
wondt.

Deze muil of fmoel is bij N®, lo. aan-

geduid , en is eigenlijk de bovenlip der

Koe, die onmiddelijk de Neus zelve uit-

maakt; men kan en moet evenwel de neus

bepalen tot dat bekleed gedeelte van het

neusbeen, dat zich van onder de ftarre of

kol, tot aan den bovenlip of muil uitftrekc,

het geen men duidelijk ontwaar word in de

fcherpe hoeken, die het neusbeen tot op detl

muil doorteekent , zoo dat de bovenlip te-

vens met de neusgaten vereenigt, den ei-

genlijken muil uitmaakt, en nademaal deze

neusgaten deels de ademhaling bevorderen,

en zij met de bovenlip grazen of het voed-

fel zoeken , zoo is eene Koe nooit vat-

baar om een gebit in den muil' te dra-

gen
,

gelijk dit in de Heilige Schrift be-

doeld wordt: eenen Os zult gij niet muiU
handen als hij dorst. De Schapen, Bok'

ken en Geiten gedoogen fomtijds een ge-

bit doch ook hunnen muil , hun bovenlip

is fpitfer, evenwel kunnen zij geen tong-

Hammen velen. Doch niettegenllaande dit.
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is er evenwel iets vrij algemeen bekend , zoo hkt

wel bij de Oosterfchc volkeren als bij ons,

te weten, dat daar men Osfen, vooral Stie- ii. Afd.

ren of wilde Koeijen, door geen muilband n.

kan bedwingen, dat men dit doet door mid-

del van eenen koperen of ijzeren ring door

de neusgaten te liaan, dat zeker het fterk-

He middel is om deze ontzagchelijke Die-

ren re beteugelen. De Egijptenaren en

andere volkeren , beHuurden de krachten der

Kamelen, Afrikanen hunne Elephanteu

door haken in de neus te Haan; hier van:

ik zal mijnen hake in uwe neuze leggen y

en u leiden den weg^ dien gij gaan zult.

Dit alles famen genomen, houden wij voor
verklaard , wat eene neuze en muil of fmoel

der Koeijen zij ; zullende het overige bij het

zintuig der reuk verklaart worden; eer ik ech-

ter hier van afdap , wil ik nog korcelijk aan^-

merken, dat de Hollanders bijzonder het

woord bezigen, in afleiding van der Koei-

jen muil of fmoel , nademaal men van iemand

die een breeden uitflekende lip , met een platte

neus heeft , zegt : hij heeft een muil , een

koeijenmuily dit gaat zoo ver, dat de Phij^

flonomiekundige lavateb , en voor hem an-

•deren, hier uit een dom verfland afleiden;

doch dit kan wel misfen, door dien ezo-

püs en socRATEs zulke dikmuilen, doch
geenzints botmuilen waren. Voorts kan en

mag men de bovenlip of muil ook wel fna- snav^i:

vel (^prohofcis') zoo als in de Ele-

phanten en Kamelen , om dat de bovenlip

eener Koe ook in het aanflokken van krui-

de dezelfde werking doet.

t
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De onderlip^ bij ii, aangeduid; is

meest los hangende, en niet zoo hard of
fteekelig als de bovenlip, zij is harig, doch
zachter van haar, daar de bovenlip borste-

liger is. Deze onderlip is vrij bewegelijk

,

en omvat de tanden, voornamelijk de voor-

tanden , waar over breeder gehandeld zal

worden.

De kin^ N\ 12. is onmiddelijk het on-

dergedeelte van den onderlip
,
onder het ui-

terde einden van het kinnebakken. Deze
kin is in vele Koeijen ruig en harig, in

fommigeti, vooral bij oude Stieren, is het

kinhaar langer en fchijnt een lange baard te

worden, veeltijds is dezelve witharig; men
vindt er ,, welker kin kennelijk gebaard is.

De kin der Koeijen is voorts breeder als in

de Paarden , en fchijnt ajs een bak of geul

,

die in de breedte zich uitbreidt, en als tot

opfeheppen gefehikt is;^ misfehien daarom

bakhuis en kinnebakken genaamt. Zie hier

boven bij kinnebak*

De kinnebakken ^ 13. zijn eigenlijk

de onderde kaakbeenderen, met hunne der-

ke kaauwfpieren bezet; deze is fomwijlen

derk gehaard en heet dan kinnebaart
^ jïk»

kebaart ; deze beginnen aan de inlijving van

het kakenbeen ,
in het hoofd regens de groe-

ve van de bovenkaak, 'zij bevatten de kie-.

zen , die vnen baktanden noemt , als liggen-

de in den *bak vaq het kaakbeen of kinne-

bakken ; dit kinnebakken is bekleed met een

zeer derke zenuwachtige onderlip, vol mei;

een foort van lepels bezet, en inwendig met
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de baktanden -of kiezen, welkers befchrijving «èi

en afbeelding , bij het verhemelte en de her-

kaanwing nader zal voorkomen, gelijk ook ii. Afd.

De hovenkaakfpieren N®. 14, welker li*

onderfcheiding duidelijk in alle Runderen

zigtbaar zijn ,
door den inval der tusfchen-

ruimten van de geulen der onder* en bo-j^^^

venlip, bijzonder door de affcheiding der

gaping van de lippen bij het einde van der-

zelver zamenvoeging, maar allerbijzonderst

door de herkaauw-fpieren 15, die al-

daar als de wangen der Koeijen uitmaken,

en zeer veel toebrengen tot het fraaije hoofd»

flel eener Koe , even als de wangen of koo- Kaak-

nen in het aangezigt van een Mensch.
der daad, dit aanzien verfchilt mede mer-
kelijk in de Koeijen, want men vindt er,

die deze wangen , kaak- of kaauwfpieren

(^Masfeteres) merkelijk gezwollen en vet
'

-

hebben, anderen daarentegen doorteekenend:

men vergelijke in Plaat V. de hoofdfiguren

of Koekoppen , daar zal men den eenen

vet en bol gedrongen, en den anderen fchraal

en mager zien.

Het voorhoofd of de bovenkaak de Hetvoor-

neusbeenderen N**. 16, is hier eyen aange-^°^^^‘

Wezen in tegenftelling van de onderkaak,
gelijk ook bij N®. 17. de plaats der kol of
Itar, zoo even breeder befchreven.

Het hoofd tot dus verre in alle deszelfs

voornaamlle uiterlijke deelen befchouwd zijn-

de , volgt hier op deszelfs verknogcheid aan

^bet overige gedeelte des ligchaaras, cn wel
sian het voorllel. Hier komt dadelijk voor:
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iJE'i’

^
i)e fiek^ bij N®. i8^ nangellipt. De ne!^

begint eigenlijk aan liet achtereinde van het
II. Afd. kroonbeen óf de horenwortel , alwaar het/

Hoofdft.
wervelbeen den atlas in de groeven

van het achterhoofd draait,’ bij het been-
De nek. dergedel reeds nader verklaart,' alwaar men

zién kan hoe verre de wervelen van den nek

zith uitbreiden. IVlen rekent uitwendig de

nek , van het achterhoofd af, tot langs en

aan den achter- bovenhals of nok N°. 19.

Dit woord 77ok vereischt hier eenige nadere

Tfc nek. opheldering. Nok is eigenlijk het oorfpron-

kelijk naamwoord 4 eh bèteekenr eene za-

inenloopende hoogte, als 4 bij voorbeeld:

nok van het dak ; in dien zin is dan

de nok juist zulk eene zamenloopende fchuin-

fche hoogte , die als ’c ware het dak vaii den

hals aan de fchoft maakt , waar van de benaming
Haarnok; Van haarnok komt : zijnde de liaarnok juist het

harig gedeelte dat van den nek langs tot den

nok den hals van boven volgt< Dé Bis-

caijers^ zelfs de Vrouwen, hebben door-

gaans zeer ruige zwarte haren aan den nek

of nok, gelijk ik dit bij zekere aanzienlij-

ke Bistaaifche Spaanfehe Princesfe bij ge

legenheid aan haar toilet heb waargenomen.

IN'ien verdeelt dan den hals in den haarnok
en nek 19; dit is zoo veel als‘ in de

Paarden de manen , het zijn in der daad de

manen der Koeijen; de haren dezer nokken
zijn dikwerf vrij lang en ruig, altoos on-

derfcheiden van het ander haar ; men vindt

zelfs haamokken die geweldig uitfteken en

als openvallen , dat men jpothals noems.
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De haarnok is altoos duidelijk te onderken-
,

iien, langs den geheelen bovenhals toe aan

den fchofc bij N^. 26, daar eigenlijk de ii. Afd,

nek eindigt, ziet men die duidelijk aange-

toorid ; ondemisfchen zijner vele Koeijeti,
*

die deze nok vrij fcherp en fmal toeloo-

pende hebben, dat geene goede gedaante is,

nademaal een Veekenner gaarne een hoogen
ronden nek ziet. Deze liek is eigenlijk in

de Osfen ' de bas^ of jok , in de Paarden de

zaddnok^ lastdrager^ zadeling; veeltijds

is deze nok kaal en glad, door het fchii-

ren aan' de hekken , boomen en fchurkpalen ;

dit noemt men dan kaalnok
, fchuurnok ,

jeuknok^ waar over hier in ’t voorbijgaan

eene kleine aanmerking, namelijk: dat juist

alle viervoetige Dieren , ook vooral de

Mensch, ja de meeste Vogelen insgelijks,

omtrent dit nok- of nekbeen aan den Ilag

met eene zekere jeukerigheid geplaagd wor-
den, en niet zelden met ongedierte, waar
•van men wel eens aanleiding tot een ver-

wijt neemt; bij de verhandeling over de

ziekten der Koeijen zal ik dit nader ophel-

deren. Eindelijk wordt deze nok of nek bij

uitftek ook fchof

t

genoemd, daar men die Schoft:

in het nekbeen atlas noemt , om dat de

flerkte van atlas, die men de wereld dra-
'

gen doet, daar in gelegen is; waarom de
Dichters zeggen:

Daar atlas, forsch en fterk, de nek voorover doft;

Tojscht hij den wereldkloot op zijpen breeden fchoft^

No

\

'

1
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HET Nu volgt dè (Irot of gorgel N^. 19, dfë
Rundvee. of J^qqI genoemd Wordt,'

II. Afd. naar de benaming van dë longpijp, dié men
if- flrot óf gorgel noemt; dezelve begint aan

Koofdft.
ftrotcenhoofd óf hét keelhol

, de keel-

Deftrotput, én is het begin van dé keel, in allé
of gorgel. Koeijen zoo kenbaar, dat mén door de huid

heen de werking van de fpieren in het door-

flokken zien kan. Hierom wordt dit gedeelte

ook flokkeel^ fiökjlrot ^ flokddnn genaamd;
De Koeijen zijn zeer gaarne aan dat gedeelte

gekröuwd en geflreeld ; de ohtembaarlle Kcc'

wordt mak, wannéér mén flech'ts dit gedeelte

kan te (Ireelen krijgen f zij fteekt lijdzaam dert

kop vooruit, eh gedoogt het gellreel langs'

den geheêlen halsvang.

Haisvang. hah of de halsvang en deszelfs fpieren

N®. 20. begint onder dit gedeelte : men verftaac

er het gedeelte door ^ dat van achtér de kakenf

onder langs het ondergëdeelcé der hals loopt v

het is de halsvang ,
die men ook noemt

keélhals , keeljïrot

;

want deze wordt tevens

met de ftrot en de bloedaders in het keelen

of blöedritfen der Runderen doorgefneden

wijders wordt den hals of den halsvang ook

Schothais. wel genoemd fchothals , fchürkkals ; de
’

Schurk- Ouden noemden dit gedeelte wamine , de'

koewam , dat Zoo veel is als een kwab
• {^palend^^ die onder de kin afhangt en de

krop uirmaakt, dus ook wam^ kwahwam^
kosfem enz. ; doch zij dient hier van onder-

fcheiden te worden
,

gelijk duidelijk blijken

zal , ook van ^leëschkwab , kwab , knoh-r

ielkwab y als de kosfem knobbig en klicrig

’ ^ is>.



h è L L A N D. ëi-Van

is ^ rii'ettetnin zijn de keelkwabbeh niet ori- het

gemeen bij de K'ocijen
^

vooral onder aan

de keel - en kaakfpieren
,

éven als de zoo- n, Afd.

genoemde wennen. ii.

Schothals wordt de hals ih ’t algemeen Hoofdii,

genoemd, om dat om den hals de rouwen Sdiothaiis

en gefpanneri geflagen worden. Waar’ mede
de Koeijeti op de Ikllen tusfchen de fehoc-

reepen en aan het fchot gelloten worden ^

hetwelk voornamelijk öra het hoogde ge-

deelte van den hals gefchiedt, waar van hei:

woord fchothals komi , ook wel om dat,

wannéér de Koeijen dikwijls genegen zijn dè

ïlooten over te zwemmen of te wild in dé

weide zijn, men dezelve een houten fchot

om den hals doet, waar door den hals of
kaal of ingebogen wordt;

Schurkhah is al mede eene bijzónder- Sciiutte

heid, reeds aangellipt bij nokhals. Dezen
naam geeft men aan Koeijen, die door de

jeukerigheid geplaagt , zich voornamelijk mei:

den hals tégen boomen, palen, hekken of
iets anders wrijven , zoo dat zelfs de huid

kaal wordt; men vindt daarom tot ge-

rief dér Koeijen overal in - de weiden palen

gezet, die men fchurken noemt, fchurk-
'paal.^ denkelijk van fchurf.^ fchurfpaaL Se»

dert langen tijd heeft men bijna algemeen in

JS'oord - en Zuidholland dé ontzaggelijke

kaakbeenderen en ribben van Walvisfchen

tot zulke fchurken in de weiden geplant;

hetwelk voor vreemdelingen een bijzonder

yerfchijnfel is, als ongewoon aan deze ge-

bruiken , vooral als men bij de zindelijk^

. F Noords
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n£T
HUNDVEE.

II. Afd.
II.

Hoofdft.

.Halsftuk.

ïlalsplooi'

icn.

De krop.

Noordkollanders deze kaken fierlijk befchÜ-

derd ziet. Voor het overige fchurken vele

Koeijen zoo llerk aan deze palen of ook
wel aan de fchocten, dat zij den hals, hals-

vang of het halsfluk genoegzaam kaal ma-

ken , en dan is het een regce fchurkhalsv

maar integendeel , als de Koeijen de hals

vet en harig hebben
,

gelijk meestal het

voornaamile gedeelte van den hals zoodanig

is, dan onderfcheidt men die in halsplooi-

jen^ althans daar deze plooijen het meest

zich vertoonen, zie N®. 22, daar is eigen*

lijk de halsvang , welke naain bij de

Vleeschhonwers het meest m zwang is;

vooral ook halsfluk , onder welke namen
zij dit gedeelte verkoopen; ook wel kop->

fluk; onder dit gedeelte liggen de zooge-

naamde keuvel- en neusfpieren, hegt- en

vezelfpieren van den hals.

Ondertusfehen , welke benamingen of ver-

deelingen men van eenen Koeijenhals make

,

dit is klgemeen, dat aan de fraaiheid, lijn-

heid, zachtheid en welgemaaktheid van eenen
'

Koe-, Osfen- of Stierenhals, genoegz^lam

de volmaaktheid van het gehede Dier, bij-

zonder van het hoofdllel , en vooral de kunde

van deszelfs gezond of ongezond gelid on-

derkend wordt, gelijk hier dan ook inzon-

derheid bij behoort de fraaiheid van den

kosfem , borst en fchoft , die nu voorkomen;
De boyenkrop of de krop , kropfluk i

wordt aan het einde van den- lirot gevon-

den, en is het begin van de borst, van de

keelput af, die tusfehen de gewrichten van

de lleutelbeeuderen geformeerd wordt. Hier
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fcegïht eigenlijk de borst of hovenhorst ^

terwijl de onderborsr aan den kosfém ligt.

Dit gedeelte is bij N'^’. 23. aangewezen , ii. Afd.

hetwelk, alboewel hetzelve tot den kosfera H*
onmiddelijk betrokken wordt, evenwel door

eene zekere infiiijding of fpierplooi ken-

baar is. ingevalle men een Os in het ga-

reel fpant^ om den ploeg of wagen te trek-

ken , is het hier de plaats daar het haam
voor gefpatinen wordt ^ en is dit gedeelte

de borst van de Koe , welk deel ook bij

het Aagten het eerst wordt doorgehakt, te

weten
^ het voorlle van het borstbeen , waar

men dan zeker kliergeflel tusfchen het geele

Vet vindt
^

dat men hcrstj^ , veelal zweze-
rik noemt ^ onder dit gedeelte liggen de
groote en kleine boi*stfpier, zaagl'pier en
ileutelfpier : dit deel is het geen men ook
anders glandula Thyml noemt, ook wel
kropklier

^

dan, deze is geheel iets anders

^

en beftaat eigenlijk uit eene vergroeijing der

onderkaakfche ftfot- of k wijl klieren , en be^

hoort tot de ziekten der Koeijen ; men
noemt het daarom ook kwijlkroh

, kwijl-

balg.

Aan de botst nu volgt dat zonderling eh ei-

‘ genaartig geftel van den kosfem N°, 24. Deze
kosfem is voorzeker ais eene bijzonderheid

aan te merken, nademaal men in geene vier-

voetige Dieren iets dergelijks vindt , althans

niet zoo uitwendig; het is eigenlijk eene

kwahbe of wamme , zoo als kiliaan die
,

le regt noemt ,
Want door eene kwahhe^

ook wel eens horstlelie , vetkwab ,
vleesch-

kwab of wamme ,
verflaat men eenig vel*

t ^
ach-

j
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MET achtig bijhangfel , vooral aan de onderkitï
È.UNDVEE

borst ; wij weten , dat men iemand

,

ir. Afd. die een zware onderkin heeft, een kwabke
II' noemt, vooral als het in Vrouwen zich ver-

Hoofdft.
^ kwab of wam tot aan den

boezem hangt , dan 'zegt men : ’t is een

kwabbe. Deze kwabben zijn in den mensch

als een gebrek , en dikwerf oorzaak van eene

{lijmerige aandrang op de tongklieren en

kwijlvaten , zelfs zoo , dat de meesten zwaar

cn belemmerd van fpraak zijn, als wanneer

men- ze kwab- en bahziek noemt. In Zwh-
ferland is, een zeker geflacht bekend, waar

van ik een Man en eene Vrouw gezien heb

,

die zulke keelkwabben wel ter grootte van

een vollen geldzak hadden hangen. In de

Koeijen , die deze kwabbe of kosfem bo-

vennatuurlijk zwaar hebben
, heeft ook door-

gaans iets dergelijks plaats. Ondertusfchen

hangt deze kosfem , wamme of kwabbe/van

de onderborst tusfchen de voorpooten der

Koe, én kan tot zulk eene ontzaggelijke

zwaarte in vet aangroeijen , dat zij tot op
de fchenkelen doorhangt. In vette Koeijen-,

vooral Qiieën , heb ik er gezien . die bijna

tot op den grond hingen de Osfcn heb-

ben ze minder zwaar. In de rafereclen de^

Gild-Osfen, boven vermeld, ziet men die

doorgaans. - Het is ook op den kosfem , dac

de Vetweiders letten: als- men eene Koe
koopt, betast men altoos den kos-fera, waar
bij dan komt de gevoeligheid die eene Koe
aan dit gedeelte heeft, zoo als vermeld is:

niets kan eene Koe meerder lokken tot ftib

Haai
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flaan en betasten, dan het (Ireelen aan den

kosfem
, hetwelk reeds meermalen is aan*

geflipt. Zoo llreelde inachus zijne Doch- 11 Afd.

ter lö, welke in eene witte Vaars veranderd n*

was ; maar natuurlijker drukt ovidius dit

uit, in het geval van jason, die de woeden-

de Stieren onder het juk bragt: zijn gezegde

komt hier net ter fnede; zie hfer hetzelve,

bij verkorting, aldus:

„ Jason Hapt de Stieren te gemoet, die

,, met een wreede en vervaarlijke grein

s

„ met verijzerde horenen en gekloofde hoe-

,, ven moedig op hem aantreden en loei-

jen, dat het aardrijk allerwege vol damp

„ en rook is ; de Tesfaliers hadden den

„ dood op ’t lijf. Maar hij komt haar on-

,, der het gezigt , blijft ongedeert door mid-

,, del van zijne krachtige toverkruiden , van

,, dien vurigen adem, onhefchroomd

,, den KWABBiGEN KOSSEM, dwingt haar on-

,, der ’t juk en gewone ploeg,” enz.

Van dit flreelen van den kosfem vindt men
bij denzelfden Dichter nog gewag gemaakt

in de Fabel van europa , die den witten

Stier aan den kosfem Hreelde : dus is dan

dit gedreel der Koeijen, aan den kosfem-

kwabbe, zoo als valentyn te regt ver-

taalt , eene overoude kundigheid van alle

Veekenners, en gevolgelijk ook nog bij on-

ze Boeren overbekend , in zoo verre , dat

het als nog het eerde en genoegzaam eenig

middel is, om eene jonge dartele Koe, een

Stier of Os, tot ftaan te brengen, en dan

jnec eenige jeuking aan de kruin het touw
F 3 oni

/
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om de horénen te (laan, zoo als hier voren
RUNDVEE.

is.

II. Afd. Ondercusfchen is er nop; eene nadere on»

H ^
Mft

derfcheiding bij onze Hollaiidfche Koeijen ,
* tusfchen de borst en den kosfem : zij noemen
de bovenkrop kosfem^ ook krop^ hoven-

VoQïhoxsi,Qn onderkrop ^ bovenborst ^ voorborst, (zie

^3.) d%or de onderkrop begrijpen zij

den kosfem , of dat gedeelte dat voor de voor-

pooten zich vertoont: maar het achterfte

gedeelte van den kosfem
, dat achter de dijen

der voorpooten zich vertoont, noemen zij

Naborst
^tiborst ^ nakosfem

,,
(zie N°. 25.) deze

naborst bekomt vervolgens nog den naam van

Voorvang. ,
in tegen delling van den achter-

vang , ook wel zwezerikvang , waar van reeds

gefproken is ; er zijn er die den kosfem ook
veilok noemen ; doch dit is zoo niet , vetlok

is een vette haarftk aan de hakken der Paar-

den, en op de Koeijen niet toepasfelijk.

Eindelijk is er nog een merkelijk onder*

fcheid tusfchen een ruigen en gladden kosfem ;

de gladde is altoos fijnharig en veilig, doch
de ruige is in fommige Koeijen zoo langha-

rig, dat de haren tot op de kooten neerhan-

- gen
,
gelijk in de wilde Koeijen. ( Zie Plaat L )

Tot hier toe het voornaamfte van het
' hoofd , den hals , de borst enz. aangewezen

zijnde, vervolgen wij met \ïqi Middenfefóoch
dienen vooraf te melden, dat hier eene bij-

zondere verdeeling plaats heeft, die meren-
deels van de vleeschhouwers oorfpronkelijk

Kwartic. is : zij verdeden de Koe in kwartieren
, het

ren- yoor - en achterkwartier

:

onder het voor-

kwar-!
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kwartier rekenen zij het hoofd, de fchofc, het

nek of nok, de hals, -de borst en de voor-

pooten , tot midden in het middenrif, aan Afd,

de korte ribben; onder her achterkwartier

,

het kruis met de achterbillen, pooten en
*

öaart, en zoo vervolgens weder eiken poot
met zijn aanhang in een kwartier, dar dan de

vier kwartieren van eene koe zijn
,
gemeen*

lijk bekend bij de linker- en regter voor**

voet, of de linker- en regter achtervoet,

'waar uit dan Het volgende geestig raadfeltje

ontdaan is; bij voorbeeld, men vraagt: a/s

een voet vleesch twintig guldens kost ^ op

hoe .veel komt een kalf te (laan? iemand
dienu de kneep niet verdaat, gaat aan het

berekenen der waardij van een Kalf tegen

eene Koe ; doch hij is mis , want de vraag

ingewikkeld zijnde : op hoe veel voet of voe-

ten komt een Kalf te ftaan dat is: op hoe

veel voeten ofpooten ftaat een Kalf^ zoo is

het antwoord natuurlijk, dat een Kalf op

vier voeten of f>->oten ftaat.
Tot het vo. -lwartier komende, ( want

hier moeten wij h«t gebruikwoord volgen ,

)

komt hier eerst in aanmerking de fchoft- of
jokfchouder ^ aan de nok vereelt. ( Zie Jokfchou*

‘N"'. 26.) Er is reeds bij N®. 21. melding

gemaakt van den nek- en den haarnok, doch
hier komt in tegendelling van den haarnok

,

de fchoftnok voor: hier eindigt de haarnok
tegen het heuvelachtige of liever de bultach-

tige verhevenheid, die zich zoo kennelijk

in alle Runderen vertoont, zelfs kennelij-

ker dan in eenig ander Dier,' zoo dat men
F 4 er
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BtT er onder dit geflacht vindt, die dezen nok of
a.uNDVEe

alg vereeld hebben ; het geen fom-

H. Afd. mige Natuurkundigen toefchrijven aan de

verwenning of vergroeijing , die deze Dieren
Hoofde* 2ouden aanneemen , door het dragen van het

jok, gelijk zij willen dat dit bij de Zebu„
die een aanmerkelijke bult heeft

,
plaats

heeft; zelfs zijn er, die de kemelsrug aan

diergelijke oorzaak toefchrijven. Het lust

mij niet hier over in gefchil te treden , ter*

wijl er te voren al iets van gezegd is; dan-

ten opzigte van de Koeijen, ontken ik' het

volftrekt ,
en wel om deze bondige redenen :

die in weinige woorden dit vertelfel zul-

len ontzenuwen. Ik redeneer dus: indien

het vcrgrpeijen van dezen nok of bult oor-

fpronkelijk is- van het jok dragen of den ar:*,

beid der Koeijen ,
en door. voortteeling verr

anderd, dan mo.eten die Dieren, die voort-

teelen, aan dezen last en vervolgens aan ver-

groeijing onderworpen zijn geweest ; maar

iiu wordt altijd tot het jokdragen en ploe-.

^en de Os géfchikt, en nimmer of zelden

de Koe , het Vaars of de Melkkoe; dewijl

nu de Os niet yoortceelen kan , en de
' • Koe niet gebruikt \yordt to,t lastdragen , is

die veronderftelling^^van vergroeijing, een,

louter, verdichtfel vm herslenfchimmige in-

beeldingen, om de. vaste natuurwetten, aan

elk Dier ingefchapen , uit te leggen, volgens

menichelijke begrippen , die nooit tot het

Qoddelijke Albeftuur kunnen indringen, en

(^erhalven door geene vernuftige wijsgeeren

te Yerkiaren iijn.. Dus^ komt dq. nok hier-
’

'

voor.
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voor in het eigenlijk begrip van fchoft. De het

beteekenis van fchoft , is alzins in den zin

van den buk of de hoogte van het nek- n. Afd;

been , waarop alle de Dieren de lasten dragen.

Zoo wordt aan ^flas , die den Aardkloot
^

op zijn nek en fchouders torscht , eenen De fchof^

groven fchoft toegefchreven : hij draagt
'de wereld op' zijn fchoft; van een boutigen

kaerel, die lasten op zijne fchouders draagt-,

zegt men: hij heep een hreede grove fQhoft.
' De fchoft is dan in het gemeen , dat uit-

kekend gedeelte van het nekbeen , alwaar

de halswervelen eindigen, en de ruggewerve-

len beginnen
,
beteekenende nok of fchouder.

Het wordt dan ook op deKoeijen toegepast

,

niet alleen als defchoft , maar nader als de

jokfchoft^ diQ jok- oï jukfchouder ^ dat is Jokfchofs;

dat gedeelte, waar op een Ploegdier het jok

draagt; hier vzxi jok • osfen

^

als zijnde deze

inzonderheid_^gefchikt om het ploegjok of

juk te dragen , zoo als het hier boven reeds

is aangekipt : dat jason de Stieren , door

kreelen aan den kosfem , onder het jok

bragt. Het leggen van het jok op dienst-

bare fchouders, is overbekend; het zinne-

beeld van twee Osfen, die eenparig onder

een jok trekken, het dragen van het melk»

jok, het huwelijksjok, en ontelbare zin»

fpelingen hier op toepasfelijk ,
zijn overtui-

gelijk genoeg om te kunnen begrijpen,

waarom men in de Koeijen een jokfchouder

erkent, namelijk om dat het dat gedeelte van

de ruggegraat is
, dat het jok draagt. On-

ze Roeren kennen den zin van dezen naam

F 5 zeet
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zeer wel, want zelfs zeggen zij van eene
B.UNDVEE.

die het melk]ok draagt, dat hare

n, AfcL fchouders en boezem naar het jok (laan

:

ïi.'

Hoofdft»
jjg heupenzwaai , daar zij den emmer draagt

, : ' Zwiert op den vasten tred : de fehouders van de Maagd

Gekneld door *t- juk , geeft kracht aan ’t plegen en *t

verrigten

,

Van ’t boter karnen , en der vrouwen zuivelpligten. .

Maar alhoewel nu de naam van jokfchoti-

dar , jokfchoft hier mede verklaard is , zoo
is deze benaming onder de Hollandfchs

Boeren op verre na zoo gemeen niet als

fchoft en fchoftnok ^ en de reden is natuur-

lijk , om dat men in Holland , Vriesland

. en elders, ten minfte voor zoo ver ik heb

kunnen nagaan, niet met Osfen ploegt, en

gevolgelijk het jok minder bekend zijnde,

tde benaming v2x\jok-os ook fchier niet gebe-

zigd wordt. Alle de fpieren van den joklchoft

hebben gemeenfehap met de borst - en fchou-

derfpieren , door eene menigte vezelen en

hechtingen aan de Voorde ribben en wervelen.

De l'choft , nok en jokfehouders daar Ja-»

tende , komen ons kennelijker voor de voor-

Voor-- fchouders

^

N’. 27. De voorfchouder is

fchouders het hooge gedeelte van het voorkwarcier

aan beide de zijden , en' is dus of de regter-

of.de linker voorfchouder; de regter is hier

bij N'. 27. aangewezen, het beloop daar

van rekent men van den fchofc tot aan het

voorgewricht ; zij bevat het achter -borst-

been , en vooral bet fchouderbeen ,
of ei**

gen.
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genlijk het fchouderblad , het fchildbeen «et

C fcapula^^ waarom het gedeelte dat door

de vleeschhouwers hier uit wordt gehakt, n. Afd.

fchildribhe , ookfchouderftuk genaamd wordt. ,

Men noemt het ook platte fchouder , in te-

gen ftelling van den fchoft ^ dat de ronde “

fchouder is, (in de Plaat van het Beender- piatte

geitel kan men dit fchildbeen of fchouder- fchouder,’

blad nader leeren kennen). Bij N*. 28. is

de plaats waar men de fchüdrib of de platte

fchouder vindt , aangeduid ; bij N®v 29. ein-

digt, dat men fchouder ,fchoér, ofhet fchoêr- Defchoer;

Buk noemt, want aldaar begint, gelijk in Schoec-

alle viervoetige Dieren , het armgewricht

;

het vleesch tusfchen dit gedeelte noemt men
ook fchijfjïuk

:

het is het beenhoofd van den

voorvoet, hetwelk in de holle groef van

het fchildbeen draait ; dit been vervolgens

verlengende, vormt bij 30. dat geene,

dat men in den Mensch den elleboog uoemt.

Alle deze beenderen zijn nader afgebeeld bij

rif van de Koe in Plaat VL In de af-

beelding , welke wij nu verklaren , zijn de-

zelven met de fpieren enz. bedekt, en deze

worden alleen ter aanduiding van de uit-

wendige verdeelingen der Ledematen aan-

gehaald. Zij zijn voornamelijk die genen, die

men in den Mensch de driepuntige , de groo-

te en kleine borstfpier, ruggefpier, ronde,

ondergraatfche , ravenbekfche en onder - en
bovenbladfche fchouderbladfpieren noemt :

deze zijn alle de voornaamBe deelen van
het voorkwartier , en worden hierom bij de

Koekenpers en Vleeschhouwers wel oplet-

tend
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RUNDVEE.
gade geflagen, want zij Verfc billen mer^

’kelijk in hoogte, breedte en dikte of vezel-
ji.^Afd. achdgheid De nok of fchoft kan in de

Hoofdft. 1^0^ of Os hoog en bultig zijn, en hard in

het betasten, de andere in tegendeel zacht,

De borst, lenig en glooijende. Het borstbeen of de

fchild, kan in de eene zeer beenig uitfte-

ken, en in de andere zacht en als in de kos'

fenifpieren zich verliezende. De fchouder-

fpieren reekenen in deze fterk, en in gene

zijn zij als in een geweld , het is hier , daar

ook het vet meestal te ondertasten is. Een
kenner zal altoos dit gedeelte met de vin-

geren zachtelijk prikkelen. In vette Koeijen

befpeurt men hier bij eene zekere trilling,

eene huiverigheid van den huid , hetwelk een

goed teeken is , en waar door de vetheid en

lenigheid der fpieren aangeduid wordt. Men
zegt hierom dat de Koe trilt oïwaggelt

van het vet. Integendeel ,
- als de huid hard is

eh men de beenen fterk door de fpieren heen

bemerkt, dan zegt men hij tast fchraal^

hij is bonkige enz, dit vertoont zich ver^

fchinLl
volgens flerker aan de elleboogknop 29
en 30. alwaar de zoogenaamde of het

fchenkelbeen begint, die het tweede arm-

Deenvan den voorvoet uitmaakt, en bij 30.

vervolgt tot aan N*". 32. alwaar het knie-

gewricht begint; dit gedeelte wordt door-

gaans de voorfte mergpijp , murfpijp ge-

noemd, ook wel de fchinkel^ fchenkel^ en

ook vleeschfchinkel ^ kalfsfchinkeln bout ^

doch dit zijn meest achter deden. De fchen-

kel is omringd van de meeste taaije zenu-

wen
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wen en fpieren , die van den fchouder iieder- h®t

dalen, en aldaar zijn ingelijfd ter beweging

van den voorvoet , deszelfs voornaamfte ii. Afd.

centrum, of liever zamenloop^ is aan den

knok N*. 30. die bij den Mensch den elle-
*

boog iiitmaakt, en daarom bij de Koeijen

insgelijks ^e/7fchinkelknop , den ellehoogknok

heet; wat nu fchenk
^
fchink ^ fchin-

kei is, is genoeg bekend, doch het wordt

wel eenigzins verward gebezigd , dewijl men
Gok een varkensham fchink noemt. Ook een

fchapenbout fchïnkelhout ^ hetwelk gemeen-
lijk de achterbout is. De fchinkel, eigen-

lijk fchenkel , is het armbeen van de Koe,
het zij voor of achter, hief van vmr- of
achterfchinkel ; de vleeschhouwers onder-

fcheiden het ook zeer wel in voor- of ach-

terfchenkel , dat is die van den voor - of ach-

tervoet. Gelieve nu iemand het ook fchonk
te noemen , het een en ander zal doch op
hetzelfde uitkomen.

Nog wordt het vleezigfte gedeelte boven
de knieën , of ook de achterbak , wel eens

fchijf genoemt, doch meest in Kalven, als

kalffchijf enz. in welkers midden dan ook
altijd de mergpijp zit. Nu volgt de knie-

fchijf QÏ\itx. kniegewricht ^ N®. 32. dit is

het gedeelte waar het armbeen door de knie-

beenderen , kniefchijven , of fteenplaat ender-

zelver bekleedfelen , aan het pijpbeen of den '
^

onderarm van den voorvoet gehecht wordt.

Dit gedeelte is zoo kennelijk , dat het geene

verdere verklaring behoeft ,
ten zij men kor-

teJijk opmerke , dat dit gedeelte in oude
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Koeijen eelcachtiger en harder is , dan itl
RUNDVEE*

^ hetwelk het gevolg is van het veel

II. Afd. knielen , of de ongelijkheid van het plaveifel

der koes of de (lal, hetwelk oorzaak is. dat
* men al veel Roeijen vind, die dezen knieknok

6üjffchecn verftijft , vergroeid en dik hebben, hetwelk

m^nmokkig^ eigenlijk koesknie -noemt ^ ais

veroorzaakt door het leggen op den koes, kocs-

plank , doch hier van nader bij de gebreken

Pijpfpier. Bij N®. 33. zijn de plipfpteren^ eigenlijk

de armpijpfpieren van den ondervoorvoet.

Dit gedeelte wordt dikwijls vermengd met
de fchink - of fchenkeifcheen ; het kan door-

gaan met opzigt tot de pooten der Koe^
nademaaL men in den ’Mensch bij uitne-*

mendheid de beenpijpen der voeten fchen-

hels of J^heenen noemt, anders is het de

pijp^ het pijpheen ^ zie boven Plaat VI.

Dit pijpbeen nu eindigt of is verknogc

aan dat gedeelte ,-’t,welk men der voet

of ook de koot noemt: de kroon of koot

is bij N®. 34 aangediiid; men noemt het

ook wel den kogels doch dit heeft meer be-

trekking tot . de Paarden ; het moet hier

koot en kroon zijn ; dadelijk bij den achter-

voet, kroon en koot zaL dit opgeheldcrd

worden.

Voor- De yoorklaauw , of de fchoenen , de
kiaauw. klufklaauwen , ook /de voorfchoenen ge-

ki^uw' bij N^. 35. aangeüipt, zullen ins*

Scheen* gelijks daar nader in aanmerking komend '

kce«. Eenige kleine aanftippingen dienen hief

echter niet overgeHagen ; te weten , dat

men , met opzigc tot de laatstgenoemde ge-

deel-
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deelten, eenige onderfcheidingen teeft^ die het

aan de binnenzijde der voorvoeten herkend

worden.

Dus kent men de knielpees^ bij N®. 36. Hoofdft.

aangeftipt : deze pees teekent geweldig fterk
KnUlpsc».

door in de voorpooten der Koeijen, even

als de hakpees of fchijthak in de achter»

pooten. Deze pees is voornamelijk ken-

baar achter den bovenfchink, tegens den

voorvang , en dient de Koeijen vooral in ,

bet nederknielen en oprijzen, hxQxom knielt

of kniepees.

Vervolgens is er nog de voorhak of voof» Spoorhak^

hielpees iN®. 37: dit is de regte hak vai^i den

voorvoet, en moet wel onderfcheiden wor-

den van de achterhakken, bijzonder de zoo-

genaamde fchijthak. De voorhak, die hier

voorkomt , wordt ook wel fpoorhiel ge- spoorhici;

naamd , orn dat dezelve den tred van- den

Koepoot in het zand teekent, en men hec

fpoor der Koe daar aan erkent, gelijk men
weet dat de Jagers zeer ©plettend zijn 'om

het voetfpoor der dieren te kennen. Im-
mers weet men , dat men , het drukken van

het fpoor, dat is, den indruk der voet of
voetzool nagaande, zegt: iemand op het

J'poor^ op ÓQnvoet te volgen: het is zelfs in

onze Dicht -eeuw eene foort van fierlijk»

heid, te zeggen, dat men het fpoor van
dezen, of genen Dichter of Geleerden drukt.,

Spoorgezwel vixidiik htzhï] de buffon ver-

taald, doch de anderzins zoo keurige Verta-

ler heeft hier grof misgetast
, nademaal

fpoorgezwel eene ziekte aan den fpoorhiel o£
hak b^eteekend , zoo als blijken zal.

\
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Onder dezen fpoorhiel bevindt zich nog
fcüNDvEE. hinnenkroon of het kroön-

II. Afd. hol, dat de holte van den voet-enkelfpoor
II. is, men noemt het ook vocthoef^ horen-

Hoofdft.
jpi^Q^ ^

Qi-n dat de horenklleven , öf hielen ,

Binnen- fchoeneii , horenklaauwen, zoo men die gc-
roon.

noemen , hier Zamenloopen ert als

de palm'*uitmaken ; men noemt dit gedeelte

ook de zool
,

de zoolgroef dér gekliefde

klaaüvven. Ook vind ik den fpleet der Koe-
pooten keperbeen ^ keperklaauw genaamd,*

als zijnde gekeperd; doch dit fchijnt mij

toe betrekkelijk té zijn tot dat foört vaii

kfeauwen, dié buiten degéwone klieving, dé

horenige feboenen door vergroei]ing fchelfe-

rig of mét gebarsten nagels hebben , hetwelk

geen gering gebrek in de Koeijen is , vooral

als de nagelhoef lang en plat is, dan zegt

men : de Koe kleppérbeem of hakkeneit ^

welk hakkenijen bij de Paarden bekend is.

Eindelijk worden allé deze opgenoemdé
deelen der voorvoeten

, gelijk ook die der

achtervoeten , onderfcheiden in binnen - of

buitenhak: men noemt dien ook buitenvangi

huitenfchenkel ^ buitenpijp ^ zoo ook bui-

tenborst , buiteiiVeer enz. , alle gedeelten

die naar buiten uitwendig zich opdoen, in

tegenftelling van binnen waards , als binnen-

fchinkel^ binnmvang
,

binnenbil ^ binnen-

yeer enz., al wat aan de binnenzijde zich

vertoont, bij voorbeeld,- bij N*". 39. diQ bin^

nenfchinkel ^ de binnenvang enz.

Alle de hier niet zigtbare Spieren hebben

in de Koeijen ook hunne bijzondere namen v.



als de armbeenfche , de groote en kleine bin-

nen- en buiten elleboogfpier. de achter- en

voorover kantelaar, de groote en kleine el-

lefpier
,
de palmfpieren , de onderhuidfpier

,

de hak- en kootfpieren, enz.

Wat nu de benamingen der laacstgemelde

fpieren van het voorftel
,
bijzonder die der

ruggegraac , het fchildbeen en de bijdeelen be-

treft, die onder deze deelen liggen , en op den

huid in deze afbeelding niet zigtbaar doortee-

kenen , dezelven zijn de voordijbeen fpieren , de

trekkers, de tfT.sfchenbeenfche , de doorbo-
rende, de uitrekkers der kooten, de voor-

koot /pieren ; deze allen behooren tot den

voorvoet : als ook aan het fchild en de

borstwervelen de in - en uitwendige lenden-

fpier, de voorfpier, de onder- en boven-

fchildfpieren , de buiten- en binnen- dikke

fpier, de fchenkelfpier, de kniebuigfpier

,

de tweehoofdige fpier , de half en heele

pees - en vliesfpier , de hazefpier ; voorts

die de voorpooten bewegen : de fcheenbeen-

fche, de hak, de buitenbeenfehe fpier, de

kroonfpieren enz. , zijnde de overige op zijne

plaats reeds aangedipt.

Hier mede nu het Voordel der Koeijen

‘afgehandeld zijnde, gaan wij over tot

HET MIDDENSTEL.

Het Middenflel der fpieren rekent tnen

te beginnen , even als bij de beenderen

,

van den fchofb IN^. 26, tot aan het kruis

50, waar men eigenlijk de ruggegraac

\ G ftelt.

HET
mUNDVEE*

II. Afd.
IL

Hoofdft.

Het

denfteU
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Hoofdft.

Rugge*
fpjcrcn.

98 NATUURLIJKE HISTORIE

fielt, dat is, alwaar de rugge- en fchouder-

wervelbeenderen der ruggegraat met de len-

denwervelen vereenigt ,
en de achxerlendenen

uicmaken; de fchikking dezer wervelen is,

zoo als reeds gemeld is , in de Koeijen door-

gaans fchier lijnrcgt, en niet zoo ingebogen

ajs in de Paarden , die men weet dat mee-
rcndeels meer of min een ingevallen rugge-

flreng hebben , die dikwijs ongeregeld door-

zakt, en dien men zaalrug -noemt. Hec
gebeurt echter , dat men Koeijen met
een ingebogen ruggeflel vindt , doch zeld-

zaam , en als dit voorkomt ,
houdt men

het voor eene zwakke Koe. Veel meer-

der is het der Koeijen eigen, zoo zij ma-
ger- zijn en oud worden , dat aldaar de rug-

gegraat eene ongemeeiie fcherpe gedaante

bekomt , doordien de opperbeenderen of

doornen der wervelen fterker uitfleken

,

vooral bij de voorribben, het geen men in

Plaat VI. in de afbeeldingen van het ge-

raamte kan zien: deze ruggegraat, die men
ook ruggefireng noemt , heeft vervolgens

ook hare verdeeling; de naams- reden ver-

lUaart zich zelve, naar de gelijkheid eener

"vischgraat bij 40. is het middenpunt

daar van aangeflipt. Men volgt hier het be-

loop der ribben, en deelt die in de voor-

ribben of lange ribben, (zie N®. 41.) en

in de achterribben of korte ribben ; ( zie

N"". 42. j men fielt wijders aan het.fcbei-

den der lange ribben het middenrif, dat is.:

de plaats, alwaar de ingewanden der borst

afgefcheiden worden van die des buiks

,

' wel-.
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•Welke plaats men omtrent op dezelfde hoogte

ziet aangeteekend bij 43 ^
waar van

«-undvee.

bij het verhandelen der ingewanden nader zal ii. Afd^

gefproken worden*

Het bellek der vöorfibben ^ Wordt door de

Vleeschhouwers genaamd voorrihhe^ de bes-

te ribbe of liever, zij verdeden den

gegraat in voorribbe , achterribbe , fchild-

ribbe , of beste ribben ,
pater[luk , doch

dit zijn doorgehakte ribben, het lendenfluk

enz., en de nierharst klompfiuk^ en voor

waar natuurlijk^ nademaal het eerde en de

meeste zekerlijk ht^ beste vleesch bevat:

het tweede insgelijks de lendenen bellaat

,

en daar* in voornamelijk de inwendige len-

denfpieren de zulken zijn
,

die men om def-

zelver malschheid wel den haas noemt : de

nierharst insgelijks, als bevattende het nier* haas;

gedel , is zeer eigenaardig dus genaamd ;
Nierharst,

voeg hier bij, dat het woord harst eigen-

lijk gebraad beteekend: in welken zin dan Harsté

ook onze Hollanders elkander noodigen op
een gebraden harst ^ het zij het dan eene

beste ribbe, lendenduk, fchildribbe of nier-

harst zij , aan welke laatde evenwel bij uit-

zondering dezen naam fchijnt toegekend te

zijn: KiLiAAN noemt het bij uitzondering^

nierbraad , nierherst
, vooral kalfsharst

( Lumbus Vitulinus ,

)

Nu volgt bij N"*. 43 . het eigenlijk mid-
denrif, dit is het centrum van het geheele Middenrif*

middenftel , alwaar men de buikfpieren met
die van den ruggegraat rekent zamen te

G d ver-V
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HET
ILüNDVEE*

II. Afd.

II.

Hoofdft.

Koffór.

Pens.

Het wand<

vereenigen , aan het middenrif en borstbeen.

In de Paarden noemt men dit geheele midden-

ftel het kofer , in de Koeijen is dit zoo alge-

meen niet; de naam van pens is genoeg-

zaam algemeen, men zegt: de Koe is dik

van pens , zij heeft een fluikpens , dat is

als de buik fluik is , en dus ook fmalpens ,

hreedpens ^ vette pens ^ magere pens ^ honk-

pens ^ en meer dergelijke bijvoegfcls, welke

benamingen in het vervolg bij de befchrijving

der ware Pens of Maag zullen voorkomen.
Maar boven dit, is er een nog algemeener

benaming van koffer of IBe pens , te weten

die van halg^ halgh^ eigenlijk op den buik

toepasfelijk , den balg vol eeten^ is dert

huik vol eeten , vol drinken
,
zoo ook balg

vullen , balg mesten ; ome Ouden bezigde

de beteekenis van quabbelbalg^ zwelhaid^

doch dit, meen ik, behoort bij den kosfem
quabbe thuis , voor het overige is de becee-

kenis van halg^ onder de Menfchen genoeg
bekend voor een vreetpens^ fchrikbalg en

balgzak. Ook is bij de Boeren en overal

het gedeelte van den bovenbuik of pens,,

bekend bij den naam van het wand.

,
Het wand^ N^. 48. wordt gefield te lig-

gen tusfehen den voorvang N^. 44. en tus-

fchen den achtervang, 45. en vooral

aan de melkaders N\ 46. tot. aan den navel

47. Alle deze gedeeltens hebben hun-

ne bijzondere oorfpronkelijke namen, naar

den aard der zake, als daar is navelwand
qf buik , onderwand of buikkropwand ^

platwandy rondwand dik in V wand.,

dikvel enz.

De
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De vang^ het zij voor • of achtervangy'

wordt dusgenaamd, om dat den Boer ofVet- rundvee,

weider, de qiiabben der liezen , van den buik, n. Afd.

of ook die des kosfems , als het ware , in n.

de hand vangt, ondertast of grijpt, waarom
het elders ook' de vanggreep heet.

,

Bij De vangi

onze voorzaten is vang of vanck alrede be-

kend geweest voor eenen vetten vleeschklier,

waar aan men de vetheid der beesten betas-

ten kon, zoo als kiliaan dit te regt aante-

kent. Het behoeft ook in de daad geen

verder uitleg voor iemand , die ftechts een-

maal op eene vette of magere Beestenmarkt

,

in de weide of op flal, met een Boer, Vee-
hoeder of Vleeschhouwer geweest is. Het
eerfte werk is doorgaans den kosfem te ftre-

len , de lendenen te betasten , en den vang

te grijpen , te ondertasten , onderdaan , zoo
als men ook zegt ; het is met dat al een’ ie-

der niet gegeven het fijne van dit betasten,

en den greep te kennen. Het is daarom moei-

jelijk te befchrijven , om dat het eene han-

digheid is die door ervarenheid geleerd

3vordt , en geene regelen volgt , dan de be-

grippen van elk bijzonder vernuft. Onder-
tusfchen is dit algemeen waar, dat als de

vang aan de liezen en aan den onderbuik

lenig en zacht is, kwabbig doorhangt, en

niet klonterig in het aantasten is , en

vervolgens als in het wand verdwijnt, dat

dit een goed teeken is van malsch vleesch en

vet. Hier bij komen, ten opzigte van de

Melkkoeijen , vooral in opmerking de melka-

dtrs en het uijer , want aan deze beiden

G ^ heeft
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rheefc de vang gemeen fchap , en men nocmn
' het dan ook uurvang» Bij 46 ziet

men derzelver beloop en fpruchtels, wan^
neer deze doorceekenen , en de vang en uur-

vang is lenig, dan is het doorgaans een

goed melkbeest, maar vooral dient men te

letten of de navel wel gefloten is, en niet

doorzakt, want dat is al dikwijls een (lil

gebrek ,
’t welk men weinig telt , maar groote

gevolgen hebben kan, om dat daar uit of

een navelbreuk , of een doorzakking om en

om de melkvaten, tot aan het liijer kan

ontdaan, die zoo geweldig groot kan uit^-

zetten en doorzakken, dat ik er gezien heb,

die het gezwel langs den grond (leepten,

en anderen die door een zeel en een zak

moesten gefchoord worden..

Alle deze opgemelde onderfcheidingen nu
worden in het algemeen betrokken tot het

wand. , ;

Het wand N®. 48. beteekent eigenlijk den

geheelen middenhuid der Koé
, vooral ais hij

welgehaard, ruig en vet is,- dan zegt men?
zij zit wel in het wand» De wand dan van

eene Koe, of het wand, is de ‘geheele

huid , waarin het dier gefloten is ; doch

met bijzondere betrekking beduidt het wand
bij den Boer den geheelen huid van het mid-

denflel: daar is het, dat 'zij het wand be-f

tasten
,
bevoelen en beoordeelen , of de Koe

dik en vet in ’t want zit, dan of hij mager

en bonkig, en gevolgelijk fchraal, kaal,

ruig', rappig en blarig in ’t wand zit. Het

is wijders de plaats voornamelijk, daar die
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lenige en zachte tusfchenribbige fpieren uit*

wendig meer of min kenbaar zijn aan het

vet of mager;» taaiheid of weekheid: in één li. Afd.

woord, aan de kennis van hec wand"becas-

een, hangt een voornaam deel der Koeijen-

kennis af, gelijk wij bij het vermelden van de

fijnheid van huid , haar en bont alfede be- _

•

^ toogd hebben. Men houdt vervolgens ook

I
dit gedeelte, daar het bij 48. is aan*

^ gewezen, voor zeer fmakelijk vleesch, hec

welk aan de beste ribben en het lendenlluk

afgehakt zijnde, daarom den naam van

terftuk bekomt, om dat men zegt, dat hec

beste vleesch voor Pater eh Mater is , en

niet voor hec geheele Convent. Deze ftuk-

ken fchikc men v veel tot rookftukken, al-

thans zulke gerookte ribben , en de patefd

(lukken zijn bij uitftek vermaard,' 'die uit

Hamburg komen , alwaar dit artikel ee»
voorname tak van vleeschhandel iiitmaakt

,

naardien zij van de Deenfche., Hol*

jïeinfche en Altonafche Osfen gerookt wpr •

den. Voorts worden uit de fpiéfen van den r-i

buik veeltijds- gehakt,/ zoo als men -

hec noemde, doch vooral klapllukken, dat

vierkante (lukjes vleesch én ' vet

,

en zeer

•fmakelijk zijn. :* '*

.
)

r Ondèr alle deze aangewezen, uitwendige
' deden van hec midden (lel,- liggen insgelijks

aanmerkelijke fpieren , die tot deszelfs werk-

fuigelijke bewegingen dienen en al mede
uitwendig niet 'zijn aangewezen , en voor»

namelijk tot de volgende betrokken wor«

0 4*;^ deus
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den: al^ de groote en kleine middenriffpie-
ruwovEE

^ de driehoek fpieren, de lendenzaagfpieren

II. Afd. op de ribben boven en onder, de wervelfpie-

II- ren ,
de tusfchenribbige fpieren , de over»

Hoofdft, fibbige fpieren, die tegen den huid leggen

en het wand uitmaken, zoo ook de onder-

ribbige ; voorts de borstbeenfche fpieren aan
’ de zamenvoeging der ribben , ook de drie-

hoekfche genaamd, de lange borstfpier, de

halve en heele graatfpieren der ribbewerve*

len ,
de dwars! pieren van de nokrng , de

groote en kleine vezelfpieren van 'den voor-

fchoft, en voorts alle anderen, die in het

vak van den nok eene overgang tot het ach-

terftel maken, en dus eene gemeene wer-

king van alle de rug - en lendenfpieren oe-

fenen.

Dit genoeg zijnde voor eene korte aan-

ftipping', volgt nu

HET ACHTERSTEL.

Het ach- Het Achterfiel begint, daar het midden-

tcrftel. ftel eindigt, te weten, aan het kruis oï len-

denplat 50, tot lijnregt door gerekend

onderdaan den liesvang van het voor -uur
Het kruis. N’. 49. , Het kruis ftelc men in de opper-

vlakte eenigzins bultig, daar het bekken aan

den Haart oF het HaartHuk N^. 51. door-

teekent : het ligt tusfehen de heupbeenderen

of bonken der achterpooten in, gelijk bij

52. het heupbeen van deze zijden te

‘ zien is : deze heupbeenderen zijn in alle

Runderen en Koeijen boven eenig ander dier

ken*
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kenbaar uitftekende ;
de Paarden hebben de* het

zelven altijd ronder en gladder, daar zij in

de Koeijen eerder naar het vierkant hellen, ii. Afd.

(Zie Plaat VI.) Hierom zegt men wel: n.

het is eene vierkante Koe^ een drailje van
eene Koe

,
gelijk men van een breed en

forsch gefchouderd en fier geheupt Mans- '

perfoon, ook wel Vrouwsperfoon , zegt:

het is eene vierkante kaerel^ het is een

drailje^ een talie van een wijf. Wat nu
de naams - oorzaak van kruis is , weet ik

niet, ten zij het ooiTpronkelijk is uit de

kruiswijze banden van de lendenen en de heu-

pen, gelijk ook alzoo in den Mensch dit

gedeelte het lendenkruis genoemd wordt

,

en zoo deze heupkruisfing fierk doortee-

kent, is het al wederom eene bonkige^ dat

is grofheenige, grove Koe^ in tegen ftelling

van een fijn gebeente. Als de Koe of Os
oud of mager is , dan is het een oude ^

honk^ een magere honk; zoo dat het woord

, voorheen vermeld, in ’t gemeen gansch

geen gunftige naam is op de Beestenmark»

ten, vooral met betrekking tot de opper-

gewrichten der heupbeenderen en van het

lendenkruis
,

dat de regte bonkbeenderen
• zijn, en gevolgelijk ook de fpieren en huid

taai en grof uitwendig vertoonen.

Insgelijks is de plaats daar de fiaart be- staart-

gint bij N**. 51. veeltijds bonkig, om dat bonk. '

de. ftaartwervelen aldaar uit het kruis uit-

fteken en eene merkelijke inbuiging ontvan-

gen, die als in een groef invalt. Zie N-. 53.
Deze groef is eene geheele holte , bet zijn

G 5 ei-
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het eigenlijk de bandfpieren van het bekken,
^umDVEE.

54; men.noemt ze daarom ook alzoo.

II. Afd. Het is op deze handen dat een Boer naauw-
II. keurig let, vooral in de Melkbeesten , want

Hoofdft. (dewijl deze barden bij het kalven der Koe
De ban- ontspannen en leeniger worden , hetwelk het

den. eerrte teeken is dat zij op het kalven Haat,

of begint te kalven , zoo fpannen deze ban-

den ook weer toe als de Koe gekalfd heeft,

dat is, zij (luiten. Nademaal nu eeneKoe,
die veel gekalfd heeft, deze banden allengs

j

leeniger heeft, even als de Vrouwen, die

Iveel gekraamd hebben, zoo onderkent men
hier aan , ook den ouderdom der Kalf-

koeijen ; vooral als de Koe ze al te (lap

heeft, oordeelt men dat zij. vatbaar is om
het Kalf te vergooijen. Voeg hier bij, dat,

het zij door miskalven, of door al te (ter-

ke forfeering in het afhalen van het Kalf,

deze banden verlamd worden , ’c geen uitwen-

dig zigtbaar genoeg is. Maar buiten die

kan het niet dan zeer vreemd voorkomen,
dat men dit gedeelte, namelijk* de hoke der

Waicgreep banden , walegreep en koekoeksgat noemt,

bij welke, benaming de Rhijnlandfche Boe-?

ren althans dit gedeelte erkennen. Het lust

ons ,
dit ,een weinig op te helderen. Zoq

men het woord wale neemt voor eene

?
Walon^ welker Emigranten en gerefu-

; geerde Vlugtelingen , ten tijde
.
van lodê-

WYK de veertiende ,
.in menigte zich in

den ^ Rhijnland Qn geheel Holland ter neder

gezet hebben ,’ en welke Menfchen zeer be**

dreveUi.vyaren om uit de geringde *deelen
' eener
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eener Koe voedfel te bereiden, en dienvol- het

gens ook aan dit gedeelte der Koe door

betasting de deugdzaamheid van het vleesch ii. Afd.

te onderkennen, zou het niet vreemd voor-

komen, dat de betasting aan. deze hollig-

heid den naam van PValengreep ^-ÏVahnhe^

tasting bekomen had. Het komt mij even*»

wel natuurlijker voor, dat het eigenlijk moec
zijn walgreep^ dat is het betasten van den

wal , of den rand ofhet boord van eenen grep-

pel, floot of waterkant, althans zoo noemt
men wale eene holte of diepte' van eenigen

kuil of holte
,

gelijk dan in der daad de

holte , die zoo aanmerkelijk in de, Koeijen

zich vertoont, omringd wordt door eenen

wal, eenen boord van fpieren en banden.

Gelieft iemand watten ^ welhn ^ op^

wellen af te leiden, ik heb er niets tegen,

en het zal er ook weinig toedoen , indien

men flechts toeflaar," dat uit deze boeren-

benamingen -zeer veel lichts . aan de oude
Landfpraak kan bekomen worden.

Met den naam van koekoek'sgat ben ikRoekoeks*

.meer verlegen. Men heeft meer benamin gat.

gen van dien aard op andere zaken
, als

;

koekoek, den draai op een fchoprflen ; ;

•koekoek, zekere foort van blaasbalg, allen

evenwel daar op uitkomende , dat dezelve

een bijzonder gat hebben, daar wind of ge-

luid uitkonit ,. of dat wind doorlaat- Of
nu misfchien dezen naam, die zeer gemeen
is bij de Boeren, hier op zinfpelende is,

om de poepering van den aars , onder dit

koekoeksgac ligt , dan of er iets anders, bij

den
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den fchertsachtigen aard der Hollandfche
rundvee.

bedoeld wordt , laten wij liever de
iL{Afd. nieuwsgierigen zelve vragen.

Ho^ofdft
Eindelijk draagt de holligheid, die door

dezQi banden onder den Haart geformeerd
Prikgat, wordt, de naam wel van prikgat y de prik y

om reden dat de Koekoopers en Vetwei-

ders meest altijd, eer zij het wand of den

vang betasten, aan deze holte met den vin-

ger prikken , en naar de banden voelen

:

dit noemt men prikken: men vraagt elkan-

der: wely heb je hem wel geprikt? hij

prikt goedy dat is, het is goed vleesch,

enz. ; en hier van veeliigt prikkleteren ,

Vn\\Citx.t-fchatten , waardig fchatten , of prijklete^
ren. reuy dat is borg Haan dat de Koe gezond

is, gelijk dit overbekend is in de Koopbrie-

ven der Koeijen, vooral in gebeterde, als

de Verkooper de Koe prijkleteerd y dat

is, inHaat voor alle* perijkel der Veepest,

als zijnde een gebeterd beest, al hetwelk

dan uit de welgeHeldheid dezer opgenoem-
de banden kennelijk is, dewijl de Happig-

heid of ’ongeHeldheid daar van eenig gebrek

of kwijning doet vermoeden.

Deftaart. De ftaart y die bij N®. 55. is aangewe-

zen , glooit dan ook over deze banden

,

bekomt aldaar zijne kromte , en vervolgt

zijne lenge tot aan den pluim N®. 56. De
Haarten iler Koeijen ,

Osfen en Stieren ver-

fchillen dikwijls veel in dikte, lengte, ruig-

te of kaalheid. De gezondheid van den Haart

is al mede een gewigtig kenmerk : eene kale

fcburfcachcige Haart is een Hecht teeken vaa

on*
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ongansheid , vooral als de haren bol ftaan

,

dan noemt men het ratteftaart; is zij heel

ruig, dan is het een vosfeffaart; maar liaan

de haren levend en kwispelt de Koe frisch

met de pluim heen en weder, dat is een

goed teeken. Daar het llaphangen een Hecht

teeken is , noemt men dit druipftaarten^

Men Helt de Haarten doorgaans van eene

goede lengte , als zij tot op of om den

koothak neerhangen; er zijn er die ze veel

langer hebben , en dikwerf tot op den grond

Hepen , vooral als de Koeijen zich uitrek-

ken. De Landdichter virgilius wil hierom,

( zoo als in het voorbijgaan reeds -gemeld

is,) dat men Ploeg -Osfen of Koeijen op-

zoeke , wier Haarten in de voor van den ploeg

Hepen. Onze Boeren houden de Koeijen-

ftaarten gaarne rein , vooral op Hal , waarom
zij dan om den pluim van den Haart een

touwetje binden, en dezelve aan een lang

touw , welk men Haartreep noemt
, hechten

,

bp dat dezelven door den drek niet befmec

zouden worden. Wijders is er nog bij fom-
inige Veekoopers een gebruik, om, als de

Köe verkocht is , de hand op het kruis aan

den Haart te Haan, het geen zoo veel zegt,

als dat de Koe zijn eigendom is. Ook fnijden

zij wcl cens een vlok uit den Haart of in

het haar , ten teeken ; hier van het oude
fpreekwoord : die de Koe 'zijn is , houdt

hem hij den ftaart. Onder de Rkijnland-

fche Boerenmeiden is een liedje of deuntje

op de KoeHaart

,

,

en wel bijzonder op de

bewegingen en het gekwispel der Haart. Zie

eerHe Afdeeling op Kwispelftaart.

i

HET
RUNDVEE.'

II. Afd.
II.

Hoofdft.

Nu
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HRT Nu komen in het achterflel voor de ach*

terkwdrtieren ^ de achterpooren: ieder poot
ïl. Afd. wordt voor een kwartier gerekend

, en wel

Hoo^fda
zwaarlle ^ dewijl zij de vleezigfle

’ en groffte fpieren der dijen en billen be-
Achter* vatten , deze noemen de Vleeschhouwers

kwartier,
hïlfïukken ,

de veeren of rookfhikken :

Bimukkentnen kent een beste en een Rhrale veer f

of veeren. de beste is het dij(luk ,
het midden - biU

(uk 57. Nog is onderfcheid tusfchen

den binnenveer of buitenveer: de binnen-

veer is die, welke aan den binnenkant der

lies legt ,
de buitenveer legt aan den buiten-

kant der billen, zie N^ 58- Hier forme-

ren deze veeren den fleuf der billen of der

fchaamdeelen , en worden daar toe betrok-

ken ,
gelijk ook tot den < boven -uurvang ;

als deze billen, geliik veelal op morfige Hal-

len plaats heeft, dik met klonters en vuil

bewasfen zijn, noemt rnen ze klonterbil,

Biifpier. De eigenlijke groote bUfpier bijN°. 57,'

is altoos de allerkennelijkHe in de Koeijcn ;•

zij formeert de rondte en uitgebreidheid der

dijen en billen
,
als de gluteus in den Mensch#

Zijn zij mager, dan is het fchraalbil^ vet,

yetbil^ enz. Het dijt in de vette Kocijen

en Osfcn geweldig uit, en is in der daad

het fchoone in eene Koe : men vindt er die

zoo rond en vet zijn, dat zij niet meer
doorteekenen; niet te min houdt men eene

Koe met zware vleezige ronde 'billen voor

minder welgemaakt, en zelfs Hechte Melk-
gevers en Vetweiders ; men noemt ze bij

onderfcheiding Farkensbil
,

FaardenbiL
. . . Voorts
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Voorts zijn deze fpieren in de Melkkoeijen

zeer kennelijk, zoo als onze Plaat VII doet

zien: in magere en fchrale beesten zijn zij ii. Afd.

dor en Huik , het geen overbekend is. De-
,

ze fpieren eindigen allen doorgaans genoeg-

zaam in zware peezen ,
die naar de hakken

loopen , zoo dat een Vleeschhouwer de

fpieren naar het beloop dezer peezen af-

fcheidc, en misfchien om die reden dezel-

ven veeren noemt, als of de fpiervezelen

gelijk een veer of vederpluim uit een fchachc

zich uicbreiden. Deze peezen loopen allen te Peezen;

zamen in eene geweldige zware pees uit , aan

den bovenhak of fchijthak, alwaar zij aan

het beengewricht of de hiel is ingelijfd,

zie N^. 59,59. Men noemt dit gedeelte

fchijthak^ ook kangpees: de eerde bena- Schijthak;

ming is vrij natuurlijk, om dat de Koeijen,

welker afgang doorgaans week is, denzelven

langs deze haldeen laten loopen , en meest al-

tijd deze hak. bevuild is. Men moet ze even-

wel onderfcheiden van den hielhak , die onder

aan de kooten ligt, want deze draagt ook
wel dien naam^ doch regte kenners onder-

fcheiden die door den naam van fpoorhak ,

fpoorhlel , van fchijthak ,
fchijthieL Wat

aangaat de naam van hangpees , deze is niet Hangpees.

minder eigenaardig
, om dat de Slagters

,

wanneer de huid is afgevild, en de onder-

fchenkels afgeknot zijn, deze pees ontbloo-

ren en affeheiden van de fpieren, en dan

tusfehen die affeheiding de fpanHok of de

hangboom indringende , het ganfehe dier

door middel van. touw éh takel opgeheischt

wordt 5
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HET wordt, en zij het daar aan laten hangen, het
RUNDVEE' een iegelijk, die flechts een Os aan den
II. Afd. haak heeft zien hangen

,
genoeg weet : deze

Ho^ofdft
begrijpen dat van eene bui-

tengewone (lerkte en taaiheid moeten zijn,

nademaal daar aan eenen Os van over de

tweeduizend ponden hangen kan; deze pee-

zen zijn daarenboven in het levendig dier

zijne forschfte krachten: als eene Koe of
een Os zich fcherp zet, eu fchoort de ach-

terpoot tegen de voorkracht der voorpoo*

ten, kan geen geweld hem van zijn (land

krijgen. Het is ook meer of min gevaar-

lijk , eene Koe aan deze hakken te tasten

;

zij laten het zelden toe, dan aan degenen,
die ze dagelijks hanteren; zij flaan vreesfe-

lijk hier- mede achteruit, en niet zelden ie-

mand de beenen aan fluk, zoo als ik een

Vieeschhouwer gekend heb, die het beflor-

ven is
,
en verfcheiden anderen

, die gekwetst

zijn geworden. Onze Boeren zijn hier ook
behoedzaam voor, en kennen onder hunne

Koeijen zeer wel de genen , die achteruit

.flaan, vooral als het jong en dartel Melk-
'vee is: wachtje voor den hak! is het waar-

fchouwings teeken op de ftallen : men bindt

uit voorzorg hierom de Koeijen onder de-

ze hakken om de pijp, als het melktijd is,

met een touw , om het achteruitflaan voor

te komen. In Noordholland evenwel heb

ik op vcrfcheidene plaatfe'n dit niet gezien,

maar wel dat de Koeijen met een touw om
de horenen aan een paaltje gebonden liaan,

het geen ik niet zonder reden geloof te

g®-



gefchiedén, om dat, al^ het hoofd der Koe
in een duikenden ftand gehouden wordt,

het bier minder, kracht op. de 'werking ii: Afd;

der achterfpieren heeft ; dan, hier over na-

der. .Voorts is deze hakpees van denzelf-

den aard als de zoogenaamde pees van Achil-

Us 'Va den Mensch iTendo Achill'is") ^ die

men weet dat de frerklle van het ligchaam is.

Van de fehijthak aflhppende , kómt de, Achter-

achterfchenkei of pijp voor bij N^. 5o ^

in beide de pooten lings. en regts: er is

niet veel op aan te merken^ dat niet bij-

na overeenkomt met den yoorfchenkel ; het

eenig zeer kennelijk onderfeheid is^ dat de

gewrichten der vöorfcbenkels N®. 32. de ei-

genlijke kniefchijyen zijn, waarop het beest

nederknielt^ eer het gaat liggen, dus voor-

waarts buigen of vouwen,- daar de achterfte

de hakken en fchenkelgewrichten achter-

waards buigen, als het beest gaat liggen

j

in dier voege, dat, ^als hij gaat nederlig-

gen, heeft hij bevorens op de voorlle ge-

knield, eer de achcerlle gaan liggen; daar-

entegen rigt hij in
,

het opdaan de voorde
eerst op, eer hij de achterde opligt enz.

^

men kan zeer gevoegelijk bij vergelijking dé

‘Voorpooten voor de armen van het dier^

en de achterde voor de .dijen en voeten hou-
den; zelfs is de grootde rusting in het gé-

,

lieel achterdel, dewijl er de Koe als op zit

en rust onder het herkaanwen.

Deze achterpijpbeenfpieren zijn niet zeef Acte;'
yleezig

, altoos derk van peezen
, en wél pijpea.

H zoo 3
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HET’ 200, dat zij zeer flerk doorteekencn. Irf
RUNDVEE.

pijpen grover dan in de

II. Afd. andere , en al vrij gemeen lomp cn dik

;

lï* derzelver fijnheid en welgemaaktheid is ins-*
Hoofdft*

gelijks aan de opmerking ’ der kenners on-

derworpen.
' Hielpees. Deze pijpbeendereh eindigen aan de hieU

pees fomcijds verkeerdelijk hakpees^tx^o^m^^

het is diQ achterfpoorhiel N"*. 6^ : deze noemt
men ook wel fpoorh'ak; dbze hiel bevat den

Kootèn. kogel of de kroon , ook de kroonhol, doch
voornamelijk de kooten of kootbeenderen

,

ih het geraamte alrede aangewezen.' Hier’

verdienen deze kooten weder eenigen uicflap

,

Slaauwen. vooral als men die met de klaauwen N^. 62.

vêrgelijkt. Deze klaauwen zijn de hoeven of

hbrenklaauwen der Koeijen, die men oofc

wel fchoenen noemt twee aan twee aan

eiken voet, daarom gekliefde klaauwen ge-

noemd, en hier van bij vergelijking zeker

tweeklaauwig^ breekijzer^ koevoet^ allen

te wel bekend, om er hier 'op te blijven

ftaan. Eenige bijzonderheden zullen hier

volgen. Het is bekend , dat onze jongens-

en kinderen het kootfpel oefénen: dit fpeF

was voorheen bekend onder den naam van

klaauwfpel ^ zoo als in b kederode’s
Spaanfehen Brabander

Aauwe, Aauwe, willen wij t’zamen klauwen f

Ik ra ftoof cn Aauwe fchijt,

' Aauwe is ziju klaauwen kwijtt

m
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bit koocfpel heeft deels den naam van

de achterkoocbcenderen, die op de fchoe of

hoeven fusten, waarom men dit gedeelte

ook koot of kooien noemt; bij voorbeeld: HooWft.

de Koe flctat fix op de kooien; dié Meid
is fix op de kooteii* Deze kooten uit de Kootfpeh

beenderen gefcheideii zijnde^ werden door

de jongens tot dit fpel gebruikt: zij werpen
die met een gier op den grond , valt nu de

koot regt(1:andig en vlak neer^ dan legt hij

koot, dat i^, hij ihat op de koot; maar

blijft hij op zijde wentelen, dan legt hij

fchijt. Dit fchijt iiu is ontleend van de

fchijthak of het achterlle der koot, dat aan

de fpoorheil ligt, boven vernield, alwaar,

gelijk als op dengrooten fchijthak , den drek

der Koeijen nedervalt, en \vaar van, waar--

fchijnelijk ook de naam van kakhiel onder

de Menfchen oorfpronkelijk is. Wat nu het

klaaüwen betreft, dit is , na ik heb kunnen
opfpeuren, oudtijds bijzonder in gebruik ge-

weest , om dat men de afgeknotte • pooceii

aan de fchamele jongens ten besten gaf, die

dan dezelve door hunne Moeders lieten öp-
koken , en de kooien er uitnemende , om
de klaaiiwen en de koot fpeelden , en dus

* was Aawwen ook zijn klaaüwen kwijt,

even zoo als het bekend bikkelfpel, dat,

200 als boven gezegd is, meest meisjes-

fpel is , en met Schapenkootbeentjes ofbikkels

gefpeeld wordt, zoo kennen ook de jongens

in de koeklaauwen de kleine kootjes Vööf

bikkelkooteif» Het kootfpel k als nog vrij

H ^ iA-

/
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' het algemeen, doch op verre na zoo ficrk fiict

ftuNDVER
ij^‘ 2wang als oudtijds, het wierd meeót

II. Afd. door aankomende jongens gefpeeld, om dat

}k)ot^
er in de worp nog al overleg benoodigd

is. Het algemeen genoeg bekend gezegde:

het is beter voorgekoot dan nagekoot ^
met

opzigt tot een jongman , die in rijper jareil

tot de losbandigheid der eerflc jeugd we-

derkeert , toont genoeg aan , welk een in-

vloed dit kooffpel oudtijds gehad heeft. Wij
(laan verdere aanmerkingen op het fchertfen

'van partijfchappen in ons Vaderland over,

traarin de vergelijking van het kooten om
de Hollandfcke Koe, of het klaauwfpel,

niet zelden al vrij fcherp iiitdrukte, en het

liedje \ Amflerdam op den Vijgendam
, jloof

legt er mijn kootje^ enz. hier uk ten tijde _

van VONDEL voor oorfpronkelijk uk Bur-

gertwist wordt gehouden.

Tot de koot of de onderklaauw der Koe
komende , noemt men de bolligheid der

kootgroeven ook verfenen» Men leest in .

^crfcnen.
Bijbel van ver[enen tegen de prikkel

te /laan:- zulk een prikkel was bij de Ou-,
den een kok of kaf, met ijzer beflagen of

^puntig gefneden, waarmede zij dan de Paar-

den of Ploegt Osfen tegen de hakken onder

den fpoorhiel tegens de kooten aankieten,

om het beest tot trekken voort te drijven.

De drijfkokken der Boeren zijn nog om-
trent van dit gebruik , doch veel met eea

inikje of vorksgewijs; hier mede drijven zij

de Koeijen voort, en prikken of kaan de>-
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zalven onder het drijven op de hakken, en

tegen de verfenen. Zoo nog d. ij ven de

jongens de Kalven voort, door het prikken ii. Afd,

met een houten pen enz. n.

Wegens de klaauwen hebben wij al me- Hoofdft,

de iets bijzonders mede te deelen ,
dat, zoo Klaauwen.

wij gelooven, geen onaangenaam nieuws in

de Natuurkunde kan zijn. Bniten het gebruik

dat men van de horenklaauwen of Koefchoe-
nen, zoo men die noemt, maakt, in het

- bereiden van lijm of horen, alvorens reeds

in ’t voorbijgaan aangeftipt
, is ons het vol-

gende in ervaring gekomen. Men kent bij

de Natuurkenners zekeren fl:eei>, die men
fiangenjïeen Lapis Cobra del Capello^ Lap Co-

noemt: deze Üeenen kwamen voorheen, Qn^radciCa-

heden nog, uit China en ook uit

ziL Dezelven bleven een geheim der Bra~
tnipien^ en hadden, zegt men, het vermo^
gen , om te ontdekken of iemand vergift

gebruikt had, maar voornamelijk om een

vergiftigen flangenbeet te genezen, in welk
geval de gebetenen den fleen op den wond
legde, die daar dan eenen zekeren tijd op
gekleefd bleef, tot dat hij van zelfs afviel.

In der daad, de proef op deze lieenen is,

dat men ze op de tong legt, waar aan ze

dan blijven hangen, tot zij fpeekfel genoeg
ingezogen hebben , en daarna afvallen , zoo
als ik dit menigmaal zelfs beproefd heb.

De Hoogleeraar gaubius heeft in zijn leven

veel werk gemaakt om dit ftuk Chemisch
naar te vorfchen, tot dat hij eindelijk hier

In verlicht is geworden door een zijner Dis-

H 3 ci-
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HRT cipelen, die, in Tndiën gereisd hebbende
'p.uNDVEE. Lijfmedicus van Hare .Riiscb*

II. Afd. Keizerlijke Majcfleic eltzareth was. Ge-

H ^
fdft

Hooglecraar , mijn hooggeachten'Mees-.
^ ' ‘ ter, heeft mij in een eigenhandig briefje die

volgende medegedeeld

:

Refert CL iubeiro sanches, Archiater

Rusfiae^ Literls h ms- datis
^ ftbi ex ChU.

na relata ejfc a. p. so'usa, hos Lapides

a Brachmannls
, qui traStu Indi , circa

Dunum , hahiiant ^ ex tihiis houm combiiftis

fenfim in lac immer'/ïs , fingulari induftria

'conficu

Dat is: „ De geleerde riberio sanches,^

,, Lijfarts in Rusland^ fchrijft mij in eenen

„ brief, dat hij uit het verhaal van a. p.

„ sousA verdaan heeft, dat de Brachmam
,, of Braminen , die langs de duinen wo-

,, nen , deze ftcenen .met eene bijzondere

„ naauwkeurigheid bereiden uit gebrande

,, Osfenbeenderen , allengs in melk getem-

„perd.”.
Dit verhaal Is mij naderhand gebleken

echt te zijn, .behalve dat de Reiziger niet

bepaald heeft , welk gedeelte van beenderen

der Osfen het geweest zijn ; de tijd even-

wel en toeval hebben mij hier in licht ger

geven. Zie hier mijn berigt. Ik heb voor-

heen bij wijlen den Heer jan coenraad
BRAND velerlei deenen en kunstgroepen der-

Drogisten leeren kennen : dezen Heer had

zekeren Pprtugeefchen Jood aan de hand , die

onder ontelbare kunsegreepen ook de kunst

hezat p.m deze fteepen te bereiden, doch
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wat moeite en aanbod dezen Jood gedaan «et

^
wierden, om het te ontdekken, het was

"vergeefs; doch eindelijk oud en nooddruf- ii. Afd.

tig wordende , en genoegzaam zijn beftaan

van dien Heer en deszelfs zoon burghard
BRAND hebbende, kreeg de laatfte kort voor
zijn dood het er uit, en ik ook, namelijk,

dat hij deze fteenen brandde uit de klaau-

wen en klaaiiwbeenderen der Koeijen, de-

zelven in melk temperde, en daar na oppo-
lijstte; hij liet er verfcheiden na, en daar

onder zeer fmije, die eenen gloed hadden

als de zoogenaamde paauwenlleen , of Labra
d"or , hij fleep dezelven rond , en fomtijds wier-

den er van in gouden ringen gezet , hoedanig

een ik bezeten heb, en naderhand zelve ge-

brand
, doch hier toe moet rnen fijne horen-

klaauwen kiezen met ftreepen , zoo als die

gemeen zijn in verfchillende Koeijen. Zoo
nu iemand dit verder gelieve te onderzoe-

ken, wij deelen het naar onze openhartige

gewoonte gulhartig mede ; gelijk wij nu
nog eene niet minder opmerkenswaardige

ontdekking gaan ontvouwen, die, zoo niet

geheel, ten infnfle zeer aannemelijk zal be-

llisfen de verfchillende gevoelens wegens de
‘ zoogenaamde nieuw ontdekte Elastieke Gom: Eïastkke

dit fiiik behoort al mede tot onze Koeijen-

of Osfenpooten. Onze ontdekking is de-

ze: de Heer joost bodewijk weideman,
een mij al te ontijdig ontrukte vriend

,

neef en opvolger van gemelde jan coen-

RAAD brand , had genoegzaam de gehee-

U partij van Elastieke Gom opgekocht,

H 4 die,
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HET
m.UNDVEE

II. Md,
U.

41oofdIi;

die, gelijk men weet, meest allen tot klei-

ne zwaantjes , fleschjes , beestjes enz. ge-^

vormd waren; maar onder allen waren er.

verfcheiden bolronde hallen en eenige figu-

ren , die vast opgevuld waren en geen wa-

ter inzogen: mijn Vriend en ik , die al dik*

werf zamen knutfelden om iets te ontdekr

ken , fneden eenen der bollen door , en

ziet, tot onze verwondering was dezelve

opgepropt met half rotte of opgekookte

zenuwen en peezen , die zoo taai en lijmig

waren als de bollen bekleedfels zelve, en

alhoewel onrijper
,
genoeg vermoeden baarde',

dat deze zoogenaamde Gom geen voortbrengt

fel van het Rijk der Planten, maar van dat der.

Dieren is , en niets anders dan een gekookt of
door vertotting getemperde lijm (lof was. Dit

gevoelen werd geflerkt door het onderzoek

van verfchillendé foorten van lijm, als na-

melijk de Engelfche , de Hollandfche en

JDuitfehe. De Èngelfche had den voorrang,

in fijnheid en elasticiteit, de Hollandfchi

in minder trap , maar de Duitjehe boven al

in hardheid ; in dier. voegen , dat ik zooge-,

naamde lijm - of foepkoekjes ,*diein D-uitsch-

land.xm koepoten bereid waren , bezeten heb,
die zoo hard waren als ebbenhout

, en zelfs lot

plankjes ofdoozen konden gefchaafd worden
;

elk dezer flofFen evenwel was vatbaar voor
weking en fmeking, tot op zulk een trap

van uitrekking als men begeerde. i Nade-.

maal nu de zoogenaamde eiastike Gom de-

zelve teekenen had, en tot zekere trap van

uitrekking kan gebragt vvarden , zelfs, toi
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fmeltens toe , zoo blijft er ten befluite niets

beredeneerder over, dan dat de zelfilandig-

heid der zoogenaamde Elastike Gom , of zoo Afd;.

men wil
, het Gomleder , niets anders is dan u

eene kundigheid ,
om de hoofdlloffen of

^ ^

koeklaauwen of peezen, tot zoodanig eene

weeking
,

pappigheid of zamenftoking te

brengen, dat zij door weeking lederachdg,

en door droogte verhard wordt, zelfs tot

groote ftukken, gelijk er alzoo een geheele

mans laars van Elastike Gom in het Na-
tuur' Kabinet tot Legden te zien is, die op
eenige weeking zich ontlaat en week wordt

,

zoo dat die , uit dien hoofde, wel eenige ge-

lijkheid C analjfts ) met de gommen der hoo-

rnen heeft, maar inderdaad de zelfftandig-

heid van de horenige en peesachtige deelen

eener Koe bezit , en dus verre af is van een

yegetabiele gom te zijn , zoo als vele Ge-
leerden, en ook de beroemde camper hebben

vermoed. Dat nu de peezen en de bekleed*

felen der beenderen van eene Koe, eene ei-

genaartige eigenfchap hebben tot uitrekken

en doorfchijnendheid , is mij. gebleeken uk
een zeker foort van worst, die enkel en al- ,

leen uit de peezen der koepooten bereid

'wordt. Deze worst was voorheen bij de

Walen en Franfchen bekend ; velen dezer

Natiën, ten tijde der vervolging van lode-

wijK de XIV. in Leyden zich nedergezet

en den naam van Walen ^ Refugeés PVaU
lons ^ verkregen hebbende , boven ook ver»*

meld,-, brachten de kunde om van allerlei

^éelen der Runderen, fpijzen te bereiden,

H 5 . me-
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jdS’T

ILUNDVEE.

ll . Afd.

II.

mede, in zoo verre, dat men in dien tijd

een bijzondere Penshalle oprigtce, die nog
heden bij oude Leydenaars de JVale Aca*
demie genaamd, wordt. De voornaamile

handel aldaar beftond in het verkopen van

gekookten pens , maar vooral koepooten

,

kalfspooten en worsten van koezenuwen ge-

maakt; deze noemden zij endoulje ^ en wa-
ren zoo doorfchijnde en taai als horenglas,

en niet te min zeer fmakelijk op de tong.

De Vleeschhouwer huibert massaar , heeft

mij eens zulke worsten van peezen vereerd,

die hij van een ouden Walon had leeren be-

reiden. Onze voorzaten hebben insgelijks

2eer wel de krachten der zenuwen van koe-

en kalfspooten gekend , en nog zijn vele

Boeren er niet vreemd van , om ter zalving van

voetenwee, jichtwee en rheumatike pijnen,

de voeten of handen in het afgekookte fap

van koepooten ,
pens of knokken te wee-

ken; al hetwelk zamengenomen, geen ge-

ring bewijs is voor de bijzondere eigenfchap-

pen der koepeezen enz. Voor het overige

weten velen ,
vooral Franfche Koks , de

dikke.zware peezen, door gefliadig met een

platten hamer te kloppen, zoo lenig te ma-

ken, dat zij dezelven tot fmakelijke pastijtjes

kunnen bereiden.

De fnaakfche bredero fchetst deze knok*

en penskraam , in zijn Topneelfpel : hei

Moortje^ zeer natuurlijk. Ljiatik eru, Le-

zer! mede vermaken;'
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Van daar ben ik mooitjes naar de Gaarmarkt egaen ,
HBT

Bij ’t volkje die daer voorftaen met beur jonge Beesten
rundvee,

en Dochtere Kalven
, jj

Siet dat een kruiffchonckjcy dat is een kokerjlukje ^ II. -

die voornoos om vier en ein halven, HoofdH:,'

En die knoock derdalve ftuiver ; wil je nou gheen

^tns noch koevoet f

Gien nieren , gien lever , gien middelrift , gien Tiooft^

vleys , noch het fmaeckt foo foet

,

Wilje gien warme beuling , Uverling , hleeling , pie»

perlingh hiel goet,
,

boekje flabberaen^ Jasper goetbloet, enz*

<'

Dit fchetsje heldert veel op in het geen

in dit Hoofdftuk hier en daar wegens de oude
fpreekwijzen is aangevoert; als : de hals-

knook , ( zie halsfïuk , ) het middenrif^ ( zie
^

lendenfluk pens ^ (zie V wand /koe-

voet enz.) en wat aangaat hverling^ voor

leverheuling ^ hloeling ^ yjoov hloeSeuling^

pieperling^ voor peperbeultng^ en flahhe*

yaan^ voor zeker foorc van kalfslil enz.

Meerder aanteekeningen zouden wij hier

kunnen invoegen , doch wij meenen met de-

ze aangevoerde reeds te kunnen voldaan , en

fpoeden tot het einde van dit nuttig Hoofd-
duk, hetwelk wij thans gaan befluiten met
de opheldering van de uitwendige teeldeelen

en die der zooging.

Bij N®. 64. is dus ee.rdelijk aangeduid Aarsgaw

het aarsgat, hetwelk zich dadelijk onder de

handen N®. 54. boven den klink N-^. 65.

bevindt, ...
Klii^
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nuNDVEE. Klink beteekent eigenlijk eene fpleete (ri^

ma fisfura^ volgens kiliaan, men kent

lippen aan , en voorts nog ande-

Hoofdft. deelen: dan vermits wij een afzonder-

lijk Hoofdftuk over deze deelen befchre-

ven hebben, en dezelve met levensgroote

afbeeldingen opgehelderd zijn, laten wij dit

hier berusten
,

tot dat wij uitvoerig over

de teeldeelen zullen handelen : het zij gp-
• noeg hier in het voorbij gaan aan te teeke-

nen , dat de Boeren en Vleeschhouwers door

den klink de vrouwelijke uitwendige deelen

eener Koe verflaan: ik heb dezelve elders

ook wel queve hooren noemen , waarom
weet ik niet. Wat de teeldeelen der Stie-

ren betreft, deze al mede in het vervolg.

Met een woord moet ik hier evenwel aanmer-

ken, dat men dezelve no^mt dekoker^balzak ^

de klootzak^ de mannelijke roede ^ z^en-
'gel enz. Het uur, de jadders of elders,

de melkborsten en prammen der Koeijen

vereifchen hier een nadere befchrijving.

Het uur.' Ooor het uur , verrfaat men de zoog-

borsten , de melkgevende vaten , eigenlijk de

verzamelplaats van het zog voor de Kalven,

de Melkgevende deelen eener Koe, het ver-

kwikkelijk voedfel, zelfs voor de Menlchen.

De naamsoorzaak van het uur is duister,

het fchijnt van Latijnfchen oorfprong {^urU

e fia') pisfe , zoo als het Hollands woord el-

'der in denzelfden zin genomen wordt. Ki-

LiAAN noemt dus elder (^uher ovilli peco-

ris,') Dit zelve brengt men op uur over,

.zoo



Van HOLLAND. i2§

zoo dat uur dan zoude zaïnenloopen op
den zin van phfen , Vocht loozen. In

zekeren zin is het uur het naast aan de ii. Afd*

pisleiders gelegen ,
inaar het verfchilt he-s

melsbreedte in de uitwerking ; doch om
dat die deelen onmïddellijk bijeen leggen, is

fnogelijk de benamingen van uur ^ het uur^
hier uit ontdaan , en veelligt is het zeer be-

kend onderfcheid dat de dachters maken in

het uur en in uurboord, dat is de boord Üurboo^di

van het uur , of liever den rand , daar van

die onder den klink aan de pisleiders begint,

(zie IN^. 66.) en de eerde bekleedfels van

het uur wordén. Hoe het zij, men verge-

lijkt het raelkgeven uit de fpeenen van het

tiur, de elder of de jadder, niet oneigen

bij het ontlasten der pisfe , waarom het

nielkgeven van eene Koe ook bij pisfen ver-

geleken wordt , en de Friezen het woord
jadder in dien zin nog behouden'. Liefst

dappen wij van deze naamsoorzaken af, om
dat wij in den eenen en in den anderen vele

ïwijfelachtige dingen ontmoeten.

Door het uur verdaat men hetzelfde als EWer;

dat van elder on jadder ^ de Friezen zeg- J*^^®^**

gen*het , evenwel fchijnt het dat de

katde meest op de Schapen worden toege-

past; immers vondel vertaald het dus, ten

aanzien van de melkgevende Ooijen:

Zij komen onbedwongen

Ter Kooijen met den fleep van haar beminde jongen*

En kunnen van haar melk en jadder overlaên.

Heel kommerlijk naar ital den drempel overgaan.

Dit
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Dit Dichctafreel doet alles af ^ cti tootit

aan , dat men door jadder hetzelfde melk-

gevend gedeelte moet vcrflann , dat meri

uijers of elders noemt, zoo vindt men nog:

De melkvolle uijer , opgezwollen van het zog.

Vertraagt den lomen gang , de koe treedt traag en log

Naar ’t melkveld, ginder loopt de ontlasten weder radder i

£n lekt al hupplende, de fpeenen van den jadder.

Hier uit blijkt dat de uijer voor het gé-

heele borstgeilel , en de j’adders vöor dé

fpeenen genoomen worden. Het lijdt ook
geen tegenfpraak , of het een en aiider komt
op een en hetzelfde uit.

Het uur of het jacir dan ^ is het geheeld

geftel dat tusfehen de achterpooten aan de

liezen hangt, als de zoogborst der Koeijen

Het geilel toont evenwel eene verdeeling,

die men duidelijk aan de uurpees of pispees

ziet, waar de naat de fchutvliezen doortee-

kend, want alhoewel het uur of de elder

eene zak fchijnt, befiaat dezelve inwendig

uit twee kennelijke affeheidingen ( zie N° 67 .

)

die bij nader ontleding wel tot vier kunnen

erkend woorden, en geen gemeenfehap mee
de pisvaten hebben. Deze twee affeheidin-

gen hebben elk hunne teepels, die men iri

de Koeijen fpeenen noemt, en die zoo wel
als elder jadder, onder dezelve beteekenis

leggen. Het fchijnt evenwel dat onze Boe-

ren hier in onderfcheid erkennen, althans

zoo zij zich in de wandeling uitdrukken,

houden zij voor het uur eigenlijk het uur-^
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ftuk, of de krop daar van, die zij verdeden het

m het yoor - of achteruur , vooruur en rundvee»

iiau^ur (de 49. en 49*.), de elders ii. Afd.

houden zij voor het ondergedeelte. Waarde
fpeenen beginnen , dat dan de jadders wor-

den , welke laatfte vvoordnaam evenwel thans

weinig bij onze Hollanders gebeezigc worde,

meestal is elder en fpeenuur de gemeenenaam.

Dq fpeenen der Koeijen zijn genoeg be- Speenen;

kend. Zij zijn bij een ieder kennelijk genoeg

als langwerpige ronde teepels, waar uit de .

melk vloeit'; men telt doorgaans vier fpee-

2len aan den elder, twee lingfche*en twee

regcfche wanneer een van de fpeenen of

wel twee verftopt raken, kruipen zij op of

verlammen , dan zegt men dat de Koe drie^

[peen of tweefpeen is. Het gebeurt , dat de

Koeijen Ibmtijds wd een bijwas of vrat aan

het uur bekomen, of natuurlilk daar mede
gebooren worden , dat noemt men dan hif g... ,

[peen of vijffpeen , doch dezen geven nooit

melk. Deze fpeenen zijn dikwerf aan bran-

digheid en zwelling onderworpen , of aan

zekere vurige fmerting, die men heden koe->

pokken noemt , en die zoo veel gerugts door
gantsch Europa maken, door inenting aan

den Mensch , en waar van wij het onze in

een afzonderlijk Stukje reeds gezegd hebben

:

er is geen artikel, waarop een Boer meer
acht geeft dan op de fpeenen, ja er ligt

den Boer veel gelegen aan een kundigen
knecht of melkmeid, die de fpeenen wel
zachtelijk weet te behandelen : want het ge-

feeele behoud eener Koe hangt , zoo wel als bij

^ eenes
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eenes Metifchen moeder^ van eerie verHand i^'ê

zoogvroiiwe af. Er behoort eene vaste eri

kundige hand tot liet melken, èn het be^

handelen^ der uijcrs. Möonen 1'chetstdic fraai:

’t Gezwollen üijer wordt met völgeflagen hand

Gemolken. -

Er is evenwel iets bijzonders ,• "dat bij de

melkers geen uitleg behoeft , maar bij on-

kundigen wel eenig onderwijs vereischt, te

weten : dat de melkmeid of knecht altoos

aan de regterzijde regts melkt
,

en nooit

of zelden, dan bij bijzondere omllandig-

heid flinks, fchoon er zijn kunnen ,
die links

melken.

Regts melken is , als het regter ,achter-

kwartier aan de linkerhand der Melkers

Haat, en dezelve dan regts met de regter^

hand aan het uur, den cider, de jadders of

de fpeenen flaan kan, en dus de regterhand

eene geheel vrije beweging onder den buik

der Koe heeft. Dit veroorzaakt groote abui-

zen in de Hukken der Beesten - fchilders^

die hier van onkundig , de Melkboeren en

Boerinnen links en regts fchildercn , en dus

grovelijk dwalen. Dus verhaalt men van een

Schilder, die een zeer fraai koppel Koeijen

in de melkbogt , en daar bij eene melkende

Boerin gefchilderd had, doch de Melkmeid
zat links. Een Boer bij den Schilder ko-

mende, wierd gevraagd om zijn oordeel, of

de Koeijen niet fraai gefchilderd waren, en

wat hem er van dacht? De Huisman - bezag

hec^
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het , en zeide : de Kneijen zijn Ujkewel

heel mooi; maar die Blelkkoe deugt niet

^

die ftsat verkeerd; men vroeg hem reden;

yrel^ zeide hij, de Koe [iaat regts ^ en de

Melkmeid zit links. De Schilder begreep

het, en zeide tegen den Boer, dat hij het

veranderen zonde, mits de Melknteid hem
eerst wel leerde , hoe men regts melkt.

Dit gebrek is buiten dit vertelfel algemeen ge-

noeg in de Prentwerken , vooral in de over-

drukken of het niet wel obferveren der tee-

keningen , dewijl men, gelijk dit in over--

vloed bekend is, links overdrukt, het geen

de Teekcnaar rcgts.cn goed geteekend heeft;

nu, dit zij een Schilders-lesje. Men zie

de juiste afbeelding van eene Melkller op
Plaat II. En daar mede' laten wij de ver-

klaring over het uitwendig gedel der Koei-

jen berusten , tot dat v/ij in het vervolg

nader tot de bijzonderheden der inwendige

deelen zuilen komen , als

:

de inwendige

borst en buiklpieren , der herkaauwing,
ademhaling-, hart-, long- en leverfpierea

,

die der maag, darmfcheil, middenrifen dar*

men , der nieren en pisleiders, der inwendi-

ge teeldeelen
,

die van het bekken
, den aars,

• die der baarmoeder en der klink, in één
woord, allen die tot de afzonderlijke inwen-

dige fpieren behooren, die hier uitwendig

niet hebben kunnen befchreven noch figuur-

lijk aangewezen worden ; terwijl die geenen ^

welke nu nader tot het zenuw- en herfen-

gefiel behooren , in de twee navolgende

Hcofdltukken zullen voorkomen.
I VEPx.-

HET
RUNDVEEr

II. Afd.

II.
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VERKLARING VAN PLAAT VIL

Waar in de ulterlijke deelen eener

Koe worden afgeheeld,

HET V O O Pv S T E L,

,

No. I. De kroon of kuif.

25a Dc horenen.

3,

3. De horenkrappen.

4. De fteekfpier,

5. De oorfpieren.

6. Het oog.

7. Het ooglid,
’

8, Het hol aan dc flaap des hoofds,

9. De neusgaten.,

10. De muil, finoel of fnuit ,
bovenlip.

'
. II. De ondèrlip.

12. De kin of baard.

13. Het kinnebak of kakement.

14. De bovenkaakfpieren.

r.5. De herkaauw- of kaauwfpieren.

16. De bovenkaak.

17. De plaat der kol of fiarre, ^jdeliiigs.

18. De nek.

19. De keel.

so. De ooren en de voorhalsvang, fphop-

hals.

sy. De fchoftnok, de fchoft.

22. Hethalsftuk, de hals, fchurkhals.

23. De krop, de voorvang, voorborst.

24. De kosfein, ondervoorvang, borst.

• 25. De binnenkosfemjbinnenyang, naborst,

;
^ No-

/
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No. 26. De Schildfchoudcr, de'fchoft - ofjok-
l'ehouder, jokfchofr. Het voorkvvar-
tier.

$7. De voorfclioiKier , .fcliildfluk..

28. De plaats der fchildribbe.

29. De voorvoet aan .het armbeen of de

niergpijp, fchijfofkiompftuk.

30. De elleboog, fehonk of fchinkel.

31. Het borstbeen en fpieren.

-32,32, De kniegewrichten , het eelt.

33,53. De voorpijpen.

34.34. De kogel .en voorkooten.

35.35. De klaaiiwen offehoenen.

36 .

36.

' De knielpeezen ,. de voorbouten.

37.37. De voorde fpoorhielen.

38^38. De voorachterkooten of het kroon-
hol, koothol.

39. De voorvoets, binnenveer, binnen-

fchenkel.

HET MIDDENSTEL.

No. 40. De rugge eti riiggefpieren , de haas-

fpieren uitwendig. ^

41. De lange ribbe, het beste ribbefluk.

42. De korte ribbe
, de plaats daar het pa-

terduk VN^ordt afgehakt van de groote
ribbe.

43. Het middenrif, de lenden, het len-

denftuk.

44. Het voorwand
, de voorvang , het

koffer. '>•

45. De achtervang, de buik.

46. De melkfpieren en aders.

47. De navel. /

48. De pensbuik of het wand.

I 2 HET

(

3

BET
RUNDVEE,

II. Afd,

II.

Hoofdda
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atr HETACHTRSTEL.
JLUNDVEB

II Afd
Het uur, hetvboriiur, de imrvang.

'll.
* 49** Het achteruur met de Ipeenen of

Hooan. jadders.

50. Het kruis.

51. De (laartbonk.

52^ De heup, deheupbonk, de bonk.
53. De llaartgroef.

54# De banden, mitsgaders de wal- of
walegreep, het koekoeksgat.

55.

' De bovenflaart.

56. De ftaartpluim.

57* Het dijftijk, de billen, het bijftuky

« de veercn en bilfpieren.

58. De achterbil, achterveer, rookduk,

59 9 59 * De fcliiithakken , hangpces enz,

€0 , 6o. De achteiTchenkels of pijpep.

61.61. De achterfpoorhielcn of hakken.
62.62. De achterkootea. .

63.63. De achterklaauwen,

64.

' Het aarsgat

65. De klink.

66. De boord van het uur.
De iiaat der fchutvliezen of affclje}«»

ding 'in het uur,

tweï;.
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TWEEDE AFDEELING.

Derde hoofdstuk.

*Befchoumng van het Hersfengefiel *der

Koeijen^ deszelfs vaten ^ zenwwen^ ade-

ren en fïagaderen^ boezem en merg’-

deelèn^ mitsgaders het ganfche ze-

nuwgejiel door het geheele lig'-

chaam der Koeijen , volgens

THOMAS willis; mct

verbeteringen^

a dat wij töt hief toe in zoo vérrö

gevorderd zijn , dat wij de plaacCng der

beenderen en fpierdeelen in de Koeijen heb- li. Afd.

ben voorgedragen , Zal het hier öiet dan

zeer nuttig geacht kutinen wórden, dat wij ^

derzelvef onderlingen zamenloop ^ die zij

üit het algemeen hersfengefiel ontvangen,

befchouwen, en nader ophelderen; te meer,
daar derzelver inaakfel in de Koeijen, aan

I g den
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den Ondeedkundigen den weg gewezen heefc,
RUNDVEE' die in de Menfchen te kennen: immeps
II. Afd. de beroemde THOMAS willis en bartholinus

Boofdft
voornaam den voorgegaan

en de grootde opheldering , uit de Koeijen ont-

leend
,
gegeven, en de Geleerden zijn aan den

grooten ^mflerdamfehen Profesfor blasius

en de peA van wetstein , de uitvoerigde uit-

gave verfchuldigd : men vindt daar in het hers-

fengedel der Koeijen en Schapen keurig afge-

beeld en ' befchreven , en nademaal wij niets

willen achterwege laten, het geen ten aaii-

’iiQïi der Koeijen of herkaauwende Dierei\

met oordeel is voorgedragen , hebben wij

ook de;^e bijzonderheden niet voor onze

Landzaten willen verbergen
, maar bcdocen

,

om in onze Moederlprake de befchrijving,

en in afzonderlijke teekeningen die afbeel-

dingen mede te deelen; dezclvcn zijn mee-

rendcels naar die van willis gevolgd , doch

wel degelijk door ons met de INatuur zelve

vergeleken , waar door het komt

,

dat

hier en daar, zoo in het beloop der vaten,

als den oratrek zelve, vele verfchillendhe-

den zich opdoen , het geen een kundige
' dra zal ontdekken. Het is wijders ons oog*

- merk niet, om breedvoerig uit te wijden

in de ontelbare gevoelens over de fijne ve-
’* zelen’en vaten der hersfenen, over de klier-

acditige zelfilandigheden , die RuiscH'en mal-
PHiGius zoo meesterlijk betoogd hebben,
gelijk ook morgagne; veel min over de ei-

genlijke werking van het zintuigelijke, of

jie denkwijze der Dieren, volgens descar-
TES

,
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TES , dat vtin anderen in de pnnappelklier ; ja11 - J
X- J rr 7 J

ook treden wij in de gevoelens van willis

niet , die de zitplaats der zinnen in het ge- ll. Afd.

flreepte merg ; dat der verbeeldingskracKc in

het witte merg; het geheugen in de korst of

grijskleurde zelfilandigheid fchijnt te Hellen

:

neen I wij laten deze en ontelbare andere

gevoelens berusten , zij loopen in het onein-

dige en in het onmogelijke; geene boekdee-

len zouden voldoen, geene beflisfing vol-

gen, en de Burger het niet verilaan; daar

en boven zoude het ons niet alleen van ons
waar oogmerk aftrekken, maar veelligt ons

in fijne en uicgebreide overwegingen weg-
voeren, die een fpitsvondige betwisten, en
een bijgeloovige veroordeelen zou; want,
indien ik uit de overeenkomst van het hers-

fengeflel der Koeijen , en dat van andere

Dieren, met dat van den Mensch, eens wil-

de betoogen , dat , nademaal niets te ver-

geefsch gefchapen is, de Koeijen, die men
voor zoo dom en onverflandig houdt , even-

wel ook denken en redeneren, ja eene zin-

tuigelijke ziel hebben , naar haren aard,

ik liep zeker gevaar van verketterd te wor-
den; en evenwel meen ik, dat het tegen de

gezonde rede niet Hrijdt
,
zelfs niet tegen den

Godsdienst , als wij deze en velen anderen die-

nen eene redenering
,
geheugen en denkwijze

aaur hunnen aard toefchrij ven . In de nog te be-

togene verhandelingen , over den aard van rie-

ken , van hooren , van fmaken , van gevoe-

len en van zien,- zal dit naauwkeuriger blij-

ken ; en wat hunne hartstochten van toorn

,

I 4 vrees

j
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H«T vrees, haat, teeldrifc, en vooral liefde tot
RUNDVEE, jongen, tot gezelligheid en lijdzaam*

ji.‘Afd. heid betreft, deze allen zijn bij uitftek der

lloofdft
eigen , en deze kundigheden der

Koeijen waren den Ouden bekend : in de*

Heilige Bladerc?n vindt racn het opgemerkt

ten aan zien van het geheugen : een 0$ kent

zijne kribbe; ten aanzien der lijdzaamheid:

hij ging als een Os ter flachtinge ^ en

dergelijke meer. Men zegge niet , dat dit

een dom en onwetend injUnEi is ; ik be-

ken , men ziet hun doodsangst zelden ui-

terlijk zoo kennelijk werken als bij den

Mensch ; maar wie heeft , wie zal ons ooit

vertellen , wat eene Koe denkt , als zij

den eenen makker na den anderen voor zich

ziet wegbrengen , het bloed ftroomen , en

de afgcllroopce huiden naast zich liggen?

Zeker , dit is voor ons verborgen ; maar
•let er eens aandachcig op, gij zult ze zien

fnuiTelen , blazen, fommigcn fchor loeijen,

anderen kregel worden, meest allen van angst

afgaan en veel pisfen , dat ik voor mij aan-

. merk ais een zinruigelijk gevoel van angst: —
wat de vrees betreft, hier van zijn dui-

zende voorbeelden te vinden : als voor on-

weder, voor kanonfchoten, voor flikkerend

vuur, en dergelijke meer. Deze en ontel-

bare redenen leiden ons dan daartoe, om
•te befluiten, dat het hersfengeftel der Koei-

jen , en vooral het zenuwgeftel , in haar ook
gefchikc is ,

* om niet alleen op het geflel

van het ganfche ligchaam, maar ook bij-

zonder op dat der Ipijsvertering ,
voedfel,

nood*
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nooL^drufc zoeken en voorttelingsdriften te het

werken en te gevoelen, naar hunnen aard

en eigenfchap. En hier mede laat ik dö n. Afd.

overige fijnigheden berusten, wijzende onze m*

Lezers naar het onbetaalbaar werkje van

REiMARüs, over de driften der Dieren.

Ondertusfchen is het hersfengeftel in de De hcrs-

Koeijen, gelijk meermalen is opgemerkt,

naar gerade van dc grootte van het Dier,

niet groot, althans in vergelijking met den

Mensch; ook is de oppervlakte der hers-

fenen tegen het bekkeneel niet zoo fphe-

risch rond , maar langwerpig plat , volmaakt

beantwoordende aan de platheid van de ftarre

van het voorhoofd ,
en de drukking van

den kruin onder de horenen , tot aan het

nekbeen. Voor het overige beftaan de Koe-
hersfenen mede uit eene grijsachtige korst,

die allengs vermindert, en witter wordt tot

een wit merg, waarin de vezelen der hers-

fenen tot zulk eene fijnheid van draden en

weeffels verloopen , dat tot heden toe de

fchranderfle Ontleedkundige dezelve niet

heeft kunnen bepalen; en het is hierom,
dat alle redeneringen, ten aanzien der zin^

tuigelijke werking der ziel, of der dierlijke

geesten , door geen llerveling kunnen ont •

wikkeld worden, het geen de fpitsvondige

wiNSLOw heeft doen zeggen , dat men nooit

dit ftuk zal kunnen bepalen , om dat de ve-

zelen in het hersfenmerg zoo week zijn

als het merg zelve, en derhalve niet te be-

handelen; waarom dan te wanhopen is, dat

het menfchelijk vernuft derzelver verborgen
I 5 wer*
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«ET werking ooit zal kunnen bepalen. Wij mat-
RUNDVEE.

’s Mans woorden de onze, met te zeg-

ii.Afd. gen: -w'/y 'weten het niet. Wijders is ons
niet onbekend, dat de Geleerden onzer da-

• gen niet veel meer ophebben met de af-

beeldingen van WILLIS , als , zeggen zij , te

veel van hunne plaats geraakt door het al te

fubtiel uitfpannen van dezelven : dit kan zoo
zijn , maar waar zal men beter nabij de

waarheid te regt komen? Doch dit raakt ons

hier niet, nademaal wij hier niet redeneren

met overbrenging op den Mensch , maar

enkel ons houden aan het geen op de Koei-

jen toepasfelijk is, en het zoude voorze-

ker, naar ons inzien, onvergevelijk zijn, in-

dien wij zulke uitmuntende voorbeelden aan

onzen Landzaat onttrokken ; en , vraag ik

,

waarom zqude een Boer, een Vetweider

of Vleeschhouwer dit wondergeftel zoo wei

niet eens mogen leeren kennen als een Ge-
leerde ?

Derhalve, alle ingewikkelde redeneerkun-

de daarlatende, laat ik dan, mijne Lezers!

zoo veel het onderzoek toelaat, uwe weet-

gierigheid voldoen , om het hersfengeilel

,

dat der zenuwen en het ruggemerg der Koei-

jen eenvoudig '’af te beelden , zoo als die

voor ons gedaan is , ,om aldus de deelen te

verklaren , derzelver ligging
,

gedaante en

natuur aan te toonen , die gij anders niet

wist, en aldus bij wijze van aanwijzing in

de bijgaande Plaat VIII. verklaren , alwaar

wij van gedeelte tot gedeelte de gedaante

der Koeijenhersfenen zullen leeren kennen.
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In de Plaat , waar wij de reukdeelen der Koei- het

jen zullen afbeelden , zal breed - en uitvoe- «-undvee;

riger een groot deel van de beenachtige li. Afd.

holligheid der hersfenpan vertoond en ver-

klaard voorkomen ; maar hier ziet gij bij
•

voorraad dezelve vlak van onderen , mee
,alle de holligheden en cellen , die de hersfe-

nen omvatten, zoo echter, dat er als een

algemeen vlies tusfehen beiden is, dat'^de

geheele weeke hersfenbol bevat, en om en Beenige

door alle bokens en holtens doorloopende ^oitensder

eindelijk als in een fchede het ruggemerg

en den rok der zennwen formeert, waarom ddthoofd.

men dit vlies het Moedervlies (^pia Ma^ Moeder-
ter^ noemt: dit vlies moet men dan denk- hersfea-

beeldig (lellen als nog in deze afbeelding vlies,

verheeld. Zie dan de verklaring hier .vol-

gen.

VERKLARING VAN PLAAT VilL

Fig. I. Verheeld'ende het hoofd van verklaring

Kalf^ liggende omgekeert vlak op den van Plaat

kruin ^ half doorgezaagd ^ vanden nekwer*^^^'
vel , tot tegen het bovenjle verhemelte. **

Bij a is luchtig afgebeeld het eerde wervel-

of nekbeen
,

dat men den atlas noemt,
om dat hetzelve, bijzonder in den

Mensch , met een uitdeekend beentje,

als op een fpil , het hoofd of den hoofd-

bol draait, en voorts den draai der

lendenen bedierd.

Bij h ziet men aangeduid de beenderen van

hec

/
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,
HET

aUNDVEEw

II. Afd.

III.

lloofdft-

het verhemelte, ter plaatfe daar dezel-

ve van de hoofdkas affcheideii, eit

aan de bovenkaakbeenderen ce. wor-
den ingegroefd. Ten begrippe daïuf

van^ zijn er de kiezen dd. bij afge-

beeld.

teee duiden aan die holligheden ^ tvaar in

de fponsbeenderen van den reuk liggen ^

en die zeer breedvoerig en levensgroote

in een volgende Plaat verbeeld^ en aldaar

tevens in alle deelen befchreven zijn.

ff vertoonen de tepelformige beenderen, waar

door de reukzenuw loopt, mede in een

volgende Plaat afgebeeld en befchreven.

g is de plaats der gezigezenuwen, daar zij

vereenigt zijn. Nader verklaard bij een vol-

gende. Plaats

h is de kwijlklier, uitvoerig met derzelver

zenuwen afgebeeld en befchreven bij

een voigehde Plaat.

i i zijn de plaatfen daar de Arteriae Car-
rotides in de hersferien indringen.

kk zenuwen, die de oogbollen bewegen

^

, ^ ter plaatfe daar zij in de hersfenen dringen.

II duiden aan die bewegende gezigtzenu wen,-

die onder het moedervlies als doorflui-

pen, en hier hun Uitgang toe de oogen

toonen. Het zijn deze zenuwen , waar

aan willis de beweging en het gevoel

der hartstochten in de zielen, door de

aandoening van het gezigt, toefchrijft,

het geen Hechts eene gisfmg zijn,

maar wie zal het beflisïbn?

m m bet zesde paar zenuwen , die even ak
de vorigen , onder het moedervlies

Mig-
.
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liggen, en door eene en dezelfde ope-

ning met de vorige, doorgaan naar
^^^ndvee

reukdeelen. ii. Afd.

fin toonen het zevende paar zenuwen, die

naar het fteenbeen loopen, en het ge-

hoor uitoefenen.

0 o het achtfte paar zenuwen ,
dat men ver-

wijderend eh bepaald (^vagum^ noemt,

om dat hetzelve zich met de andere zC'

nuwen vermengt, doch eigenlijk is het

dat paar, dat op den fmaak, het verhe-

melte en de longeklep, het meeste in»

vloed heeft,

pp duidt het negende paar zenuwen aan,

hetwelk zijn onderlinge werking op het

gevoel heeft, gelijk ook

q q het tiende paar aantoont , hetwelk in

de hersfenen verfpreid is.

f r zijn de fteenbeenderen.

^ de jukbeenderen ( osfa jugalia ) , in hun-

nen natuurlijken Hand. Hier in liggen de

oogbollen.

tt zijn de holligheden van het onderbekke-

neel, waarin de hersfens tegen het fteen-

been en het gehoor drukken.

tiu zijn de groote holligheden, waar in de

hersfenen tegen het verhemelte drukken.

yv zijn langwerpige geulen, die al mede de

hersfenen ontvangen , in zoo verre , dat

dit ganfche beendergeftel als de form is

van den ganfchen bol
, die de hersfenen in

hunne vliezen aannemen, en waar van

de volgende Figüur een nader begrip

^al gevon,

Na
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Na dat dan een begrip in Figuur i. it

‘ gegeven van het Bekkeneel , voor zoo verre

II. A£d. het beendergedel betreft, en deszelfs hol*

ligheden, benevens de uitgangen der zenu:
Hoofdft.

bekkeneel naar de zintuigen,

en zoo door het verder ligchaarasgeftel ; zal

Fig. 2. nu Figuur 2. ons de geflalte van de hersfe-

ncn zelve, zoo als dezelve in hun geheel

zijn uitgenomen, doen kennen, en tevens

geen klein licht geven van het beloop der

bloedvaten in het hoofd , waar van nader

zal gefproken worden. Wij merkten hier

boven, in het voorbijgaan, aan, dat het

hersfehgellel in de Koeijen, naar mate der

grootheid van het hoofd, kleiner was dan

in den Mensch, tevens dat hetzelve lang-

werpig was. Deze Figuur vertoond het

duidelijk , want daar in den Mensch de twee

Jiersjenhollen^ die men ook wé[ billen (^p.a^
bollen. noemt, te zamen eene bijna volmaakte

fpheerronden bol uitmaken , zoo zijn de-

zelven in de Koeijen en Schapen op zijde

platter en meer gedrongen , en het midden-

fchotvlies , dat men , om deszelfs gelijkenis

Seisvlies. naar eene feis , het jeisvliezig uitftek

Qprocesfus faldformls') noemt ^ in de Koei-

jen ook langwerpiger. In deze Figuur kun-

nen wij het niet wel vercoonen , om dat het

hersfenflel hier omgekeerd voorkomt , en de

billen of halve bollen hier Hechts van op
zijde zijn aangeduid, gelijk dan deze, Fi-

guur 2. in dien Hand moet gehouden wor-
den. Zie hier dan

in
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in Fig. 2 .
het

a de plaats der fcheiding van de twee halve

hersfenbollen , door middel van het feis- ir. ab,
vlies. '

hb duiden aan de uicerfle wanden van de •

groote hersfenbollen , die anders in den De hers-

Mensch rond zijn, doch hier met infnij-

dingen vertoonen dat derzelver figuur ge-

fchikt is naar het beendergeflel der koe-

kruin ,
die inwendig hier ingedrukt is.

c c zijn de linkfche en regtfche halffpherifche De link-

hersfcnbollen , van tegen het onderbek-

keneel te zien. hers^J-

dd zijn de uitpuilingen van de kleine hersfe- bollen,

nen (cerebelli ^ , op zijde te zien, en zoo

genoemd, om dat zij op zich zelven

twee kleiner bollen uitmaken , en als

aanhangfels der grooten zijn. Het zijn

dezen , waar van de liefhebbers van flob-

bering in de kalfskoppen, een lekkernij

maken,

eee is het verlengde merg (^medulla ohlon- Verlengde

gata') daar het bij de twee ee^ uit den^^^^s*

groote hersfenen allengs verfmallende

,

tot bij e van onderen doorloopt, tot het

door al de wervelholtens of wervelringen
• heen , aan den fluit in de zenuwen zich

verliest, te regt daarorn verlengd ge-

noemd. Onze Slagters en Boeren noe-
men het de pees , het ruggemerg , het

nekmerg, zij rukken het altijd uit, om
dat zij het fchadelijk achten, gelijk hier

boven reeds gemeld is.

ff duiden de tepelachtige beentjes aan , waar tepels-

• w;jzebeea-

tjes;,
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HET
RUNDVEE,

II. Afd.

III.

Hoofdft.

in dc reukzenuwen naar de hersfenen loo-

pen en in het merg verdwijnen. In

de Plaat waar in de reukbeenderen af-

zonderlijk zijn afgebeeld, kan men die

nader onderzoeken.

g zijn de gezigtzenuwen , of eigenlijk is hier

een aanmerkelijke tvveetakkige mergzenuw,
die zich dikker dan eenige andere zenuw
opdoet. In Fig. i. mede bijg, ziet men
ze insgelijks duidelijk. Bij de verhandeling

over het gezigt, en de daarbij gevoegde
Plaat is derzelver werking breeder betoogd.

hh duiden het derde paar zenuwen aan, die

eigenlijk gefchikt zijn om den oogbol te

bewegen, en de fpieren daarvan te be-

Huren, ten wille van het Dier. In het

Hoofdllulc en de Plaat over het gezigt der

Koeijen, zal deze werking zeer naauw-

keurig worden vertoond , vooral met be-

trekking tot de Koeijen* Het verdient

hier in het voorbij gaan opmerking, dat

zoo wel in de Koeijen als in den Mensch
en andere Dieren, uitgezonderd de Mol-
len ,

de zenuwen der oogbewegingen zoo

afzonderlijk kenbaar zijn, daar die van

het gehoor , de fmaak en de reuk op ver-

re na zoo zigtbaar niet zijn, waar van

de reden is, dat de oor-, de neus , de

tongfpieren en derzelver zenuwen, als

fprugcels zijn van de fpieren en zenu-

wen ,
waarin zij gewikkeld zijn , daar de

oogbol op zich zelve in zijn beenkas

liggende
,

geene toevoer heeft , dan al-

leen het geen de oogleden van de voor-

hoofd-
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hoofd- en wahgfpieren uiterlijk beko* het

irien; dus kan en moet men hier

deze fiuitreden maken, dat de Schepper n* Afd.

gewild heeft , dat aan hét gébruik der

oogen eene vrije en gevoelige beweging

wierd gegeven ,
oiii de oogenblikkelijke

gewaarwordingen aan de ziele te bren-

gen ,
waarom de wijsgeren wel te regc

de oogen, de venjiers der zielen noe-

men, en wat kracht en invloed dezelven

op ons Menfchen hebben , weten de

verliefden, de gramftoorigen ,
de droef•*

geestigen
,

de mededogenden ,
de heb-

zuchtigen, in één woord, de werking

van alle onze driften , en ook hoe zij in

de Koeijen werken, is voor ons onbe-

kend
, doch zal nader en zoo veel moge-

lijk opgehelderd worden in de verhande-

ling over het gezigc ; maar het geen ten

dezen opzigte nog meerder atdoet, zijn

het vierde paar zenuwen, die bij Het vier-

i zijn aangellipt. Deze zenuwen beboeren

ook tot de fpieren van den oogbol. Wil -

LIS noemt dezelven Pathetici; eene bij-

zondere benaming
, door hem aan dit

paar gegeven , om daar door aan te dui-

. den , dat dezelven het meest op de ziele

der dieren werken. Ik wil hier wel in-

üemmen, voor zoo verre dit met de
Helling van willis waarfchijnelijk is,

maar ik ben gantsch niet vreemd te ge-

loven , dat de fpruchtels dezer zenu-

wen ook gemeenfehap 'hebben op die

van het inwendig gehoor en het flek-

kenhuis, en ook op de reukzenuwen, •

K om
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BtT .

UrNDVEE,

Ij. Afd.

III.

Hpofdft.

paar , de

Ifeaakze*

nuwcD,

paar, de

iongzenu-

w^n.

om dat dit vierde paar onmiddelijk aati

derzelver oorfprong begint; hoe het zij,

zeker is het, dat dit paar zenuwen , tot

nog toe, alhoewel bekend; en onder-

fcheiden genoeg bekend, niet te min in

derzelver werking duister is.

Vijfde is het vijfde paar zenuwen, zeer zigc*

baar in twee aanmerkelijke takken, we-
derzijds uit eenen oorfprong fpruitende*

Wij houden het voor de wortels der

fmaak- en reukzenuwen, om dat der-

zelver takken zig daar breed en wijd

verfpreiden. Eene Plaat zal dit nader

ophelderen , om dat derzelver takken al-

daar zijn afgebeeld.

Zesde II reekenen wederzijds het zesde paar, in

dezelfde rigting als de vorige, en heb-

ben ook dezelfde werking , ten ware zij

,

naar mijn vermoeden, eene nog bijzon

-

derer uitwerking op den fmaak, en de

inademing der verfijnde lucht in denllroc,

den flokdarm , de longpijp en onder-

tongfehe klieren, ja ook dc tanden en

,

• lippen hadden

itvsxidiQmmjnm zijn de zevende paren, te weten,
paaren,de eigenlijke gehoorzenuwen, in

Fig I. bij nn afgebeeld, die hier

ook twee uitlekken hebben Ver-

gelijk hier verder bij een volgende

Plaat en het daarbij behoorende

Hoofd (luk over het gehoor der

Koeijen.

Aditde duiden het achtde paar zenuwen aan,

panr, de . die men zwervend ivagum

)

noemt,
zwervende 2ie de explicatie op Fig. i. in deze

Pbac bij 0 0^ Qo zijn

I
gehoorze-

nuwen

Zienuwea.



Van Hol LAN D. 147

00 zijn dé zenuwen die langs het rugge-

merg, eigenlijk het verlengde merg, ont-

fpruiten en in de hersfenen üitloopen,

wederzijds zeer kennelijk langs de wer- Hoofdft;

velen vervolgende tot aan het ftuitbeen.

pp vertoonen de fpruchtels en van het

,

negende paar zenuwen. Men ziet de-^enu^cn/
zeiven hier in kleine takjes , doch einde-

lijk vereenigen zij zich dieper , tot eenen
'

flronk, hooger in de hersfenen.

qq zijnde het tiende paar, insgelijks met
ji jl j X / ni£r^

fpruehtels te zien , als boven. zenuwen.
rr Hier is de voorname bloedader , die van

, het hart uit deszelfs linker holligheid ,fen bloed-

langs den hals, in de hersfenen dringt ;
aderen ,

zij is hier afgefneden vertoond: anders

zijn hare takken aanmerkelijk. Het is

door deze aderen, dat men de fijne haar-

vaatjes door de geheele hersfenbol en

het moedervlies, overkennelijk kan op-

fpuiten; het zijn die .uiteindens van de

halsaderen en flagadereii
,

waar aan de '

Koeijen worden adergelaten : wanneer de-

ze verllopt zijn, kwijnt de Koe, en raakt

aan het kolderen , het geen de Boeren
aan het kngchen

,
hangen en veel fchud-

den van den kop ontdekken
, vooral aan

de ilaperigheid , waarom dezelven ook
llaapaderen dfoperlferaQ carotides^ ge'
naamd worden.

ts verbeeldt de kusfing d^naftomofis^ van
de beide takken van dezen gemelden ader.

i vertoont de vereeniging der beide groote

takken der halsaderen. De hals?

Ka UU zijn aderen.

1



148 NATUURLIJKE HISTORIE

«sT uu zijn de takken der aderen die langs de
RUNDVEE.

wervelbeenderen loopen ^ en die hier in

II, Afd, de hersfenen invloeijen. Deze aderen

vergezellen beftendig de zenuwen der
* ruggegraat in alle hunne takjes.

t)e wervel* yy vertoont de verecniging dezer takken,
ideren.

tot ecnen zamenloop , opklimmende naar

het bovendeel der hersfenen, met zeer

kennelijke takken door, om en weder

door de verfchillende holligheden en

vliezen van her merg.

• Dé vertoont de uitbreiding der zijtakjes

De fijne

ukaderéD.

rotis , de

platte uit

breiding

der bloed

vaieru

uit de Carotis , bij wijze van eene

wederzijdfche zeer fijne uitbreiding van

zeer fijne takjes , dat men in het La-

tijn plexus Choroidont noemt, in het

Nederduitsch niet mogelijk uit te druk-

^

ken , ten zij men het eene platte uit-

breiding van vaatjes noeme.

Habade-iC vertoont de vereeniging der oorfpronke-
nn lijke aderen, die ter wederzijden naarden

hals, en de middenfte naar beneden naar

de longpijp loopen.

Trechter* y is de trechtervormigc holligheid in de
vormige hersfenen.

is die witte klier, die onder het opge*
melde ligt, en als een bijzonder midden*

punt der hersfenen gehouden wordt.

Witte

klitf.

Hier mede Fig. 2. verklaard zijnde, zou-

den wij hier de bijzonderheid' met betrek-

king tot de Koeijen kunnen voordragen; dan,

dewijl wij dit verkiezen te doen na de ver-

. klaring der volgende Figuren , om des te

klaarder begrip te vormen, volgt hier
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Fis;. 3. Deze Figuur, dip nabij komt hkt

aan die , welke willis uit het hoofd van R-undveb;

een Schaap heeft afgeteekenc , verfchilt eeni ii. Afd.

germate met die ,
welke wij bij het hefs* ni

fengellel uit een Kalf genomen hebben, en

hier verkleind is afgeteekend. Het grootfte .

Verklap

verfchil is, dat onze figuur zoo Lngwerpigp"g^

niet is; dat wij den bovenrand van het hard-

rxhdg deel (^corpus callofum

)

wat vlakker

cn dooraderd geteekend hebben , behalve

nog verfcheiden kleinere verfchillendheden,

cie naar onze teekenmanier veelligt anders

voorkomen', doch hetzelfde beteekenen.

Onze Figuur dan vertoont bij

Fig 3, het gedeelte van het hersfenge- Groot

frel, dat aan de bovenfie en grootfte bollen

gehecht was, en tegen het groote merg aan,nerg^/”^

deszelfs vezelen,' die men gellreepte Cftria^

ta) noemt, verbonden , ^ier daar van afge-

fneden vertoond worden , tevens met des-

zelfs verband aan de kleine hersfenen, het

verlengd merg , de deden van den verhar»

denden korst ,
de billen, rondtens , holtens

,

zenuwfpieren enz., zoo als die natuurlijk

liggen.

aaaa teekent aan de doorfnijding of af- Affcher-

fcheiding van dit gedeelte der groote

hersfenen, (zie Fig. hh oxi cc")

juist ter plaatfe daar de vereeniging

of het begin was van het verlengde

merg ,
dat men hier draadachtig

,
ge-

ftreept noemt, om dat deszelfs ve-

zelen langwerpig en fchier lijnregt

nederloopend zigebaar zijn.

K 3 ^ ii
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HET
IlUNDVEE

II. Afd,

lU.
Hoofdft,

Het four-

ruis,irech'

terhol.

Harde

hersfencn,

Trechter*

buis.

Takjes'

Draad-

bersfeneu.

h is de affnijding van eene holte, die zich

om en door het harde tiisfchenmerg uit-

breidt ; willis en anderen noemen ze

fornax , dat eene gaping als van een Ibur-

nuis beduidt; doch anderen, als winslow^
noemen het eene trechterachdge holte:

deze, alhoewel hier flechcs even aange-

wezen , is nogtans in eene Koehersfen

zeer aanmerkelijk kenbaar
,

gelijk dit ook
blijkt in de nederdaling van haar buis

,

in het eigenlijk trechtertje bij

c ,
daar de ware bafis is.

dd \s een gedeelte van de harde hersfenen,

zoo als dezelven zich vol aderen, tus-

fchen de golvingen der hersfenen ver-

toonen ,
tegen s den afgefneden korst ee

^

bij willis niet verbeeld.

ee doorgefneden rand, die als uitfpruit-

fels der ovenh^lte zijlings omloopt, cn

daar bij ƒ in de geineene trechtcrbuis

doorloopt, en tevens nog twee randen

formeert bij aa^ die de harde hersfe-

nen infliiiten, zoo dat zij deszelFs rand

formeert.

ƒ de lange trechtcrbuis,

g zijn twee takjes van de trechtcrbuis

,

die tusfehen het geibeept merg in lig-

gen, in de Koeijen buitengemeen groot

en zigtbaar.

hh vertoonen twee zeer aanmerkelijke uit^

weidingen van 'het hersfenmerg, daarliet

als ’t ware de draadachdge hersfenen om-
vangt , mede aanmerkelijk groot de

Koeijen,

ii is

(T
Ö Ö
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2 i is een aanmerkelijke fieuf , die tusfehen

den balis der trechterwortels begint, en

acin het verlengd merg eindigt.

kk vertoonen eigenlijk die deelen , welke

men vezelige of dradige geftreepte lig-

ebamen (^co7‘pora ftriata^ noemt ; zij

zijn fterk met aderen en flagaderen door-

weven ; wij vonden dezelve onmiddelijk

in de diklfe zwelling der hersfenbol aa
en als in een wieren korst liggen , en

niet zoo onderfcheiden 'in‘ eene groore

bol der hersfenbillen , als willis die in

een Schaap verbeeldt: mogelijk hangt die

af van eene hoogere of lagere doorfnij-

ding.

illl zijn de aanduidingen van de verharden-

de hersfenen, of laat ik liever zeggen,

derzelver zenuwachtigen bron, om dat

het, naar mijn inzien, wel te betogen

zij, dat de oorfpronkelijke takken der

zincuigelijke zenuwen in den zamenloop
dezer bron hunne vezelachtige en on-

zigtbare inwortelingen hebben ; en hier

uit het mergachtig voedfel uit beide

de weeke hersfenbollen , door de me-
nigte kronkels en golvende kwabben
of klieren , zoo als malphigius fielt

,

bekomen, ’t geen nader te onderzoe-

ken is ,
en zeker niet verre afwijkt van

het geen cartesius en winslow hier

over gedacht hebben; dan, dit zoude
ons veelligt te verre brengen.

mm zijn de uitfpreidende fchachten der ge-

zigtzenuwen ( Thalami nervi optici )

,

K 4
‘

al-

HET
RUNDVEE.

II. Afd.
III.

tloofdft.

De veze-

len of ge»

ftreepte

hersfen-

deelen»

Zenuiv*

bron.

Hersfea-

klieren»

Schacb-’

ten der ge-

zigtzenu-

wcn.
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III.
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De billen q p
of geulen.

Vcrlen PP
ging merg.

Inwendi- ^ ^
ge kleine

hcrsfenen.
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al4iis door bartholinus , naderhand

door BiDLO ,
met dezen naam bellem-^

peld
, om dat deze deeien bij wijze

van eene pen of gevederde fchacht zich

wederzijds uitfpreiden, gelijk onze fi^-

guur aantoont.

zijn de doorfnijdingen van den pijnap-

pelklier (^glandulus pinealis^^ dus ge--

naamd om dat deze klier de gedaante

van een pijnapjpel heeft ; ftraks zal de^

zelve nader voorkomen,

zijn twee bolronde uitpuilingen , die

,

zoo zij natuurlijk zijn, bij en tegens

een liggende, even als de rondten der

Menfchenbillen , aan elkander zich ver-

tooncn, waarom men ze bilklieren

tes ) noemt
,

gelijk dadelijk nader zal

blijken : hief vertoonen zij zich verwij*derd,

om des te beter de fleuf /i en de geu-

len SS ^ die uit de Fornax en aan het

geftreept merg ontllaan , te kunnen zien.

zijn verlengingen van hqt verhard merg

,

die de rond^ billen omringen,

vertoonen de inwendige gedaante van de

kleine hersfenen , zoo als het witte merg

op eene verbazende wijze als witt^ tak-?

ken in den korst van het uitwendig hers-

fcngertel ligt, en welke takfchieting ten

duidelijklle aantoont , dat ook hier in

eene onnagaanbare aaneenfchakeling is,

die de zenuwvochten bereiden en affchei-

den , en welker werking als nog pnbe*

kend is, om dat wij door de weekheid

der vaaye^ dezelve niet kunnen navor-

Rhen^
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fchen , in zoo verre ,
dat de groocfie

mannen hier flilftaan , en dit als nog het

ftelfel van boerhwe over het zenuw- il. Afd,

vocht (^Liquidum nerveiimy tot een he-

vig gefchilpunt maakt, doch waar aan

ik voor mij gaarne mijn zegel hang, om
dat al het werktuigelijke geitel der hers-

fenen alzins overeenkomt met die af-

fcheidingen der vochten, die wij in de

bloedvochten , wei- en chijlvochten er-

kennen, en men dus uit de vergelijking

oordeelende, tot iets dergeÜjks kan be-

fluiten. Blijvende voorts de fubtielheld

en vlugheid der zenuw en hersfengees'

ten voor ons onnagaanbaar , en het is

dus beter te zeggen ik v/eet het niet,

dan op prohahiliteit te twistredenen.

r het verlengde merg.
merg.

Oni nu nader begrip te erlangen van de

aangewezene deelen in Fig. 2. en 3 , ver-

toonen wij in Figuur 4. het ganfche

van de kleiner hersfenen , do geitreep te lig- /g/
chamen , benevens 5en oorfprong en den hersfenen.

zameniiang van het verlengde merg uit een
'

^ Kalf, en geheel afgefcheiden van de groote

hersfenbollen. Dit gedeelte is van belang,

om dat men daar in een aanmerkelijk veifchil

vindt met dien in den Mensch, ’t welk
daar in beltaat, dat fommige deelen naar

gerade veel kleiner , andere daarentegen

veel grooter zijn
; daarenboven zijn deze /

deelen in de Kalveren , en vooral in de

Koeijen, veel harder en handelbaarder yoor
K 5

'
de

in.

Hoofda.

Verlengd
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KET de ontleedkunde , waarom het dan ook niet
RUNDVEE, bewonderen is , dat de Koeijen en Scha-
II. Afd. pen - hersfenen zoo veel licht in de hers-

fenkunde der dieren verfchafc hebben , ge-
Hoofdft* ff - 1 1

’ o
lijk uic de werken van bartholinus, fa-

BRicius ab Aquapendente ^ malphigiüs,
CASSE I en wjLLfs is gebleken, en waaraan
ook niet weinig toebrengt de gelegenheid,

om Kalfs-, Koeijen- en Schapenhooiden
dagelijks versch te bekomen , dat

,

gelijk

men weet, zelden rhet Menfchenhoofden
gefchiedt : één voorbeeld echter is mij bc'

kend , dat ik bij deze gelegenheid in het

voorbijgaan aandip. Er was binnen

den een perfoon ter onthoofding veroor-

deelt; de groote albinüs verzocht om het

hoofd dadelijk na de onthalzing te mogen
hebben, het geen hem ingewilligd wierd,

en zoo ik niet mis heb , heeft hij daar van

die overheerlijke kunstdukken gemaakt, die

nog heden door zijn Hooggeleerden Disci-

pel SANDIFORT met zoo veel zorg en juist-

heid , tot luider dezer Univerliteit be-

waard worden. Het is ook bekend, dat

^genoemde Profesfor albinujs dikwijls Kal-

koenen, Hoenders en andere Dieren onver-
^ hoeds den kop affloeg, bm de werking der

herslénen op het gevoel te onderzoeken.

Het is dus al mede van belang voor jonge

Studenten , om uit verfche Schapen - en

Koeijenhoofden te leeren, ’t geen in Men-
fchelijke hoofden voor hun nioeijelijk valt;

doch dit in het voorbijgaan. Wij gaan

over tot verklaring van Fig. 4 .

. aa

%
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^^^zijn de geftreepte eivormige ligchamen

in hun vi^are gedaante, van bet bersfen-

merg afgefcheiden , waar van derzelver

uitwendige gedaante in Figuur 5, te

zien is.

hhhb het verharde hersfengedeelte
, of de

rand van het opgemelde.

c het foürnuis , bij Fig. 3. verhandeld^

dd de iiitgefpreide vleugels van de plat-

te rag- of vatvliezen (^plexus Choroi-

zoo als dezelve op de gellreepte

,
of gedraadde ligchamen liggen uitge-

fpreid.

10^ is de flagadertak
,

die uit de vierde boe-

zem ontfpruit
, even zoo als deszelfs

ader in Fig. 2. vertoond is , en dus zijn

fpruchtels in de opgemelde ragvliezen

tweetakkig verfpreidende, dooreene me-
nigte bloedvaatjes zich onderfcheidt , zoo
dat zich deze deelen in de Kalvenhoof*

den , versch geopend, roodachcig ver-

toonen, gelijk ook deze gehccie figuur

zeer llerk naar het roode helt.

ƒ de opening , die naar de trechterachtige

holte loopt.

gg de vederwijze fchachtfpruchtel der ge-

. zigtzenuwen, vloeijende over hunne hers-

fenbollen. ^

de mergachtige uitfiekken, die een over-

gang hebben tot den weg der mergftof*

fen en derzelver ronde en kronkelige

bolrondten , en bijzonder ifi de bilvor-

^ige uitpuilingen,

ii

HET
K.UNDVE8,

II. Afd.
m.

Hoofdft;

Geflreepts

eivormige

ligchamen.

De rand

van *t ver-

hard geftel.

Het fon^:-

aü!s.

De vleu-

gels van
het rug.

vlies.

Slagader^

tak.

Opening'

van den
trechter.

Vederwij-

ze fchacht»

Mergach-
tig uitft€k.
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RUNDVEE. de bilvormige rondcens zelve, zoo ah
die tegens.een dringen.

iLAfd.
de ringen der opgemelde billen , die men

Hoofdft. ook fchelpvormig , fchelpdeelen Qteftes^

noemr.

rond^en.*^*^
de boogswijze halve mergring, die twee*

Beringen hdig uic de opgemelde deden, als in

der billen, de twee vleugelen van de kleine hersfe-
De halve

zijlings zich verfpreiden.

Be^mer'g. den boezem van het merg, ’t welk on-

boezem, der de bilvormige rondtens en de boogs-
wijze bogt I zich met het verlengde merg
vereenigt.

Fe gezigt- nn üo twee Pathetifche gezigtzenuwen
,

zenuwen. hier zeer duidelijk ontbloot.

Takaders. 0 0 do aanmerkelijke mergtakken der kleine

hersfenen aan deszelfs oorfprong , bij de

gezigtzenuw.
Be halve de achterfte mergtak der kleine hersfe-

’^^*^** nen , die zich onmiddellijk achter de vo-

rige met het verlengde merg veree-

nigt, en tevens hare inworteling om«
ringt, en eindelijk de boogswijze halve

* ring / formeren

Het derde? het derde gedeelte van de kleine hersfe-

deei. nen , ter plaatfe daar dezelve geheel in

de ftaart van het verlengde merg worde

ingelijfd.

Witte rrrrdo witte mergtakken, zoo als dezelve

inergtak- in dc kleine hersfenen zich vertoonen.

SS dezelve tak of bladwijze figuur , waarin

de eerfte takken zeer breed zijn , en zich

in drie a vier fpruchtels uitbreiden. Deze

afbeeldingen dieper doorgefneden zijnde

al$
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ak in Fig. 3. ^00 doen zich de het

bloedvaatjes van de hersfenkorst hier

kennelijk zien. ^ II. Afd.’

r toont de indrukking of de geul aan , die
.

iir.

zich in het aanhangfel van het gantfche Hoofdftj

merggellel, formeert tot een boezem, Hetvcr-i

waar uit het verlengde merg uit de hers- lengde •

fenen tot de ruggegraat overgaat. den\gg*4
u is het verlengde merg

,
gedeeltelijk uit graat,

de wervelen genomen.

Deze Figuur verklaard zijnde, volgt

Fig. 5. In deze Figuur vertoont zich Fig. $:

het hersfengeftel geheel
,

van de bovenlig- Het boven

gende deden ontbloot , zoo en in dier voe- ontbloot

gen^ dat het geheele beloop en de ftruftuur

dat het hersfenmerg op den oorfprong der

zenuwen heeft, daar uit kan gekend worden.

aa zijn de holle uitlekken of zenuwachtige tepcï-

buizen , die men de tepelachtige noemt

,

en betrekking tot de reuk hebben.

hb vertoonen volmaakt het mergofdegol- De merg;

ving van het merg, geheel op zich zei- golving,

ven, zoo als het dwars door van de

• groote hersfenen gefcheiden is.

cc de geftreepte ligchamen, die in de voo- De ge»,

rige Figuren 3 en 4 reeds waren
gewezen, vertoonen zich hier doorge-

Ineden , en volkomen de rigting der ftre- den.

pen. Ik noem dezelve affcbeidingen die

elkander in hun middenpunt ontmoeten-

de, als ftrepen voorkomen.
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Il.Afd.
III,

Hoofdft.

Fe veder

Jfeniiwen,

leogd

meig,

ddèiQ. rcgtflandige én nicfprcidende vezelen
ftü.NDVEE.

zoogenaamde vederzeniiwen der

gezigezenuw , zich naar de geftreepte lig-

chamen verfpreidende.

de geul of boezem die naar de trechter*

wijze holte loopt, of daar van ontrpruit.

ronde klier, omtrent gelijkvormig aan

Fe ronde de pijnappeiklier. Deze klier is in de
klier. Koeijen en Schapen vrij groot en kenne--s

lijk, en niet tweeledig, zoo als in den

Mensch.

reafge*gg de afgefcheideii gezigtzenuwen , afzon*

fneden ge- • derlijk afgefneden en zijdelings omge*
zigtzenii.

T^De bafis ^ groote en eerfle ^ grond flag
* van het

van ’t ver- verlengde merg , waar in deszelfs veze^

len, al mede regtflandig zigtbaar voor*

komen , zoo als dezelve naar de ge-

ftreepte ligcharaen bij Fig. 3. loopen.

i I de tweede afdecling van het ^verlengd
'

, merg, als boven.

Mergrin- A’ ^ zijn die mergachtige ringen, die de

verdeelingen van het verlengde merg

onderfcheiden , en zijdelings uit de

groote hersfenen omloopen.

Knobbels. HU knobbelige kronkels der groote hers-

fenen wederzijde.

MergriDg, de groote mergring, die de kleine hers-

fenen van het verlengde merg fcheidc.

n het verlengde merg, in het ruggemerg

eindigende.

Het rug.^^ I^et begin van het ruggemerg.

gemerg pp de bladerachtige fchubswijze lagen van
De fchubr kleine hersfencn, als zoo vele lobben
wijze la- ^ ^

gen. ^
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op een liggende, van het merg gezui- h®’*'

verd: vercoonende dezelven zich in

kalverhersfenen zeer aanmerkelijk. ii.Afd.
III.

Eindelijk , om ten overvloede het be-

doelde der vorige Figuren , tot nog dui-

delijker uitleg te brengen , zal de fchets bij

Fig. 6. kortelijk het eigenlijke nader ophel-

deren, te weten: de vezeldraden der hers-
;

fenen, De vorige Figuren dienden, om de

voorname dcelen, zoo als dezelven allengs^

door nadere en nadere opligting , zich

vertoonen, te kennen; doch van de vezelen

in het merg zelve, is 'niets dan ter loops

gefproken , bijzonder bij Figuur 5. In

deze luchtige fchets zal het denkbeeld op- t

gehelderd worden , door dien voorname-
lijk de bilrondcens en de vederachcige ge-

zigtzenuw, de geftreepte boltens, mitsga-

ders de randen en wanden , en de buiten of
groote hersfenen der Koeijen , hier in hun
waren fland zijn vertoond.

Fig 6. dan hier toegefchikt zijnde, zie Fig. 6:
men bij

aaaa ter wederzijde de bollen der groote De hers-;

hersfenen, met derzelver kronkels,

^

doorgefneden verbeeld. Vergelijk

Figuur !2- bij hh^ daar dezelven ins-

gelijks in hun omtrek zijn aangeduid.

hhh fchelpdeelen tegens de bilrondcens. Schelpdee-

de beide bilrondcens in hun waren fland

,

tegens malkander dringende doorgefne* fnedea^

den , waarin men ontdekt hoe derzelver btiroad*

/
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iL Afd.

III.

Hoofdft.

Doorge*
fneden

halverend*

tens.

Poorge-

fneden ve*

derfchach-

ten.

T)e merg-

eand.

tien boord

Oeftreepte

ligoharaen

In ’t ge»

heel,

f Het ander
deel*
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mergvezeien , links en regts naar de groo-

té hersfenwegen invleijen.

dd zijn twee halve rondcens
, mede door-

geftieden , waar in men insgelijks de

itrekking der mergvezeien ontdekt, tot

tegen de witte rand der geflreepte lig-

chamen, en de mergranden der bilronden.

ee vercoonen in hun ware gedaante de ve«-

deracheige fchachten der gezlgtzenuwen.

In de voorige Figuren vertoonden wij

dezelven uitwendig en vol fijne vaatjes,

maar hier doorgefneden zijnde , vertoo-

nen zich deszelfs vezelen als uit een cen^

trum van de merg - ronden fpruitende , eiï

dus blad- en waaijerachtige en veder-

vormige fireepen en vezelen vertoonen-

de, juist zoo als de vezelen van een

fchrijfveder zich uitfpreiden , waar uit

dan gemakkelijk deszelfs vezelige flruc-

tuur kan opgemerkt worden.

ff is de mergachtige rand of de boord,

die de gefireepte ligchamen van onderen

omringt, gelijk ook de vezelen van de

vedcrachtige uitbreidingen van de ge-

zigtszenuwen , en voorts vereenigt met

de mergachtige randen.

gg toont insgelijks den boord van de ge-

fireepce ligchamen aan den bovenkant,

- of den bol der groote hersfenen*

h is het eene deel der gefireepte ligchamen

in het geheel , en niet doorgefneden , drn

derzelver vaten, die er uitwendig omlo-

pen,' te zien. Zie Fig. aa m hh.

I is het ander gedeelte, doorgefneden, om
der-
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dei-zelver flrepen en zenuwachtig beloop het

te zién. Vergelijk hier bij Fig. 5.
*^^^^®**

alwaar zich dezelven in hun dubbele onc- n. Afd.
moeting vertoonen. - iii.

kkkkkk is de boezem of het foürntiis i

met deszelfs zijdelingfchen ring

,

die om het geheel binnen -hers - zero,

fenüel de fcheiding maakt van dé

grooce hersfenen.

t de gezigtzenuwen, met haaf tfechtèrbuis.

m m gedeeltens van den kleinen hersfenvleugel*

n het verlengde merg*

Hief méde dan de Figur^ vaii de VllL ^

Plaat verklaard zijnde , en de deelen def

Koeijenhersfenen
^ zoö uit onze eigene ver-

gelijking en ontleding ,
als onder de toe»

lichting van anderen ^ bijzonder van wiL-

Lis, voorgeHeld hebbendé, zouden wij nit

tot nadere aanmerkingen kunnen overgaan:

maar om dat wij ons toegelegd hebben om
zoo na 'mogelijk de ontleding der Koeijen-

deelen te verhandelen, zoo zulleri wij in de

negende Plaat een geheel en al nagevolgd

mergHel uit een Kalf, in juiste afteekening

en met behoorlijke aanwijzingen afbeel-

den, en welke Plaat geheel en al ge-

•fchikt is , om de verdere kennis der zenuwen
te verklaren, zonder ons in de nadere re-

denkavelingen , die , als boven, meestal nog
meer ingewikkeld zijn^ in re laten* Alleen

is ons doelwit, om onze Lezers ook te ver-

maken met de geheele befchouwing en aan-

éengefchakddc afbeelding van het merg - en ze-

L nuw-
4 *
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«f7t

RUNDVÊE<

II. Af^.

m.
Hoofdfll

riiiwgertei in de herkaaxiwende Dieren , wel*

ker verbazend weeffel niet kan nalaten om
ons te doen lliÜlaan in opgetogen verwonde-

ring , hoe ook deze geduchte Dieren
, die

wij gewoon zijn dom en redeloos te noemen ,

echter naar hun aard én natuur even zulk een

kunfHg zamenrtel' hebben als de Mcnfchen,

hetwelk^ al‘ valt het dan in vele opzigten

voor den Landman buiten den kring zijner

óndef^oékingén , evenwel , zoo wij meenen ,

fiiet kan misferi, om 'hem te verlustigen in

befpiegelingeh van het gellel van^een Dier;

aan welks kennis hem zoo wel gelegen ligt

als de gelcerdfte Ontleedkundige. ‘ ’



PL.rm





TWEEDE AFDEELING.

VIERDE HOOFDSTUK.

Vervolg op de verhandeling over hethersfen*

gefield zoo als uit deszelfs verlengdmergy

het ganfcht weeffel der zenuwen y

door de uit - en inwendige dee^

len en ingewanden zich ver- ^

fpreidt , v'iet geheel nieuwe

afbeeldingen^

D aar ik thans toe de uitgebreider af- het

beelding en verklaring van alle de uitbrei- *^^ndvbe;

dingen der zenuwen, door, om, en in het n. Afd.
uit- en Inwendig geftel overga, heb ik al iv.

*

wederom de moeite genomen , om een dui- Hoofdft;

delijk begrip aan den min ervarenen, door
cenige bijzondere afbeeldingen , te geven

van het natuurlijk beloop van het rugge-

nierg , uit het hersfengeftel , langs de geheele

ruggegraat, tot aan het uiterfte einde van
den ftaart, waar door ik vertrouw, dat een

Landman, Vee-Doélor of anderen, in het

L 2 fijne
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fijne dezer zenuwkennis min bedreven, ge-=
B.UNDVEE.

vatbare kennis zullen wor-
|i. Afd. den toegelichc.

In de vorige Figuren en verklaringen van
^

Plaat VIII. is zoo na mogelijk het hersfen-

geftel in het hoofd verklaart, hier nu volgt

noodzakelijk de verklaring, van deszelfs ver-

lenging door de inwendige holligheden der

wervelen
,
en de uitwendige verfpreiding der

zenuwen door het ganfche ligchaam.

In de afbeelding cn befchrijving van het

geraamte is naauwkeurig het gett^l, onder-?

fcheid en beloop van de ruggegraat en der-

zelver wervelen verklaart , maar daar de klein'

heid van die afbeelding niet toeliet , om daar

in 'de juiste aanwijzing van de zenuw- en

bloedfprugtels te voegen , zoo diepen de

volgende afbeeldingen in cene grootere pro-!

portie ter nadere opheldering
, zijnde de-

zelve op een vierde verkleind,- naar de we^
velen van een Mestkalf van 4 a 5 weken
geteekend , en wel voornamelijk 'de werve-

len die 'aan den nek tegen het hoofd lig'*

- gende, aldaar het verlengend merg omhel-

zen , en alzoo in verfchillende Handen , van

voren , van achteren , op zijde en dwars

doorgezaagd , afgeteekend met de opcningen

der beenderen ter doorlating der zenuwen.

De wervelen op Plaat IX. Fig, i, 2,

S ’ ^ 9 5 ^ afgebecld , zijn geheel

en al afgefcheiden van derzdver kraak*»

beenige tusfchenvoegfels , ‘mitsgaders van
' de aanhechtingen der banden en fpiervezer

len
I
ZQO dat deze wervelen

,
in yerfchille»-

)
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^en lland^ in haren waren omtrek zijn ge^ m®'**

teekend ^ ten eitidé des te duidelijker

kunnen worden aangewezen ^ zoo als hier ii.' Afd*

Volgti

De eerde Figuur dan is de eerde hals-

wervel^ die men den Atlas noemt, om dat Atlas*

dezelve het hoofd draagt ; de Boeren noemen wervel,

het in de Koeijen het nekheên ,
den hoofdfpil , Pl. 1X4

waarop het hoofd draait; zij kennen dit ge-^^S*

wrichc zeer wel , en weten
^
dat aan derzelver

ontwrichting of kwetfing het leven der dieren

hangt ^ waarvan het zoogenaamd nekflaan,

nekomdraaijen , aan Konijnen, Katten, Hon-
den enz. een bewijs is* Dit gebeente is

ook van zulk een maakfel , dat het zoo -

juist en vast tegen den achtcrhoofdsfchedel

duit^ dat het niet dan met forsch geweld

daar van kan worden afgefcheiden : het be-

(laat alleen uit een rondaehtig gevleugeld

been, \ welk uit drie kraakbeenige tusfchen-

voegfeis in jonge Kalveren kan gefeheideit

worden, als een onder aan in ’t midden bij

a , en twee zijdelingfehe bij bb : die

been heeft wel geen üitftekende graat zoo
als de volgende en alle wervelen

, maar niet

te min een knobbelig uitllek boven aan bij ct

• voorts ziet mén bij dd wederzijdfche

vleugels van binnen holachtig uitgefchelpt

;

200 ook beneden dezelve wederzijds nog bij

ff grooter holle wanden, waar aan de ban-

den zijn ingelijfd , die dit been aan het

hoofd hechten*

Maar daar het hier ^00 zeer niet aan^

komt om alle de bijzondere formen en fi-

L 3 gu-
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guren van dit en de volgende v^ervelen aan
rundvbi^^

duiden, als zijnde dit bij het befchrij-

II. Afd. ven van het geraamte reeds gedaan , maar
IV* voornamelijk dient ter verklaring van het

lloofdfli*
beloop des lendenmergs en zenu wgeftel

, zoo
' toont dan deze Fig. i. in de holten gg

de wanden van het gewelfrond’, waarin de

eigenlijke koker is , waarin het verlengd-

merg (^medulla ohlongata') in Plaat VUL
vertoont, met het vlies in den riiggegraat

invlecht , door de ringwijze holligheid h ,

terwijl de onderruimtein dezelve bij i vervuld

wordt door de vliezen, fpiertjes en bloedvaten

,

die uit het hoofd naast en om het merg om-
wonden zijn, en aldaar in dier voege liggen , dat

een en ander den geheelen ring beflaan
, en ab

zoo de geheele riiggegraat langs. Buiten dat

zijn aanmerkelijke openingen aan dit achter-

been,’ waar door zeer aanmerkelijke zeninv-

takken zijlings uit het merg fpruitcn, doch

dit is hier niet zigtbaar, om dat dit been

niet omgekeerd verbeeld is , maar ftraks bij

Fig. 2. zal dit worden aangewezen.

Haiswer-
Achter dit Atlasbeen volgt nu de tweede

vel.* halswervel bij Fig. 2, 3, 4, 5, in ver-

fchillende (landen verbeeld, waarvan Fig. 2.

dezelve vlak van voren, de derde dezelve

van achteren, de vierde dezelve op zijde, en

de vijfde dezelve doorgezaagd vertoont , zijn-

de allen in hun waren omtrek gefchetst: de-

ze wervel is verfchillend in (land vertoont

,

om daar door het waar beloop van den

mergkoker, mitsgaders derzelver zenuwga-
' ten, te kunnen bevatten: in de tweede Figuur

regt-
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%

regtflandig van voren, 2iet uien' bij a de

tandvormige fpil of liever knobbelachdge

tandswijze graat - uitftek op den top des H- Afd.

wervels ; bij h is eene holte , waarin de

Atlaswervel fluit; cc zijn de bovenfte been- \

achtige uitHekken, waar aan de nekfpieren

gehecht zijn; dd zijn de verfchillende ge-

wricht-uitwasfen ; ^ ^ de onderfte l^enige uit-

wasfen , die veel meer verwijderd zijn , dan de

bovenfle, en ai mede dienen tot inlijving

der wervel fpieren , om die achter den an-
'

deren te verbinden , waarom men dezelve

tc regt wervelbanden noemt. Voorts is bij

ff het wervelgebeente met twee wederzijd-

fche inholingen die tegen den Atlas aan-

dringen; eindelijk is bij g een ovaal rond

gebeente , ’t welk hier regtflandig verbeeld is ,

en dus is de ring of buis van den mergkoker
niet zigcbaar, dan alleen bij dat een ge-

deelte dier opening is , en waarvan de ope-

ningen bij i \ wederzijds den doortogc van

het tweede paar zenuwen aan deze zijde van
dezen wervel aanduiden.

Maar nu vindt men in Fig. 3. dit zelfde IX.

wervelbeen omgekeerd afgebeeld , zoo als

het zich wederom aan den volgenden wervel
fluit, en zoo ook even dezelfde beenderen
andersom aangewezen : a het tandvormig
uitllek, h een ovaalronde holligheid, waar
in het bolronde gedeelte in Fig. «s. g fluit;

de boven uitftekende beenderen in het

verkort te zien; de onderfle uitftekende

beenderen; ee aanmerkelijke holten tusfchen

de uitftekken , waar in de groote rug- of

L 4 nek-
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nekfpieren zijn ingelijfd, die ook alzoo in
rundvee,

volgende wervelen aan derzelver zamen-
'II. Afd. voeging de gewrichten befturen ; voorts is

hier bij ƒ de ring van het ruggemerg meer-
' der zigtbaar, om dat de wervel in dezen

iland dezelve meer vertoont
,

gelijk ook de

gaten der zenuwen bij gg hooger ftaan,

en daar door aantoonen dat aldaar .de zenu»

wen, in eene fchuine rigting, door dezen
PI. IX. wervel loopen, hetwelk door de vierde Fi-

4« g^ur duidelijker wordt aangewezen, door-
dien dezelve wervel regtftandig afgebeeld,

deze zenuwwegen op zijde duidelijk te ken-

nen zijn, en tevens alle de opgenoemde uit-

ftekken der wervelbeenderen , zich in een

anderen ftand vertoonen : dus is bij a het

doornig of graatachtig iiitdèk , hier tusfchen

de twee uitllekken b b , ingezonken , en la-

ger te zien
,

gelijk ook de uitftekken , die in

Fig. a en 3 . bij dd zijn aangcduid, zich hier

bij c rond vertoonen, en bij d het onderfte

uitllek , weder fcharp ftomp , maar het geen

in deze zijlingfche Figuur vooral dient op-

gemerkt te worden , zijn de twee ronde

beendervlakten , die elk door eene juiste in-

cenfluiting , van wervel tot wervel , op el-

kander pasfen^ zoo dat het bolrondachtige

gedeelte bij e
,

juist beantwoord aan een der-

gelijk in den voorden wervel, en daarentegen

het vlakke ovaal bij ƒ, beantwoord < aan een

dergelijken in den derden wervel ,
en alzoo de

opgemelde openingen bij gg^ de fchuine

düortogt der zenuwen zijlings vertoonen,

waar toe ter nadere begrip
, de gemelde wer.-^
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vel voor de vierde maal, in haar inwendig

maakfel, op zijde doorgezaagc, is afgebeeld.

Fig. 5 is hier bij a hec doornig uit- H. Afé^

ftek : bij h het rond van den wervel : c de hol-
,

ligheid , waar in de naascvolgende wervel .

°

fluit : d het uicflek dat op de plaat der At-

las fluit: e het doorgezaagd ondergedeelte*^^*

van den wervel
: ƒ het midden fponsachtig

deel van het wervelbeen
: g het onderfpon-

fig beenftof : h het hol of den boezem,
waar door het ruggemerg loopt : i de weg
der zijtakken van het merg.

Uit deze fchetfen meen ik kortelijk de
kennis van eene der voornaam fle en eerfle

wervelen, met opzigt tot de zenuwkunde,
te hebben verklaart, maar om dit ftuk nu
nog nader op te helderen , dient de 6. Fi- P?; ix.

guur, waarin een viertal halswervelen aaii^^g*

den anderen fluitende, in hunnen waren fland

verbeeld zijn , en hier in verfchillende van
den fland der eerfle, tweede, derde, vier-

de en vijfde Figuur, die, ter nadere ver*

klaring, regtflandig
, en niet fchuins lig-

gende , zoo als zij natuurlijk in de rugge-

graat liggen,' zijn gefchetsc, zoo dat hec v

diametraal of de middellijn, daar in regt-

ftandig is, daar dezelve in deze Fig 6. over-

hellende , eene fchuine rigting bekomen

,

zoo als dezelve in de natuur liggen , en in

een fluiten. Alle deze wervelen zijn door-

gezaagd, zoo dat hec ganfche Mergftel ge-

heel en al aan de eene zijde ontbloot , ia

de holte of koker zigtbaar is, en te gelijk

de daar uit fpruitende zenuwen, duidelijk

L 5 kun«
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. kunnen verklaard worden, en wel zoo, dac
RUNDVEE.

^^1 ^^ onervaren in de Ontleedkunde het

li. Afd. begrijpen kan , hetwelk ook in de daad mijn

oogmerk is, want anders had ik zeer wel
' alle deze afbeeldingen en aanduidingen kun-
nen achterlaten. Om dan aan dit oogmerk
te voldoen , behoeft een Landman of Vleest

flagter, of wicn het lust, flechts het hals-

fluk van een Kalf of Koe, van het hoofd

tot' aan den Nokwervel af te fcheiden*, zoo
dat de hoofdwervel, dc Atlas, Fig. i, aan

den tweeden, en drie volgende verbonden
blijft, te zamen vier wervelen, of zoo men
wil ,

meerder daar aan volgende , dezelve

gezamenlijk aan een verbonden, opkoken,
om, na. dat het bekoelt is, het vleesch en

overtollige daar van af te fcheiden , en aldus

dit gedeelte ter befchouwing te bereiden
, op

gelijke wijze, als hier in Figuur 6. tot

een vierde verkleind , naar het leven naauw-
keurig is afgebeeld. Men ziet dan in de-

ze Figuur hi] aciaa^ alle vier de eerfte

halswervelen , aan de graatwijze, bulten en

iiitftekken, indenjuisten natuurlijken (land

,

zoo als dezelven langs den gehelen rugge-

graat , tot aan het uiterfte van den ftaart
, ach-

ter elkander volgen en aan een fluicen , zoo
als ook de onderfte deelen

, en de bafis der

wervelen, onder aan bij bbhb^ doorge-

zaagt , insgelijks op elkander fluiten ,
en al-

len bij cc cc los, en alleen door kraakbee-

nige middelfchotten gefcheiden zijn , zoo
dat men moet vooronderftellen , dat deze

wervelen, alle vier, zonder eenige banden
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of fpieren, los aan een verbeeld zijnde,

alleenlijk door de lenden - mergbuis , die bij
R-undvee;

het doorzagen , omzigtig in deszelfs (land n. aM.
bewaard is, aan een verbonden fchijnen, iv.

om des te beter het beloop des lenden- Hoofdfi^’

mergs, mitsgaders deszelfs takken te kun-

nen nagaan: dus is bij d de affcheiding van

het verlengd merg , ter plaatfe daar hec

door den eerflen Atlaswervel inloopt , en bij

e wederom afgefneden, daar hetzelve van
den vierden tot aan den vijfden wervel is

afgefcheiden.

Maar nu ziet men bij ffff vier zijling-

(bhe Takken, met hunne verwijderde fpruch*

tels , zoo als dezelve elk door de zijdeling-

fche tusfchenruimtens der wervelen , en
Veronderfteld dat de wervel niet doorgezaagt

waren, als dan ook tusfchen de aangewezen
openingen, in de wervelbeenderen Fig- 3
en 4. bij g g aangewezen

, doorloopen

,

in dier voegen , dat men moet begrijpen ,

dat gelijk in deze Fig. 6. deze zenuwtak-

ken ontbloot liggen, dat dezelve ook even

zoo aan de andere zijde der wervelen, hier

niet zigtbaar, liggen, maar nogtans als twee-
takkig moeten begrepen worden, ter wel-

ker verklaring de volgende Fig. 7. en 8.

zullen dienen. Doch eer ik tot deze verkla-

ring over ga, dient nog vooraf aangemerkt
te worden, dat in deze vier wervelen, door
de doorzaging, ook de inwendige zooge#
naamde beenderfchelfers van gagliardi,
duidelijk te erkennen zijn, zoo als wij die

bij de inwendige aarrgroeijing der beenftof-

fen hebben opgemerkt, en in deze wervel-
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figuren, zoo in deszelfs bóven- als onder*

gedeelten, gggg boven
^
en hhhh onder

^

duidelijk van den verharden beenrand te er-

kennen zijn. Éindelijk^ dat dit voorbeeld

Van' deze vier eerde wervelen der rugge-

graat, moet begrepen worden alzoo vati

wervel tot wervel te vervolgen in het geheel

beloop der ruggegraat, met dit onderfcheid,

dat de graatachtige uitdekken ^ öp den nek

en de fchoft langer worden ^ en vervolgens

wederom verkorten aan den kruin, al het-

welk in het Beendergeraamte op Plaat VL
duidelijk is verbeelde

, Tot dus verre het beloop van het rugge-

merg door de wervelen der ruggegraat be-

toogt zijnde^ Zoo als hetzelve nog in zijne

vliezen befloten is , zoo is er voorzeker nog
een nader opheldering benoodigd^ om het

inwendig gedel te kennen, waar door men
het ware begrip van het wonderbaarlijk

weeffel en verWiding der zenuwtakken kan

begrijpen^ Want daar het gantfche hersfen-

gedel en de hoofdfchedel
, door een alge-

meen hersfenvlies
,

pia Mater genaamd,
omringd wordt, zoo volgt dit vlies, ook
aan een verbonden , aan het ganfche merg*

en zenuwdel, .onder de naam van Mem*
hrana Meninges ^ zoo dat, als men het

inwendig merg wil kennen , men ook dit

vlies moet doorfnijden, en om dit te doen

zien, dient Fig. 7 en 8.

In Fig. 7. vertoont zich een dukje

merg , iets grooter in zijn doorgefneden

vlies, natuurlijk liggende. Bij aaaa is hec

door-
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doergefneden vlies kennelijk: bij is het'

merg nog in zijn geheel kennelijk, zijnde

de ftreep c*, die perpendiculair doorcokent H. Afd.‘

de affcheiding van wederzijde , terwijl onder
Ho(^dft.

aan bij d , het merg doorgefneden , en de in-

nerlijke openingen ,
waar door de bloedvaten

midden doorlopen, worden aangeduid, maar

dat hier het voornaamfle dient opgemerkt,

is de uitfpruiting der zenuwfpruchtels, uit

het merg zelve : deze ziet men bij ee ^ ter

wederzijde uit de mergbuis uitvloeijende,

binnen door het omgeflagen vlies, als tot

een waaijerachtige fkmenloop vereenigt ,

doordringen , tot daar zij wederom buiten

hetzelve vlies, als ’c ware, in eenen ring

of knoop /ƒ, omvangen , andermaal zig we-
derom door de naascaanliggende deden ver-

i^reiden. Maar daar nu deze Figuur flechts

de mergbuis vereenigd vertoond , is er nog
eene nadere afbeelding noodig , om de fchei-

ding van het merg zelve te bevatten , want

fchoon dit lendenmerg zich uiterlijk als een

ronde pees of fpier vertoond , en alzoo door-

gaans oppervlakkig befchouwd wordt, zoo is

^ij zulks in de daad niet , maar wel degelijk

tweeledig , zoo dat zij duidelijk in het midden
door eene bijzondere affcheiding , waar door
de bloedvaten loopen

,
gefcheiden wordt

,

en tevens eene ontfpruiting daar van, uit een

waaijerachtig , weeffel , wederzijds in elke

afdeeling loopen, welke fpruchtels dan we-
derom, bij wijze van kusfing, (^anastomofis^^

met dergelijke tegenoverliggende fpruchtels

yereenigende, wederom op eene tegengeftel--

/
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de wijze ^ door het vlies dringende, einde-

lijk buiten hetzelve, zich wederom in het

oneindige verfpr^iden, zoo als in Fig. 6.

bij ffff is aangetoond.

Daar nu de gemelde Fig. 7. eene nadere

opheldering van de vlechting (^Plexus^ der

oorfpronkelijke zenuwvezels uit het merg
aanduidt, is bij Fig. 8. een ftukje van het

mergvlies (^membrana.,meninges^

^

geheel

glad en vlak uitgefpreid, en van al het merg
ontbloot, afgebeeld, zoo dat alle de fijne

waaijerachtige vezelen in hunne afwijkende

en weder zanienloopende fpruchtels duide-

lijk zigtbaar zijn , en men de zoogenaamde
kusfing iAnafiomofis') der vaatjes en fpruch-

tels duidelijk op het vlakke .vlies ziet za-^

menloopen.

Dus is bij aaaa de vier hoeken van’ het

vlies; bij de middelde mergbuis; cc de

wederzijdfche buizen ; ^ de middelde uit-

fpruiting of vlechting; ee de waaijerachtige

kusfing der vezelen wederzijds \ ff de twee-

de zamenloop wederzijds; gggg verfchei-

dene fijne zenuwtakjes.

Gaarne had ik deze Figuur levensgroote

medegedeeld, om dat dezelve zeer veel tot

de kennis van het geheeL toebrengt, doch

om de kosten te vermijden , heb ik dit gela-

ten. Ondertusfchen is niets gemakkelijker,

zelfs voor min ervarenen ,
dan dit , volgens het

leven , na te gaan : men behoeft dechts aan

een Vleeschhouwer een duk van de lenden-

fpier te verzoeken, die zeer gereedelijk bij

het doorhakken der ruggegraat kan worden

i
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«itgeligt: deze fpier fnijdc men' overlangs

door, en fpreidt dezelve, op een plankje

witgerekt en mee fpelden vastgeftoken , uit , li. Afd.

en befproeit voorts het merg met water,

en waschc het met een fpons, doekje of
°°

liever met een penfeel af, tot dat al het merg
er af gezuiverd is , als dan zal men na een ,

weinig 'droogens de vlechting der zenuwen
en vaatjes duidelijk kunnen zien.

Daar nu alle deze Figuren van i tot 8

ingefloten, het maakfel der wervelen en rug-

gegraat , benevens de plaacflng des rugge-

mergs hebben verklaard, en deze voorbeel-

den tot het vervolg van de geheele lengte

der ruggegraat betrekkelijk zijn, alzoo de*

zelve allen eveneens zijn, en alleen daar in

verfchillen , dat , hoe meerder de wervelen in

het achterftel , in het heiligbeen en in den flaart

verkleinen , alzoo ook de holtens van den merg-

koker en de dikte van het merg verkleind ,

eindelijk in de ftaart verdwijnen. Om bok
dit wel te vatten , had ik bevorens eene af-

beelding uit WILLIS overgenonien ; dan , daar

dezelve mij niet duidelijk genoeg fcheen

,

en ook andere kundigen dit nuttig oordeel-

den , zoo heb ik met zeer veel moeite

,

gemerkt de kleinheid der proportie, hier

toe eene geheel nieuwe afbeelding vervaar-

digd , waarin het ganfche beloop van het

merg , van het hoofd af tot aan het uiterfte

van den flaart , ontbloot vertoond wordt,
met alle deszelfs zenuw - mergfpruchtels , na

wederzijds op het omgeflagen mergvlies uit-

gehreid, en na dat dezelve als vereenigt door
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hetzelve vlies doordringen
, juist zoo als die

van gedeelte tot gedeelte aan het voor- mid-
den- en achcerllel in takjes en fpruchtels

zich verwijderen, afgebeeld , en welzoo , dat

dezelve telkens, naar mate, dat zij van de

afzonderlijke gede&Icen van den romp en
ingewanden verwijderen , ook meer of min
fchuins of regdlandig uitloopen ; al hetwelk

dan ook in deze Figuur 9. is aangeduid.

Eindelijk worden alle de zenuwen, die,

tot 32 inge(loten , duidelijk zijn afgetee-

kend, door bijzondere letteren , op zijde en
langs het'ganfche merg- en zenuwgeftel

aangewezen, op de volgende wijze:

a a Het verlengd merg , van het weeke brein

gefcheiden , als gefpleten , ter weder-

zijden op het vlies van de hersfenen

üfgefcheiden , en aldus tot en in den
(laart eindigende.

h De (leuf, waar door de aderen en flaga-

-deren loopen , welker kleene vaatjes ccccc
hier om ‘de kleinte niet wel hebben kun-

nen verbeeld worden, doch niet te min
uit het beloop zeer wel te kennen zijn.

ddddHQt omgeflagen mergvlies , weder-

zijds, ontbloot van het merg, om-
geflagen, tot aan het einde.

eeee De viereerfte paren zenuwen van de

hals en den nek wederzijds.

ff Twee paren fchouder-nokzenuwen aan

het fleutelbeen.

g'gggg De vijf paren fchouder- en voor-

ftukzenuwen wederzijds.

hh
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hhhhhhhhhhhhh ‘Dertien paren lenden* het

en ruggegraac-zenu

wen , van den nok af u,
tot het kruis , weder iv. ^
zifds langs het gan- Hoofdil;

fche middenftel.

tilt De vier heupze;uiwen van het voor-

kruis wederzijds. : .

k^kk Vier paren ftuitzenuwen aan het ach-

terkruis wederzijds.

llll De achternok of bovenftaarc - zenuwen
/wederzijds.

mmmm enz. De ftaartzenuwen in ontel-

bare takken verfpreid , eigenlijk

de Paardejlaart \Caudd Equi-\
na') genaamd. >

Alle deze zenuwen zouden voornamelijk

op 36 a 38 paren kunnen berekend wor-
den, maar om dat de zenuwvezels tevens^,

met de ftaartwervelen meestal in vezelen ^

verdwijnen, zoo worden dezelve ook* zoo
zeer afzonderlijk niet onderfcheiden , doch*^

niet te min door ons bij nnnn zoo na

mogelijk aangewezen. ’

bn hier mede is ^ deze ^ Figuur genoeg
verklaard ; alleen is de * doorboring der

zehuwtakjes , binnen het vlies afgebeeld

;

zoo als dezelven uit den rand van het ont-

bloote merg boogswijze uit een gefpreid

zijn; hoedanig dezelve zich eindelijk tot

een bundel en ring vereenigen, is in Fig.

7 en 8 vertoond en opgehelderd.

/
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Dus van deze onze eigene geheel ver-*'

••^^“^^^’nieuwde figuren aftappende, is hier ter vol-

II,' Afd;imaking van dezelve wederom bijgevoegd

het zeer fraai en naauwkeurig geheel ze-
* nuwgetel in de Herkaauwende Dieren, uic

den beroemden thomas willis, de Anima
Buclerum , overgenomen , en zoo naauw- •

keurig doenlijk in eene kleinere proportie

gebragt , als, hetzelve bij ons 'eerte onc- •

werp geteekcnd was ; wij vermeenen dit ,
tot

gemak der Onderzoekers , zoo klaar en dui-

delijk te hebben voorgelleld , als immer naar

den aard van het onderwerp konde gefchie-

den. Ik twijfel ook daarom niet, hoeda-

nig men dit ook , als aloud bekend zijn-

de , moge beoordeelen , of men' zal mij

toetaan, dat er voor de vatbaarheid van

den Landman , van Veekenners en Koemees-
ters als nog geen beter is, dat zoo duide* ‘

• lijk het beloop der zenuwen en tevens de

bloedvaten aantoont, en vooral in het in-

wendige der ingewanden , wier hoofdza-

kelijke deelen hier zoo' juist zijn aange-

duid dar men zelfs gedeeltelijk en bijna

geheel ook den omloop des bloeds daar

uit kan navorfchen , waarom - ik dan ook
de andere hier toe

.
betrekkelijke afbeeldin-

gen van WILLIS heb achter* gelaten
, berus-

tende bij de volgende verklaring.

Fef»
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Verklaring van het ganfche zenuwgeflel

in zijn geheel^ benevens het beloop

van het merg en deszelfs

vezelen^

HIT
RUNDVIB»

IL Afd.
IV.

HoofdiW

Even gelijk wij bij de verklaringen van Pi- ix*

het geraamte en der uitwendige fpieren, de^^S* i©*

vatbare verdeelingen in het voordel , mid. .

denftel en achterdel hebben in acht geno-

men , zoo zijn wij in deze afbeelding van

de manier van verklaring van Dr. willis

üfgeweken , en hebben de voomoemde af-

deelingen wederom in acht genomen , en

die zelfs naar den aard van het ontwerp

rog al klaarder trachten voor te dellen, in

dier voege, dat een Landman, Veehoeder,

fCccijen -Doétor of Vleekhhouwer, zonder

zelfs ontleedkundige te zijn, met een opflag

de plaarfing der zenuwen en bloedvaten in

deze Figuren op eene Koe kan toepasfen,

het geen eigenlijk ons oogmerk is , om

,

gelijk wij meermalen gezegd hebben, niet

zoo zeer alleen voor de fijne en fchrandere ver-

nuden, maar ook voor het gezond verdand

van den Boer te fchrijven : ten dien einde zijn

de verdeelingen , die bij de plaatfing van het

rif en de fpieren regtdandig gelezen worden

,

hier integendeel zijlings gefchikt , om reden

,

dat men dient te veronderdellen , dat deze

geheele afbeelding uit eene Koe genomen is,

die, als op den rug liggende, van den top des

hcofds tot aan den daart, in zijn zenuw;
cn vatengedel regtdandig en met wederzijd-

M 2 fche
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HïT fche 'takken en fpriichtels ontleed, voor-»
«.uNDVEE. düar wij in de yorige afbeeldingen

II. Afd. dan zijlings onze Koe hebben kunnen
III. afteekenen; buiten dit, zoo geeft deze af^

Hoofdft. teekening gelegenheid, om de deelen, die

in het eigenlijk voordel uitwendig beperkt

..voorkwamen; hier in eene naauwere onder-

'
. dceling te brengen; want daar zoo wel in

het rif als fpiergeftel , het hoofd, denhals,

de ftrot enz. afzonderlijk behandeld wier-?

den , zoo loopen~hier de deelen meer in

één, en het hart, de longen enz., die naar

hunne inwendige ligging eigenlijk tot het

middenftel behooren , ddt is , tot het ge-

deelte van den nok tot het kruis, liggen

hier boven het middenrif ; hierom gelievQ

den nafpeurenden Lezer het een en andei^

met onderfcheiding gade te flaan.

De vQornaamde inwendige deelen , die

boven het middenrif liggen ,. zijn : het hoofd

en de herslen- zenuwen - en bloedvaten; do

hals of nek, met den gorgel, het ftrotcen-p

hoofd en longpijp ; het hart en de longade^

ten enz.

Die in Jiet middenflel en onder het mid-r

denrif i^Diaphragma^ 9
^ijn : de

maag, de lever, de milt en de nieren, mep
hurine zenuwen en bloedvaten.

Lindelijk zijn in het achterflel de kruis^

vaten, de teeldeelen , zaad -bloedvaten en
zenuwen, tot aan de (luit of Haart.

Om echter de kortheid te betrachten, en

al wederom niet in het ingewikkelde van

het zennwgeftel, met betrekking tot den
• Mensch,
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IVJönseh, te treden ^ zullen wij in deze over*

genomen Figuur i' . flechts dat geene aan-

wijzen, ’t welk eigenlijk tot het zenuwgeftel

der Koeijen behoort ^ en de verklaring
, zoo

veel mogelijk, vatbaar trachten te maken
voor den opletcenden Boer en weetgierigen

Landzaat; derhalven zullen 'wdj eerst de al-

gemeen bekende deelen met groote Kapi-

tale Letters , en de kleinere met curfijve

letters en nommers aanwijzen , te meer
daarom , om dat een ongeftudeerde of min
ervarene , aan dergelijke Plaatverklaringen

ongewoon ,
het des te gemakkelijker zou

kunnen bevatten In de verklaring der voo-

rige Plaat is reeds genoeg melding gemaakt

van' het eerfte , tweede, derde, vierde^ vijf-

de, tot het tiende paar zenuwen: hier zal

sdit gellel nader begrepen worden , aJs men
begrijpt, zoo als deze Figuur aan wijst, dac

elke zenuw, Uit zijn oorfprong, links en

regrs zijn takken uitfpreid, zoo dat zij bij

paren telkens ter linker en ter regterzijden

afwijken van het middenpunt van het hoofd,

en zoo voorts langs de ganfche ruggegraac

en lendenen, tot dat zij eerst in de voor-

pooten, daarna in de heupen , het bekken,
•tot de fluit j

in -de achterpooten eindigen.

Om dit nu regt te bevatten , zie men in

Plaat IX. ' Fig. lo. vooreerst: de aan-

wijzing der voorname deden met Kapitale

Letters , orti dezelve , naar mate * der voor-

geflelde.verdeelingen , van de kleine Curcijve

Letters en Nommers te onderfcheiden , en

M 3 diip
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inr dus vertóonen de volgende deden zich ai»
JlüNDVEC.^yg.

rr. Afd.

IV.
^

Hoofdft,
A. De longenklep en liet ürottenhoofd,

met de tusfchenringfche takjes.

BBB. De longepijp, en de plaats der lon-

genzenuwen. ^

•CC. Het hart en deszelfs zenuwen.

D. De holle ader en zenuwen.
•• E. De hartader zenuw j van de regterzijde,

die naar de regter voorpooten loopt.

F. De hartader zenuw van de linkerzijde,

die naar de linker voorpoot loopt.

^ De ligging dezer aderen en zenuwen , is den

boeren en (lachters wel bekend, zij weten,

dat dezelve aan de linkerzijde lager ligt , en be-

tasten de Koeijen daarom veel onder de oxe-

len, om te ontdekken of in dezelve ook fpat-

ten zijn, gelijk in de paarden : zij kennen hier

ter plaatfe insgelijks den polsfiag en de ze-

nuwen , en letten of hier ook zenuwknopen

leggen. De vetwijders , als zij magere bees-

ten koopen, zijn ongeloofelijk ervaren, oni

uit het geftel der vaten en zenuwen , ondet

de dxelen der Koeijen, , de gezondheid en

de voorfpelling van 'Welgedijen te kennen;

ook kennen zij zeer wel de lagerligging der

bloedvaten aan de linkerzijde , en het is

hierom niet se vergeefsch, dat wij bij ons

het gemeen fpreekwoord hebben (is linker*

hand is het naast aan het haru

GG.
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GG. Zijn de twee halsaderen en zenuwen, hei*

die , naar het hoofd loopehde

,

vergezellen. Zie derzelvcr befchrijving ll. Afd.

,
en het beloop in de hersfenen, in

,

'Plaat VIII.
_

-
t II. 'Is de plaats van hec middenrif en des*

zelfs zenuwen.
, .

,

Deze voorname deelen met Kapitale Lec-

pers aangewezen zijnde, vervolgen wijnu mee " '

'

het Curdjf Alphaberh om ordelijk het ge-

Hel der zenuwen te verklaren , doch hebben
'

vooraf onzen, Landman te onderrigcen , dat

alhoewel de ^bloedvaten hier telkens genoemd
,

worden, dit noodzakelijk is, om dat hec

gantfche.zenuwftel, in alle deszelfs takken *

en fpruchtels, juist altijd naast aan, om en * *

in hec beloop der bloedvaten volgt, zoo
dat er geen allerfijnst bloedvaatje is , of er Is

ook een zenuwfpruchtel naast aan: om die'

duidelijker te -verklaren, volgt hier de na. :

'

dere aanduiding tnet CurQve letters en nom^ • --

Riers, en wel:

I

j 4

i
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HKT
.HtJNDVEE*

lI.Afd. . ,

iv. .HET VOORSTEL
-Hoofdft.

0/ verklaring van de -Afdeelingen' in het

voor[lel ^ van het hoofd tat aan het

middenrif*

en hersfen

zenuwen

Oogzc
nuwen.

zenuwen*

vertoont de vlechting der zenuwenr,

zoo als dezeiven zich in- de hersfeneti

verfpreiden. -

hh zijn twee aanmerkerijke takken van het

zesde paar' zenuwen , hier afgefnedea

I’ verbeeld.

cc zijn de zenuw - en fpiervezelen van het

oog 5 waar in het vijfde paar zenuwen
IS ingewikkeld..

dd is de oncfpruiting van het derde paar ze-

.nuwen.'' j

Gehoor- de gehoorzenuw, die hier den kring en

den draal van het llekkenhuis volgt , en

tevens den bogt van de omkro-mming,
die deze tak maakt, duidelijk aancoont,

en zich iiitbreidc in de vlechring aaaa y

hier boven aangeduid, zoo als die zich

in de hersfenen verspreid.

KUerze- ff klierachtige zenuwknoop , die hier
....

tusfchenribbige zenuw krult , en

waar uit men kan leeren, wat eigenlijk

een zenuwknoop is, te weten, als twee

zenuwen, elkander ontmoetende, eene

kronkel maken. De oude Hollanders

noemden dit wel den nastclknoop , vooral

als

Buwknoop
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als die in de onderdeden viel, als wan- heï*

neer zij iemand voor onvruchtbaar hiel-

den. De Boeren zeggen het nog, als ii. Afd.

zij in de Koeijen iets dergelijks bemer- m*
ken.

Hoofdïi,

zijn de takken vön het paar zenuwen, öwaïendc

die men dwalende \par vagum") on-

zeker in hun menigte takken, noemt. ••

Deze zijn het , waar in de Slagters met Prikze^

een mesje (leken, kort achter de ooren

zoo als wij Tan de Slagters of Vleesch-

hoLiwers te Dordrecht gemeld hebben,

en het welk ook door de Indianen worde '

waargenomen , als zij op de Stieren - of
Bulleniagt gaan , en als ^dan achter een •

boom het verwoede dier afwachtende,

hetzelve ^aldaar mee een pijl of hijl tref-

fende, het dier plotfeling ter aarde valt.

een dergelijke tak, die de halsfpieren Htisze*

bedierd. .
.

.

ii de zenuwen, dienaar het drottenhoofd strotze-

loopen.
'

kk de tusfehenribbige zenuwen, uit hunne Tusfehen-

vlechtingen nederdalende, tevens niet

het dwalend paar zenuwen, v

II takjes vati het tiende paar zenuwen.

'mm de zenuwen, welker vlechting de keel Keelzc-

en ondercongfche fpieren en klieren

bedierd.'

» de fchede van de zenuw, die uit de regt Longze.

nederdalende tusfehenribbige zenuw

,

ontfpruitende , met een bocht in de zij-

delinglche longzenuw zich vereenigen-

de, de borst .inloopt, en aldaar met de
' andere zenuwen zich vereenigt.

M s öö deu

hh

nuwen.

ê
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ftET

,aUNDVEE.

II. Afd.

IV,
IloofcUl,

Hartze*

^uwen.
Slapder*

senuwen.

Inwendi-

ge hartze*

xmweu.

yoor*
voctzenu-

WC'D,

0 0 de vlechting der zenuwvezelen , ter plaats

fe daar dezelve met eenen aanmerkelijkea

tak, naar het hart loopt, en tevens mee
twee Ipruchtels wederkeert naar de ze-

nuwen der oxelen of der voorpooten,

en ook de borst regeren.

p de ringzenuvv, die zich om dc liukerdag-

ader vlecht.

q de zenuw aan de hartflagader.

r een ontelbaar getal zenuwvezelen , die al-

Jen naar de bekleedfelen van het harc^

cn derzelvcr inwendige fpieren loopen.

Deze zijn in dè volwasfen Koeijen zeer

aanmerkelijk te onderkennen.

SS hier ziet men de vijf takken, of zeer

. i‘. kcnlijke zenuwfeheden , die naar de

voorpooten loopen , en het gantfche

beender - en fpiergedel van het voorllel

regeren. Het, zijn deze zenuwen, die

men in het vleesch der voorveren van

het geflagce vleesch, zoo kennelijk ziet,

dat dit gedeelte hier van den naam van

zeniiwbonken ontleend heeft. Deze ze-

nuwen zijn daarenboven in de Koeijen

langer en veel lager geplaatst, dan in

den mensch, daar men dezelve de anij-

zenuwen C nervi brachiales") noemde,

’tn dit is natuurlijk , nademaal de armen

en oxelen in den mensch hooger geplaatst

zijn , en de armen eene vrijer beweeging

hebben. Dit merkt men ook op in de

: vijfvingerige dieren , wier armen of

voorpooten nader aan den .Mensch ko
men,.> daar de veorpoQteix en de ge-

V . [
klief**
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HBT

RUNDVEt»

IV.
Hoofdft.

.)•

MiddeiU

kliefde klaauwen in de Koeijen en hun
geflachtsaard, meerder toe fleunfelen die- ii. Afd.

iien, gelijk n^n in de Plaat van het

Beendergeilel zien kan.

1

1

zijn weder twee in een loopende zenuw-

takken , die naar de voorpoocen loopen

en^ de voorige dporvlechten.

un zijn de zeer fterke zenuwen van het mid-

denrif, die onder aan in drie takjes ein-”f^“^'

digende , zijlings zijn aangellipt , doch

;
die ongelooflijk fijn in het middenrif

zich verfpreiden ; in de Koeijen zijn de-

ze' takjes, volgens de waarnemingen der

Ontleedkundigen , drie, daar.dezelven in

den Mensch maar twee zijn ^ hetwelk

.
dan aanleiding geeft om te flellen, dat

het middenrif in de Koeijen /ook veel

gevoeliger is en flerker werkt,

y Voorts loopt de groote tak dezer ze- schildze.

HUW, na een bogt gemaakt te hebben

,

nuwen.

die aclucr.de fchildbladea omloopt, iijn-

regt neder.*

V het eind der opgemelde zenuw.
a:.rzijn de takken der gebogen groote ze- Groot*

nuwen, die dadelijk naar hef bare Joo-

pen.

.y zenuwtakjes in^ongelooflijke fijnheid om
en in het hart gevlochten.

.zzzzzzzzzzzz de zenuwen die ter we-
derzijden uit fle rugge-g^,^"//®‘

graat uitfpruiten , en van nuwen.

tusfehen de wervelen in

- -

..f ^
de fpieren zich uitbrei-

hartzenu*

wen.

i- 'w W ’

den , welke uitbreiding
^ door
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HET
aUNDVEE*

li. Afd. -

' IVi

Boofdft*

doör de pluimswijze bia^

dertjes worden aangeduid*

Hier op volgen de verdere aanwijzingen

der zenuwen van den buik, volgens nonl-

merlctters , om de verwarring mee de alpha-

becifche te vermijden^

,i I zijn de beginfelen der Zenuweii, dienaar

de maag loopen, welke, zoo men der-
' zelver opklimming cn oorfprong

, digt bij

de gehoorzenuwen, de gezigc-, reuk-

en overige zintuigelijke zenuwen
,
gade-

(laat, ons weldra een denkbeeld geven

van de reden , waarom in de Koeijen , als

de herkaauwing en de magen ontfteld
"

• zijn , de gevoeligheid zich vooral in hec

kwijnen van het hoofd opdoet , even
^ " zoo als wij menfehen, als de maag ön-

gefield is, door de gemeenzaamheid de-

zer zenuwen
,

pijn in ’c hoofd , oorpijn ,
•

kiespijn enz, krijgen.

Vereem- 2 de verceniging der«“groote takken tot

gende zc- eenen tak, die van onder het middenrif
touwen. maag., lever enz. zich weder uit-

breidt.

3333 3 3 uitfehietende takjes , die tüs-

fchen de ribben en de tusfehen*

, ribbige fpieren door, de uitein-

'
1. r-1 ' '

’

'den der, als ’c ware, fpierpluim-
* - ' c tjes aanwijzen.

} >
. r i

Door alle de vootgeitielde aanwijzingen tot

dusverre de zenuwen van hec voor- en bo-^

ven-

I
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venflel, die tot het hart, de borst, de Ion-

gen, het middenrif en de -armen of voor-

pooten betrekking hebben , zijnde voorge- n* Afd.

Ireld , volgen hier de vervolgen der zenuwen
in den buik en de ingewanden, maag, le-

ver, milt, nieren, en zoo vervolgens, die

wij, alfchoon dezelven in eene afzonderlijke

Plaat bij anderen zijn uitgebeeld
, hier als

vereenigd voordragen, om dat den min er-

varene hier door een gemakkelijker denk-

beeld van het geheel bekomen kan,- gelijk

wij ook voorbedachtelijk hier al de lubti*

liceiten, die op dit gedeelte kunnen voor-
komen , overflaan,

I

HET MIDDENSTEL. .

Deze Afdeeling dan verbeeldt, als vervolg

op de aaneenfchakeling der zenuwen van het

boven borstgellel , tqc aan en om het bekken

onder aan het buik- of middenllel, voorna-

melijk de takfchieting der dwaalzenuw of
liever de algemeene zenuwen*

4. Is de groote tak, die naar de bekleed- De groo^

- felen der maag loopt* en uit de veree*

niging der takken bij C voortfpruic. ^

Deze zenuw met zijne takken fpreidc

zich om. den grooten* krop der eerlle

maag of pens in de Koeijen j men noemt . i:

tem de onderile. -

5 -

i
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HIT
fcÜNDVËE.

Zijn de 'twee 'takken, die uit de takken

der borstzenuwcn nederdalen, en, zich

II. Afd. ' zamen vereenigende 9 de andere of bo*
• vendeelen der maag doorvlechcen.

Hoo
. Toont derzelver vereeniging.

Maagze. 7. Derzelver fpruchtels om en door de bc*
nuwen. kleedfels der maag,
iiaagkrop, 8. De fijne vezelige vereeniging en vlech-

ting der zenuwvezelen, om den krop der

maag , bij wijze van neevormige door-

vlochten draden : in de. Koeijen , zoo
' als ftraks zaL blijken

,
hebben deze veze-

^ len een hijzonderen invloed op den flok-

darm en den krop der maag tot het her-

kaauwen , en het oppersfen der fpijzen.

Leverze-p. Zijn de takken der zenuwen , die zich on-
fiuwen. middelijk met die der lever vereenigen.

Tusfehen- IC, 1

0

, X O, IQ. Zijn de vervolgen der groote
" '

• tnsfehenribbige of rugzenuw,

^ die tusfehen de wervelen

door zich langs de ribben

uitbreidt
,

' en zoo als boven

,

door de zijlingfche pluim-

vezelen de flrekkingen aan-

duidein

Een tak van de zenuw, die zich uit de »

bovengemelde naar. den ommeloop uit-

breidt.
' ^

Opklim- 12.’ De opklimmende zenuwtak, die met

eene menigte vezelen naar de milt

loopt.

De nederdalende tak’ der zijlingfche

fpruchcels >van de groote tusfehen*

ribbige zenuw, zoo als die ter reg-

eer*

ribbige ze*

ijuwen

II.

mende ze

HUW.

Ncderda-
lende ze-

uw.

L
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I4'.

15 -

16.

wen.

18.

19,

20 ,

SI,

22 .

53 -

24*

terzijde naar den ommeloop neder-

daak.

De fplitfing dezer zenuw, zoo als de

eene • naar de levertakjes , en de andere .

naar de nieren loopt.

De vlechting en het beloop der zenu- SpiitQng;

wen naar de kver en omloop
De vlechting der zenuwen van het al- Aivleescii*

vleesch , mitsgaders die der zenuwen
van het netvlies.

‘

'

zenuw.

17. Twee zenuwen, die al wederom uit- Omme-

de groote lendenzenuw voorname-
lijk, naar den ommeloop loopen.

De ontzaggelijke waaijersgewijze , en

zeer fijne vlechting der, zenuwen, die

uit den omloop zich door all’ het ge-

darmte in oneindig fijne fpruchtels ver-

wijderen.

19. De nieren.

20,20,20. De bloedvaten en pisleiders

der nieren, mitsgaders denuweo.
' fijne fpruchtels uit de nierze-

nuwen fpruitende.

21,21,21,21,21. Zijtakken der groote

lendenzenuw. TeeWeèk

Den oorfprong der zenuw, die neder- en pisz«r

waarts nevens andere zenuwen door-

dringt, tot in de zenuwen der ballen

en der teeldeelen.

Vereenigende zenuwen tusfehen het net-
^ ,

vlies , dc maag , de lever en de milt

Vereenigde zenuwen of groote vaten

tusfehen de nieren, de lever en het air

vleesch.
'

" *

Nierz^

ts-
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HIT' 25/
ll-ÜNDVEE.

Zijtakken van de zijkwabben der Ic-

verzenuvven.

II. Afd^ De lendenzenuwen onder de nieren.

IV.

Hoofdft.

. .
^ a

HET ACHTEPvSTEL.

De overige kleiner zenuwen , en die zoo
op het onderfle gedeelte van den buik, als

op het geheel achterdel betrekking hebben-

de, volgen hier wederom op de vorige met
nummers.

Zenuw-
knoop van
’t kruis.

Baarmoe-
der- of ze-

nuwen vaa
het licht.

Blaasze*

Asrszc-

nuwen.

Zenuwen
der Manne-
lijke eo

^7. De zenuwknoop die uit de zenuwen
van den omloop óntfprooten, naar on-»

deren loopt.

28, j 3 . Zenuwen die na het pancreas loo*
'

' pen.

29# De zenuwvlegten die naar de baar-

moeder uitbreiden, of over het licht

loopen.

30.30. De fpruchtels uit die zelve vlecht

.ting, dienaar de blaas loopen, en
' ‘ die omvlechten,

31.31. ‘De zenuwen, die naar de klieren

I
• vder profiatae , voorftanders der

teelleden, loopen.'

32. -jbe'izenuwen die zich naar den aars

^uitdrekken.

33. De zenuwen 'die zich naar de man-
• lielijke teeldeelen yerlpreiden. -

f 34^
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0*7 0*1
h7 ‘>ö/

38,38.

34. DczeK’en
,
die de fpieren der teeldeelen

regeren.

35' 35* zenuwen die nagr de vrouwe-

lijke teeldeelen loopen.

pe zenuwcr) die zich naar de eijer-

nesten of vleugels dei: baarmoeder

verfpreiden.

De zenuwen die zich in de heup-

beenderen of het lendenkruis ver-

fp reiden.

De zenuwen die zich naar het hei-

ligbeen of het bekken verwijderen.

39,39,35,39. Takken van de lendenzenu^

wen ,
die door de kromte van

het heiligbeen loopen.

40, 40. Zenuwvlechten die zich in de liezen

of de langen achtervang eqz. ver

Ipreiden.

Het einde der zenuwen, die bij de Koei-

jen in de ftaart eindigen
, doch in den

Mensch om het os coxygis indraai-

jen ,
waarom er hier de haart is bijge-

fcherst.

42. Zenuwen die naar het uur loopen.

41

HET
RUNDVE*»

II. Afd.

IV.
Hoofdft>

Vrouwe-
lijke teel-

deelen.

Heupze-
puwea.

Bekkend
zenuwen,

Heilig-

beenzenu-

wen.

Lieszenu-

wen.

Staartze^

nuwen»

ünrzenu*
wen.

Hier mede de vlechtingen der zenuwen
zao, beknopt mogelijk voorgeheld hebben-
de , ZOO als dezelve door het hoofd, hec

voorhel
,
raiddenhel, buik en aqhterhel, in

derzelver vakken elkander onderling ont-

moeten
, en daar tevens voornamelijk de

rusfehenribbige zenuwen , zijdelings verfpreid,

vertoond worden, zoo zijn daarmede de Fi-

guren, op deze negende Plaat voorkom,eu*
^

de,

i
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de, duidelijk aangewezen, en behqefu hier
•RUNDVEE,

verdere verklaring.

II. Afd. Ten befluire dan van al het gecne wegens

de zenuwen gezegd is , dient hier met een
* woord 'nog gezegd, dat, wat belangt eene

nog nadere kunde, in overbrenging en aflei-

ding van het zenuwgellel der Runderen van

en öp den Mensch, zoo als wij telkens,

daar het te pas komt, in acht nemen, dit

heeft in dit geval geene plaats kunnen heb-

ben, uit hoofde van her groot verfcHil in

het geraamte en de ligging der teeldeelen.

Wie er lust toe heeft , kan ten aanzien der

Menfchelijke zenuwen , in de werken van

EUiTACHiüS, VEZALius en anderen, het bijr

zondere van de voornaamflie zintuigelijke

paren zenuwen naargaan, volgens de verr

deeling der ontleedkinidigen, en zoo als die

bij opgemelde beroemde Mannen, langs het

beloop van een geheel beendergeflel , verr

beeld worden ; hetwelk ook door fommige
Dierkundigen, ten aanzien van eenige vier-

voetige Dieren , is naargevolgd , als door
SAUNïER en BOURGELAT van de Paarden,

en door bl azius van de Honden , elders

van andere Dieren, in welke afbeeldingen

dan zulk een Paard of ander viervoetig

Dier op den rug gelegd, met de voor* en

achterpooten uitgerekt , verbeeld was , mee

, alle de takken der zenuwen en bloedvaten,

even als de takken en fpriichtels van eenen

\ ongebiaderden boom
, maar om dat zulk

foort van afbeeldingen niet alleen aan ontel-

bare misceekeiiing onderhevig zijn ,
maar ook

toe
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tot eene uitgebreider behandeling behooren,

en mij zeer zeker buiten mi n bedek zou-

den verwijderen , heb ik foorcgelijke afbeel- ii. Afd.

ding vermijd, en een beknopt en zelfs voor
minkundigen begrijpbaar famendel mede ge^

Hoofdft.

deeld
, waar mede ik dan vertrouw tot dus

verre te kunnen voldaan, te meer, daar ik

dit onderwerp met nieuwe afbeeldingen en
‘

verbeterde verklaringen, naar den- aard der

zaken, heb opgeheiderd, en volkomen aan

een’ iegelijk de beoordeeling daar van over*

gelaten , in die verwachting , dat mijne Le-
zers , overtuigd van mijnen ijver

,
geregelde

ondervinding, en geduldigen arbeid , in de

volgende Verhandelingen , over de zintui-

gelijke deèlen, niet rninder nuttige en te.

vens vermakelijke zakelijkheden en nieuwig-

heden zullen vinden.

N TWEE
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'?*’
I

I
'1 m

'i'l!
^ tweede afdeeling.

I »>(

^ VIJFDE -HOOFDSTUK.
T.r (

'
. V • ' i. .1 .

r
^

JVaarln ; volgm,s de 'waarnemingen, en afr

beddingen van j. cassbrus placenti-

Nus en anderen
, met vrijmoedige,

verbeteringen
, het gehoor der

kn

fchreven.

uitvoerig wordt be*

HET D aar het eetie bevestigde waarheid is,
:^UNDVEE. ciat (3e eerde beginfelen , ten grondflage van'

II. Afd. wetenfchap, altoos de moeijelijkde

V. zijn, dpch echter 'zoo onontbeerlijk, dat
Hoofdft. men' zelden ö£ ooit' tot de" volledige ken-

nis, het put en vermaak* van’ eenig onder-

werp kan komen
,

zonder eenen 'goeden

grondflag gelegd te' hebben, waarop^ me^
verder kan bouwen. Daar ik nu ten aan-

zien van het beender-, fpier- en zenuwge-

del, zoo veel mogelijk is, naar den aard,

der Kocijen , der Runderen of herkaauwen-

de Dieren
, het geheel gcftel ontvouwd heb

,

V ' zoo

I
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200 kunnen wij te gereeder tot het z^kelijk-

èn vermakelijk befchduwen van elk werktui-

gelijk gedeelte, in het bijzonder, overgaan , Il-Afd.

waarin dan naar de leiding der meeste en ge- V. .

fchiktfle Óncleedkuiidigen, aan dezintuigelij-
*

ke deelen de allervooinaamfte en eerfte plaat?

wordt gegeven, om dat dezelve in der daad

de ^naaste aan de beftaanbaarheid der Ie;

yensgeesten of zielsvermogens komen, zoo
dat wij zelfs door de kennis daar.vaninde

diereri , en wel bijzonder in de Koeijen., ook
die van ons eigen menfchelijk geftel leeren

kennen. Deze zintuigelijke werktuigen wor-
den’ nu in vijf onderfcheidenen verdeeld,

sis: het gehoor, liet gezigt, de reuk, de

fmaak en het gevoel ; deze nu. zuljen het bri-

dcrwerp vari dit en de volgende Hoofdlluk-

ken van dit Deel uitmaken en welke ik

dan ook vertrouw, dat met zoodanige naauw-
teurigheid tot eene geregelde vergelijking

yan het Rundvee met den Mensch en^andere

Dieren zullen bij een gebragt zijn , als mijns

wetens tbc heden .gefchied is , waar van wij

dan nu tot de befchrijving van liet gehoor
zullen overgaan.

Dat hét zintuig vari het gehoor in alle Het ge.

dierlijke wezens eene der voornaam 11e

die de gèvoeligheid van hun beïlaan tevens

inet de
_

gewaarwording van alle llolfelijke

zelfilandighederi buiten het ligchaam doen
bekend worden , ontkent geen Wijsgeer

,

noch eenig fchêpfel. Het verbazena en God^
delijk kunstduk der werktuigelijke deelen

N 3 van
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van het gehoor, overtreffen bijna die van
alle andere zintuigen, ten minften zijn zij

even zoo wonderbaar, als die van het ge-

zigt en de reuk , en zeer zeker nader bi]

aan het gevoel , dan de overige ; dit llel ik

uitdrukkelijk al zoo , om dat men overtuige-

lijk ziet, dat Menfchen, die of doof geboo-

ren, of door toevallige oorzaken doof ge*

worden zijn , altoos 'een zekeren invloed

van het int^endig gevoel op dit zintuig, te

weten het gehoor , werkende hebben : ik

i^ewijs het daar uit, dat, zoo al de fijne

Werktuigen van het gehoor , als de flamper-

tjes, het trommelvlies enz. buiten Haat zijn

om' de gehoorzenuw aan te doen, de tril-

ling en dreuning der lucht echter de ge^

hoorzenuw , door het gevoel kan aan-

doen , zoo zelfs
, dat ik het daar voor

boude, dat, zoo de gehoorzenuw geheel,-

wel te verdaan aan zijne inworteling, aan

het hersfengeftel weg, verlamd ot verzwo^

ren is , dat dan ook die des gezigrs en der

reuk weg is , en zelfs het geheele gedel f

als ’c ware, een doodelijk uitwendig onge-

voelig wezen wordt. Ik maak deze vooraf-

gaande befpiegeling , om dat ik niet wel

kan treden in het gevoelen der Wijsgeeren,

die willen , dat een Dier zonder gehoor

kan bedaan
,

gelijk zij ook erkennen , dat

bet even zoo met het gezigt en de fpraak

is. Het fchijnt zoo, om dat wij dagelijks

ongelukkigen zien , die doof, dom en blind

zijn geboren, dit is waar, maar ik ontken

doutelijk, en mogelijk bij de Geleerden wat



ai te ftoiu, ik ontken, zeg ik nog eens,

dat daarom de ziel die vatbaarheid verliest

öm te kunnen begrijpen , wat hooren , zien

en rpreken is; dit overtuigen ons de he-

dendaagfche onbegrijpelijke vatbaarheden

,

die men Hommen, dooven en blinden in-

prent; ih zoO verre, dat zij lezen, fchrij*

ven , rekenen , én , als ’t ware , zien kuh«
hen. het Groninger Inflitüuc doet in die

Huk ons Vaderland eer aan, want het be-

wijst, dat;, al zijn de werktuigelijke deden
zonder werking, de ziel echter werken kan.

Omtrent het gehoor of de onder fcheiding

der geluiden hapert er echter iets meer:
een blindeman kan een treffelijk Organist

en Muzikant zhn, als hij Hechts zijn ge-

hoor heeft : hij kan door gevoel zelfs de

kleuren onderfcheiden , zoo als ik eene blin-

de jonge Jufvroiiw; de Dochter van een

waardig hoogleeraaf, ken, die op het ge-

voel zwart, wit, rood, en vooral blaauw
laken kan onderfcheiden Evenwel heeft

het gevoel met het gehoor eene naauwe
betrekking , het geen nader .^al bewezen
worden ; men kent Hommen

,
die op de be-

weging der lippen , vingeren en der gebaar-

liiaking , met teekenen antwoorden ; omtrent

eenen döoveri wil men weinig denkbeelden

hebben, en evenwel zijn zij zoo Herk ken-

baar, als in eenig ander verminkt zintuig:

men lette op een dooven , alfchoon zijn

gehoordeelen in de uiterlijke gehoorwegen
verHopt of niet aanwezig zijn , hij zal m'èt

open mond als gapende den fpreker aanzien

:
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hij zit als ’t ware bedwelmd in zijne opmer-

king, en zeer zeker heeft hij gewaarwor-

dingen op de gehoorzenuw, die aan het

gemeen zenuwgevoel (^fenforiüm commune'^

grenst; uit welke aanmerkingen dan dit de

gevolgtrekking is, dat hét gehoor der die*

ren , zoo wel als alle anderen
,
een wezen-

lijk zintuig IS , zonder hetwelk geen dier le-^

'ven kan , hoe verminkt het ook moge zijn,’

en het ten minden eene gewaarwording be-

houdt, die door de dreuning op de zenu-

wen werkt.

Dan , Jaat ons nu eens zien , waar in die

levensbedaan van het gehoor noodwendig
bedaat : door het gehoor wordt een dief

van verre , of van nabij , zijne mededieren

gewaar; door het gehoor oiid^fcheidt hij

de geluiden en demmen der dieren , het zij

dezelve de grimmigheid der brullende Leeu-

wen , het gekrol der Tijgers , het gejank

der Wolven , het gebas der Honden, het

geloei der Koeijen , het géblaec der Scha-

pen, in toorn en vrolijkheid, in één woord,
jn allerlei omdandigheden van geluid aan-

duidt ; zoo ook onderfcheid men
, doof

het gehoor, hef gekrasch der Nachtuilen,

het gekraai der 'Haaneh , Iicc kvvaken der

Éenden, en vooral het uren verre aankon-

digend geluid der Ganzén , het geklepper

[der 0’oijevaaren , en, o* lieffelijke aandoe-

ning voor het gehoor ! die' lieve melo -

dijeh van het fluitend gevogelte , het:

tjilpend Huis - Miischje , het fchertfend

Spreeuwtje, de fluitende Lijsters en Meré'-
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i^eri, de roepende Kieviet, de zich zei- het
.

veri noemende Koekkoek, en vooral cJie

bekoorlijke zangder bij de avondfchemerin- n. Afd.

gen , de Nachtegaal
;
ja nog , op dat ik ook de v, .

wemelende Ihféktcn niet over fla, het gekrijs

der Krekels en KriekjéS , het gëfnor der

Vliegen ,
Honigbijen eh Hommels ; in de

Visfcheii het gefluit der Tonijnen, Karpers

en fommige Palingfoorten , in één woord

,

alle dieren hebben èen gehoor, aan hun
aard en gedacht bijzonder eigeb; allen fpre-

ken hunne taal door de geluiden der liefde

of zamenleving; zoo’ dat van den Mensch
af, tot het &infl:e infekt ingcflocen, elk

hunner een werktuigelijk gehoorgeflel heeft ^

aan zijnen aard eigen ; dit is zoo baarblij *

kelijk in het onderwerp, dat wij behande-

len, namelijk de Koeijen , dat, zoo er iii

éenig dief eene kennelijke onderfcheiding

plaats heeft, het onbetwistbaar in het Rund-
vee bijzonder , en in meest alle de herkaau-

wende dieren kenbaar is , iii zoo verre zelfs ;

dat de beroemdfle Ontleedkundige onder-

zoekers van het gehoorgeflel, de gehoor-

deelen der Koeijen tot een voorbeeld ne-

rhen, haast die van den Mensclï. De on»
waardeerbare juli os casserus placenti-

Nus heeft inzonderheid deze taak volmaakt

afgedaan; wij Zullen zijn fpoor drukken,

en zijne afbeeldingen lliptelijk volgen, doch
met vrijmoedige aanmerkingen voor onzen

Landzaat verflaanbaar trachten voor te dra-

gen, en, des noodig verbeteren; te meer,
daar opgemelde Wijsgeer niet alleen de

N 5 ge--
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gehoordeeleh der Koeijen , maar ook dié

van alle dieren, rnet die bijzondere oplet-

tendheid , de beroemde Italianen eigen,

in cene vergelijkende natuurkunde heeft me-
degedeeld ; \vij durven des te meer dieil

grooten Man volgen , met zoo’ vele rond-

borstigheid, als den onfterfelijken albinus

de afbeeldingen van elstachius én vrsa-

iius gevol';d heeft; Eene waarheid, ce-

he naauwkeurigheid blijft altijd dezelfde;

daarom, bevestigde overtuigende fchoonhe-

den te willen verbeteren, is roekeloosheid,

én het is altoos beter regt te doen aart

de werken der, waarlijk eerwaardige, Öu-
den.

Dan ter zake. De ouden zöö wel als de

hedendaagfehen, onderfcheiden. doorgaans de

gehoordeeleri in uiwendiga en inwendi-

ge ^ de uitwendige zijn die, welke men
ooren ^ oorjchijyen^ oorlepels

^ oorlellen

noeitit^ de inwendige zijn de gehoorbeen-

deren y zenuwen en [pieren. De uitwen-^

dige verfchillen zoo Herk in de foorcen

der Dieren, dat er genoegzaam geen ge-

flachtaard is ,
die niet een bijzonder ken-

merk aan de ooren heeft Alle de viervoe-

tige Dieren hebben kennelijke oorlellen,

die uitwendig aan het hoofd üitlleken. De
vogelen hebben ze niet zeer uitftekende,

ten zij in fommigen door pluimvederen , de

nachtuilen evenwel uitgezonderd , welke

verbazende groote oorlellen hebben ,
die zij

naar willekeur openen en fluiten. De visfehen

heb-
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hebben ze in het geheel niet uitwendig, ten het

zij cenige kiewén. De infekcen insgelijks

minder of nooit zigtbaar enz. II, Afd.

Dit alles nagaande, zijn de viervoetige v.

Dieren over het geheel uitwendig van öor- Hoofdft;

lellen of oorfchijven voorzien , die zij naar Verfchiï

willekeur beweegen of uittrekken kunnen ,
^er oorid^

om de geluiden te vangen: derzelver ver-^®“*

fchil is echter aanmerkelijk in de beweeg-
baarheid. De Mensch, alhoewel fijn luis-

terende of hoorende, heeft de oorfchijf of

lellen minder beweegbaar dan eenig ander

^Dier. De Koeijen cn Paarden hebben de-

zelven daar en tegen allerbeweegbaarst ; na-

tuurlijk evenwel kan een Mensch de oor-

fchijven, oorfchelp en oorlel bewegen of

rekken zoo men het noemt. (^Arrige Au^
res Pamphile! zegt plaütüs, die ooren

heeft om te hooren rekke dezelve.^ Onze
voorouders, als zij een getuigen benoo-

digd. hadden, namen een jongen of getui-

gen, en trokken hem aan den oorlel, als

om de ooren te buigen tot het hooren en

het getuigen van het geene hij gehoord

heeft , hier van oortuigen , oorkond enz.

De Oosterfche volkeren en de Amerika-
nen^ kunnen de oorfchijven bev/egen , hun-

ne oorfchijven of oorfchelpen taan ook
uitwendiger gebogen dan die der Europea-
nen'^ onze Nederlanders vooral bewegen
dezelve zelden zoo vrij ,

het geen veroor-

zaakt wordt door het fluiten van de hoofd-

fchedels der eerstgeborenen in platte flepjes

cn mutfen, waar door de fijne fpieren als

ver-
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HET vergroejicn. Deze fpleren hebben grobie
RUNDVEE

met de kaakfpiereh, zoo dut,

II. Afd. wanneer het fchijnt dat iemand de oorén be-

' 4 '

^^g^dlijk de kaken beweegt door-
Hooid

. kaakfpier aan dé oorlel ; daii

dit is de regte natuurlijke beweging niet;

De grbbte albinus had door oefening hei:

vermogen weder gekregen, om de oor-

ichijf , zonder de minste aandoening der kaa-

hen , te beweegen
,

eri dé beweegfbief van

de oorfchijf te doen' werkeii. Dit ueéd dien

1 loogleeraar telkens als hij over dit onder-

werp handelde, aan zijné Leerlingen zien.*

Zij , die met mij ; in dieii tijd , ’s Mahs lès-

fen hebben bijgewobnd , weten , hoe dezen

ilatelijken Wijsgeer bij die uitoefening, dik-

wijls de Jongelingen tot lagchen verwekten

,

door dien elk dit willende naarvolgen, al

vrij wat zonderlinge gelaatstrekken maak-

te. Er zijn niet te min hier en elders nog
IX'Ienfchen, inzonderheid ondef dé zeelieden

hl visfehers , die veel in allerlei weer en wind

zijn, die ook dë oorlellen beweegen , docli

met dat al , zoo komen deze bewëegingen eri

eigenfehappen in geen vergelijking met ande-

re Dieren, vooral niet met de kitteloorigé

Paarden, ook niet met die der Koeijen,

welkers oorlellen zeer groot en breed zijde-

lings uitftekeh , en boyen eenig ö'ns be-

kend dier beweegbaar zijn. De viervoetige

Dieren in hét gemeen , en de gehoefde iii

het bijzonder, hebben in der daad dit ook
benoodigd , door dien zij hunne voorvöeteii

hm als hahden gebruiken kunnen , nóg eenig
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hulptuig bezigen , zoo als den Mensch,
die; als hij allefopletcend hooren wil,

holte der hand aan den oorfchijf legt, om u. Afd,

des te naaiiwkeuriger te hooren , of bij gebrek
,

v.

wel hulp -ooren gebruikt Oudstijds fchijnc

bet

,

‘dat onze voorzaten wel oorlappen of

óorholtens bezigden , w^aar van het aannaai'

jen van' ooren ‘oorfpronkelijk is, als men
zegt: gij zult mij geen, ooren aannaaijen ^

zie WINSCHOTEN, zeeman\ ook op oorin*

haar\ een lompen fteiloor, die nog onbe-

dreven is om te hooren enz. De opge-

melde wezens dus deze èri dergelijke midde-

len ontbrekende, heeft de wijze Maker ook
hier voor gezorgt, dat zij dopr de vrije

beweging der oorlellen: vooreerst, niet al-

leen op alle zijden de ooren konden wen-
den ,

maar ook daar door de ongevallen , die

de koude, hagel, fneeuw en buitenlucht

zoude kunnen veroorzaken, af te weren;

want men dient hier op te merken
,

dat de^

ooren der Menfchen en der naast aan hem
grenzende Dieren, als fommige Apén,- de

ooren natuurlijk door het haar bedekken.

In fommige Apen is de oorfchijf zelfs tot

inwendig gehaard , eenige grove' gehaarde

mannen hebben inwendig , voor de öpening

der gehoorweg , insgelijks haartjes. Vele der

Honden hebben hangoorep, diedegehoorope-

ning bedekken, en zijn het fteiloofen , altoos

zijn dezelve van binnen gehaard. Van de Kat-

ten , die altoos Ileilobren hebben, zijn dezelve

altoos inwendig als in digt wollig haar gedom-
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pelt; in een woord, elk Dier heeft hierin

zijné bijzonderheid; maar laat ons nu de

ooren van de Koeijen befchrijven,

Hier doet zich een wonderbaarlijk geHel

op , want de oorfchijven, die onze Boeren

ook oorlepels , oorlellen noemen , zijn bui-

tengemeen groot, en horizontaal wederzijds

uitrekende, in zoo verre, dat men van. zeer

verre af eene Koe hier aan kan onderken-

nen , zoo wel als aan -de horenen. Het Paard

en de Ezel daarentegen hebben fleilopllaande

ooren. Deze zijdelingfche uitüeking der

ooren van de Koeijen is algemeen. Men
vindt genoegzaam nooit, zoo veel ik weet,

hangooren , wel eens ilappe ooren ,
dat men

druiloor noemt; doch clan is het Dier hier

of daar niet gezond, of ook kan het wel

verllopt zijn in de ooren , of door vliegen

,

rappigheid of fchurft geplaagd, en dit ge-

beiirdt nog al , vooral door vliegen of wes«^

penbeten, waar voor eene Koe doodelijk

beangst is, en hierom gefladig de oorlellen

beweegt, om den aanval der lufekteii te be-^

letten , waar voor de goede Natuurfchepper

dan ook gezorgd heeft, dewijl deze Schep-

felen meest altijd in^de opene en vlakke vel-

den grazende , natuurlijk meerder aanval van

dergelijke diertjes, miertjes of torretjes, te

duchten hebben. < Dan laat ons ter ontleed-

kundige befchrijving, een fchred nader tre-

den, en onze aandacht vestigen op Figuur

I. in Plaat X.
Hier is afgebeeld het oorlel eener Koe,

zoo ^Is hetzelve achterwaards vleijende,

door
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door de oorfpieren voorwaards bewogen het

worde; hier boven is alreede telkens her-

haald ,
dat de bijzondere magt om de ooren u, Afd.

te bewegen, en voor- of achterwaards te v.

rekken, aan de Koeijen en het verder her-

kaauwend vee bijzonder eigen fchijnt; dit Befchrij-

bewijst het fpiergeftel der oorfchijf of oor- ving van

Iel. On.^e Leidsman, de geleerde P^sseri,

getuigt dit zelfs in de verklaring der Figuur
^

die wij volgen , als hij zegt : teflatur etiam

admiranda Brutorum animantiim cum
komine in variis organoru 7n typis conve-

fiientia , en vervolgens t cum grandiora

fint hujus animalis auditus organa: ma-
joresque musculos haheant ,

auriculam ,

SURSJM DEORSÜM, RETRORSÜM &
in gyrum rotantes* Hetwelk hier op uit-

komt , dat dei* Koeijen Ipiergeftel in het

draaijen, bewegen, voor achter, op, ner

der, en in allerlei gieren en draaijiiigen,

ons ten voorbedde ftrekke om de kennis

van des menfehen oorfpieren toe te lichten.

Men ziet dan in onze Figuur i. een Koei- Oorlel-

jenhoofd, waar van de huid bij aaaa
geopend en omgeflagen , zoo dat de oor-

fpieren daar onder bloot liggen en zigtbaar

zijn, van het vet en de klieren gezuiverd.

De eerfle en voornaamfle fpier
, die zich

boven allen kennelijk opdoet, is de horen

•

fpier. Deze fpier bb ^ is ingelijfd aan

den horenwortel bij c , en (laat in tegenwer-

king met de kraakbeenigen rand of wortel

van het oor ,
in den nek bij d. Deze fpier

rekt en trekt de oorfchijf of de oorlepel van

/



HET
rundvee

II. Afd.

V.

HooldO.

1208 NATUUPvLIJKE HISTORIE

achteren na voren, of ook opwaarts, naar-

mate het Dier de beweging maken wil.

De fpier is eigenlijk'mccrcndcels regr

van het kraakbeenig gedeelte van het oor,
ter plaatfe daa^ de gehoorweg beenachcig

wordt. Deze fpier formeert met de aange-

rcekende bij een volkomen driehoek,

welks lijnen aan het horengeflei boven,
en aan het kaakgewricht beneden inlijven-

de, die forfrhe beweging veroorzaken, die

aan de ooren der Koeijen eigen zijn.

Onder deze fpieren ligt er eene nog bree-

der , en alfchoon minder fierk, nogt^ns zich

meerder uitbreidende, nademaal dezelve in

vier uitbreidingen zich verdeeld . Deze fpic-

ren bij ffff aangeduid
, regeren het oorflel

meerder inwendig, < en hebben gemeenfehap

met de vporhoofdfpieren en die der nek , om^

het oor, derzclver werking oefent de minde-

re , en om :^oo te fpreken , de fpelende bewe-
gingen van het oor. De gemelde fpieren nu

,

zijn of zijdelings of op - en benedenwaards,

als door wegfmelrende vezelen ,
meer of mirt

verknocht aan het kragkbeenig gedeelte ,
waar

Hl de fpieren der oorlel zijn ingeworteld bij

g g. Dit kraakbeenfg gedeelte moet men
wel onderfcheiden van het oorlel zelve ,

na-

demaal zich aldaar de inworteling cn veree-

niging der zelfdandigheid, in elkander ver-

liest'; mpn noemt het dus oorlepel, de ruige

hairige fchelp , die men uitwendig dik met

haar bedekt ziet, en als met een omgevou-
wen rand geplooid is, noemt men hier-

om ook hdiix\ dat is : een gerande fchelp
-

•

eigen-
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è?2;enlijk o'o'rfcheip ^
jrelijk daarom zeker Hkip

foorc van paerlemoeri^heip , helix , ojor-

fchelp heet deze oorfchelp onderfcheidc

zich \^n en eindigt in den mensch in zeker

aanhnn^’fel i ’c welk men oorlel noemt, waarin

zulke oorlcllên
, als in den mensch , onbe*

kend, ten zij in de Aapen en Elephanten^

Welke laatften boven alle bekende dieren de
ontzagchelijklle oorlellen hebben ; in onze

Koeijen zijn dezelven in het geheel niet^

maar daarentegen is het begin van dengehoor-

weg en het einde der inworteling van den

oorlepel geheel en al kraakbeenig en bol^

gelijk dit de knobbel daar van, bij gg voor-

noemd ,
aantoont , terwijl dit kraakbeen in

der daad het oor zelve te dier plaatlè for-

meert, zoo zelfs, dat, al waren de oor-

lellen afgefneden ^ de gcfioorweg of koni

nog in* zijn geheel blijft
, hetwelk nader zal

blijken bij Fig. 3 en 5.
' '

Onder dit kraakbeenig oorgeHèl ligt eih^

delijk nog eene fpier., die fmdl begint bij

en voorts, doch met teedere vezelen^

als waaijerachtig zich uiebreidt bij h
^ eii

als met de kaakfpier of kaauwfpier (^Masfe^

ter ) zich vereenigt ; dit is dé fpier die in het

herkaanwen der Koeijen die lodd^lijke eri

llille beweging maakt, als de Koeijen als

•’c ware fluimeren en de hazellaap doen^

zoo als MAECENAS zcide : mn omnibus dor*»

tnitat bonus Maecenas; mén zou hem iH

dien zin den wachter kunnen noemen ^ zij

onze V

‘dragen ; in ae meeste viervoetige aieren zijn

O ioopi
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het t

aUNDVEE<

Il/Afd.

V.

loopt insgelijks ‘om en op > ja is in de

breedte- genoegzaam geheel ingelijfd aan hec

fchildvormig kraakbeenig gedeelte, hetwelk

naar het inwendig oorgeftel tegen het fteen-

been aanloopt : zie bij k de vlakte van hec

jleenbeen in zijne bekleedfels^

Wijders ziet men bij Fig. i. de oorfchijf

of het harig oor, Ifaande op het gellel vatl

alle opgemelde fpieren en des^elfs kraak-

been : dit oorftei algemeen genoeg bekend

2ijnde', vereischt hier niet veel ornilag: al-

leen willen wij ter opmerking aanbevelen,

dat de odren der Koeijen, boven eenige

andere herkaanwende dieren, of die in het

open veld grazen, ongemeen zwaar gehaard

zijn, en veeltijds zelfs wolachtig en ruig.

Het verdient , onzes bedunkens , opmer-

Icing, dat de Paarden gladharige ooren heb-

ben, en dat de Schapen en Geiten , die

anders de huidharen zoo dik , vol en

wollig hebben , evenwel zulke gladhari-

' ge ,
ja fomtijds kale ooren dragen. De

Natuur ,
die doch niets onnut heeft gefcha-

pen, moet hier zekerlijk redenen voorheb-
ben. ’ Wie verklaart dezelveu? Ik voor mij

beware -het onder mijne befpiegelingen.

Het uitwendig oor dus in deszelfs be-

weging van achteren naar voren verklaard

zijnde , volgt natuurlijk om ook deszelfe

werking van voren naar achteren te verkla-

ren. Men heeft nu een begrip- van de zon-

derlinge vermogens , die eene Koe bezir,

om zijn oorlel of oorfchelp voorwaarts te

bewegen : zie hier. Lezer i de -tegenwer-

kenr
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kende everlgelijke magc in Fig. 2. ver-

klaarc: gij 2iec hier insgelijks een Koeijen-

hoofd, waarvan de huid omtrent den om- ii. Afd.

trek van het oorgedel is ontbloot en om-
geflagen

; de oorlel, of oorfchijf, vertoont
‘

zich omgeOagen, en dus van achteren mee
haar bezet, de fpieren vertoonen zich dus

ook van de achterzijde eenigzins uitgerekt

,

ten verflande der zaak.

In Fig. 2. bij aa doet zich eerst en

vooral eene lange fterke fpier op, die
legen-

de aan den horen wortel begint, en dus even werking

zoo als die in Fig. i. aantoont, dat de der oorlel

kracht der oorbev\?eging als vereenigd is^®°*

met die der horenen. Deze fpier eindigt

in een vrij caaijen pees aan het oor zelve

:

het is die zelfde pees en fpier, waar aan

wij elders die gevoeligheid des. levens toe-

fchrijven , waar door de Vleeschhouwers de
Koeijen met de prikfteek doodelijk treffen:

hare kracht is flerk in de rigcing van hec

oor, om hetzelve met kracht achteryvaarts

te trekken ; onder deze fpier is eene klei-

nere, die, alhoewel van minder kracht^

het oor in ftiller beweging zijlings trekt,

evenwel zoo, dat dezelve aan de peesach-

tige einden
,

juist zoo als die van de andere

Fig. I
, een driehoek formeert , met eene

nog flerker fpier cc: deze beide fpieren oe-

fenen , even als de gemelde , de geweldigfle

krachten in de beweging van het oor naat

achteren; deze krachten zijn zoo fterk, dat

«ene Koe met haar oor een tamelijk har-

den flag kan geven a«n den genen die haar

O d il
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al te veel oor- of horenkitceld; men kati
RUNDVEE

opmerken , dat , wanneer eene Koe
II, Afd. graast, zij als dan gefladig de ooren be-

V. weegt en de vliegen of torren van zich weg-
Hoofdft^

flaat, terwijl zij met den neus blaast.

Deze beide fpicren glooijen over eene

vrij breeder fpier
,

die als onder en tus-

fchen die van Fig. i. en a. ligt; deze fpier,

bij ^aangewezen, hecht zich aan bet kraak-

been e , onder deszelfs holligheid bij ƒ^
zij

oefent eene horizontale kracht , en houdt het

oor in dien flrakken zijiingfchen Haat, die

zoo aanmerkelijk in het uitrekken van de

ooren der Koeijen zigtbaar is , zoo dat,

.:wanneer de Koe aandachtig luistert, dan is

het deze fpier , die de oorlepel Hil en llrak

>uitrekt.

Onder- Onder deze ligt orntrent in dezelfde rig-
ODrfpiercfl,.jjj^g

dunner fpier gg: deze begint uit

dezelfde inworteling , doch eindigt onder

aan den rand van de oorlepel, in dier voe-

gen, dat, daar de fpier aa van boven den

rand van het oor beiluurd ,
deze zulks van

onderen verrigt, en dus beiden het oor op-

öf nederwaarts, z^'lings of voorwaarts be-

wegen : deze beweging wordt geholpen

,

eerst door een fpierig aanhangfd van de

fpier uit wier inwofteling zij ontfpruit,.

en daarna als inwendig induikt, om den bd
van het kraakbeen, dadelijk nader te ver-

klaren; zij wordt aldaar, als met twee ar-

men , vorksgewijze omhelsd door twee fpier-

einden h en / , die beiden om de kroon

glooijende , aan het voorhoofd ingeplanc

ziju-
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zijnde , aldaar dezelfde foorc van fpieren het

van hec ander oor onrmoeten : deze fpieren
®^undvee.\

zijn hec, die de oorfchelpèn draaijen, en ii. Afd.

nu de holligheid der lepel opwaarts dan v.

nederwaarts wentelen ; zij werken zoo even- Hoofdiu

redig op beide de ooren , dat derzelver be- Draaioot-

W'eging meest altijd gelijkflondig gefchiedc, fpieiea.

hetwelk men duidelijk ziet, als de Koeijen of
in’ rust of ftaande herkaau^ven, als wanneer,

hec een oor even zoo als hec andere bewogen
wordt, en wel beiden op hetzelfde tijdftip ,*

ten ware de Koe eenig zijdelings geluid aan

eene of andere zijde gewaar wordende, als.

dan de andere fpieren werkende worden.

Bij k wordt de bolle bogc van hec ne- pe bogt

derkraakbeen aangewezen, hetwelk met een van het

ronde gedaante éindigc , en van daar den

hals of het midden verengd, dat wederom^
^

aan den kom van den bafis der oorfchelp

of lepel eindigt: deze holte is de kom der

oorfchelp of lepel zelve, zie bij alv/aar

zij voorwaarts in den harigen huid van hec

oor , of bij zekere bijzondere oor- ofhuidfpier

I ,
zich verliest in den rand of kring , die de

haarwortelen van het achteroor aldaar heb-

ben ,
en welker affeheiding zoo dadelijk bij

hec geheel oorgeflel zal voorkomen; wij-

ders ziet men bij mm mm den omgeflagea

huid in deszelfs plooijen,

De horenen, de fnuit en kop verklaren

zich zeiven genoeg, en zijn door ons hier

flechts ter aanwijzing der bijdeelen afge-

beeld. Beide deze Figuren
,

i en 2

,

geven dus een klaar denkbeeld van de be-

O 3 we-
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HET wegingen die de oorfchelp, lepeK of oorlel,
RUNDVEE 1^00 als men die vei kiese te noemen, door

ji. Afd. middel van zijne eerfte fpierbekleedfelen der
V* Koeijen' maakt ; nu volgt er eene nog na-

* der en duidelijker befch'iiving van het gan-

fche oorgeftel in zijn geh:^cl verband , zoo

als hetzelve in alle zijne wentelingen, fleii-

ven en holligheden , tot in het gebeente

zelve is ingewikkeld , cn waar van niemand

,

zelfs een kundige , zich niet wel eenig

begrip kan vormen , zonder eene geheele

ontblooting der kraakbeenige deelen en der

fpieren , zoo voor als achterwaarts ; ten-

dien einde dienen nu voor eerst de Figuren

3^ 4 en 5.

Plaat X. Figuur 3 , de eerde in rang , vertoont

Fig. 3 * dan het geheele oorgefrel met zijne fpieren
Het kraak* kraakbeenige deelen van achteren , als

ftei van ^ regtltandig ; doch men gelieve te

ichtercn. begrijpen , dat die regtdandigheid alleen zich

hier dus vertoont, om dat men anders de-

zelve niet wel kan aanduiden, weshalve men
diene op te merken

, dat deze deelen meer
of min in de holligheden van het achter^

hoofd en die van den ilaap des hoofds zijn

ingebogen ; deze Figuur evenwel is zoo
fraai en duidelijk , dat een oplettende de

geheele zamendelling genoeg begrijpen kan;

dezelve is in de proportie wel iets grootei;5

dan Fig. l en 2 , doch niet te min in des-

zelfs gedaante geëvenredigd aan het origi-

neel van CASSERus.

Xraakbee- Men Helt dan, dat bij a de achcerlepel
nige ach' yan het gehaard oor, op de helft van des-
wrlepeU

' & '
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zelfs kraakbeenig middenfchot, is afgefchei- ««a-

den van het onderlle gedeelte der oorholte

of oorkoker ^ zoo als ik die verkies te noe- n. Afd.

men : deze koker vertoont zich bij b ge- v.

heel van den opperhuid ontbloot
; op dit

gedeelte doet zich een afgefneden gedeelte Oorkoker.

der fpier zien , die uit den hollen gehoor-
‘ *

weg aan deszelfs kraakbeen bij d begint, en

aan de oorlepel eindigt
,

gelijk die in -Fi-

guur 2. bij a is aangeduid
, en die hier bij

d insgelijks de werking verklaart, hoe het

oor, of, zoo, als casserus zegt, de oor- Oorvleu-

vieugel ( ala ) achterwaarts wordt bewogen, gel.

Bij ee ziet men insgelijks wederom d« dun-

ner fpier afgefneden, die bij wijze van

een ^driehoek in Fig. 2. bij c is aange-

ftipt, doch hier eenigzins buiten den na-

tuurlijken Hand op zijde geflagen, om des

te klaarder de hoofdzakelijke deelen te kun-

nen aanwijzen, terwijl even zoo bij ff de

beweegfpier van het vooroor uitgefpreid ge- Beweeg,

zien wordt, welke fpier eigenlijk midden

in de voorfte en achterfte beweegfpieren in *

ligt; deze wordt in tegenoverftelling ver-

vangen door eene zeer dikke en zware fpier

gg, welker geheele werking de oorvleugel

tevens met de kraakbeenige holte van den ge-

hoorweg verbindt, dezelve is derhalve diep

in de fleuf dezer deelen ingelijfd ; zij fchijnc

dezelve geheel inwendig te beduren , en ge-

holpen door de flaap- en kaauwfpieren

die bij haar , en insgelijks in den bol van

het kraakbeen ingelijfd zijn , heeft zij

dus mede eenen invloed op meest alle ge-

0 4 boor-
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HET hoorfpieren aan hec kraakbeen gelegen ,

RUNDVEE. gedeelte , alwaar hetzelve

II. Afd. als eene fieschachtige gedaante aanneemt,

en met regt de verzameldesch der lucht of
Jloofdft.

^^e}^{•j;amer genaamd kan worden , terwijl

. tuchtka- deszelfs, vernaauwing bij I als een aanhang-

fel is, waarin de lucht meerder verfijnd door

de eigenlijk algemeene gehoorweg tot de

eigenlijke werktuigelijke gehoordeelen in

het fteenbeen indringt, en welker beweging
volmaakt befttiurd wordt door eenen vrij

langen fpier, bij k afgefchetst, welkers te-,

genwerker is eene allergrootse, breede en

waaijerachtige fpier//, die, van den krop van

het fteenb.een ontfpruitende, zich ten Serk-;

fte om het; achterhoofd omvlecht; boven

Fiwch- dezelve op de fcheiding van het fleschvor^.

yormïg mig kraakbeet^ ontfpmit wederom eene nog
lg:aakbeen. fpjer^ bij m ., deze fpier ein-,

digt in een zeker kraakbeen dat los en be-i

weegbaar is , en als de gedaante van* een

» fchild heeft, waarom het ook Clypeiforma.

SchMgt- Qfchildgedaant^e) genoemd wordt; men
tpoibeen. houdt dit fchildbeen en deszelfs fpiereii ge-,

fchikt om de enge gehoorweg (^Meatu&

ancuJUcus ')
y die aan de inlijving zijner fpie-,,

ren begint, te befchermen; waarvan llraks

nader. De fpier in verwijdert zich i uic

het middenpunt van dit üchildvormig

kraakbeen , eu is in hec Seenbeen zel-

ve als ingei ijfd , zie bij o ; zoo dat de-,

ze fpieren , in eene driehoekfche, rigting

Saande,niet weinig aantoonen, welke kracht

zij kunpen u.ii;pefenen ;; in der daad:> zij zijn

zoa

I



^00 vasr in eene zekere holligheid van het

fleenbeen ingegroefd, dat men met moeite

dezelven kan afeheiden, ja zelfs fchijnen zij

tot in het binnenfie in te dringen.

Nog is er eene, alhoewel kleinere, nog-

tans zeer fierke fpier. die in zijne ’zelfdan-

digheid eerder kraakbeenig fchijnt ,
zij is

zigrbaar bij />, en fchijnt gemeenfchap te

maken met het fchildvormig kraakbeen , en

tevens mede te werken met het fchier regt^^

lijnig fpiertje bij ’t welk al'mede op het

fchildvormig kraakbeen eindigt, al hetwelk

zamen genomen , overtuigelijk genoeg aan-

toond, welke werking dit fchildbeenig deel

op het oor^ hebben moet, waarom men het

misfchien wel hijoor noemen konde. Men
kan hetzelve inderdaad, als een kundige hand

die betast, inwendig beweegbaar aan de oor-

wortelen der lepels voelen ; men voelt al*

thans in eene levende Koe hetzelve als ver-

fchiüven* De Koeijen zijner zeer jeukerig

en worden kitteloorig, als men het tusfchen

het einde van het groote kraakbeen en het

gehemelte van het lleenbeen , üerk drukt,

het welk bij rr, in deszelfs oppervlakte,

van achteren zich klaar vertoont, en llraks

in zijne gedeelten, zoo in- als uitwendig,

nader zal verhandeld worden. De gedaante

waar in hetzelve zich vertoont , is , zoo als

hetzelve natuurlijk uit de gewrichten der

bijbeenderen ss ^ uit het hoofd is gewron-

gen ,
dat voorzeker geen kleine rnoeiten is,

gelijk men uit de menigte groeven, hollig-

heden, hoeken en rondtens, in het onderfte

- o 5 ge--

HET
RUNDVEE,’

n.Afd.
V.

Hoofdft.

Bijoor;
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«f T. gedeelte
, bij t tft geredelijk kan opmerken

,

hetwelk boven dien alle ondeedkundigen te

ji.Afd.j wel weten, om er bewijs van te vorderen,

Hoofdfi:
iemand de inlijving der boofd-

' beenderen wel kan, en na eene wceking of
verrotting, het bekkeneel, het veelvormig

en flaapbeen ,
’ juist kan affcheiden , volgt

het nog al gemak kei ijk. Dan laat ons nu
het opgemelde oorgefld eens omkeeren, en
hetzelve van ,de andere zijde befchouwen

,

na vooraf het geheele kraakbeen bij Fig, 3.

ontleed 'te hebben, is daar van eene nadere

Plaat X. afbeelding bij Fig. 4. Hier ziet men het ge^^

Fig. 4. Heele oorgelïel, van de helft der oorfchelp

inworte-
oorvleugel , tot aan de inworteling in

ïing in het het fleenbeeii
,

geheel en al van fpieren ,

deenbcen. vet en klieren gezuiverd, in zijne ware ge-,

fialte. Bij aa is de oorlel half afgefchei-

den, zoo dat Hechts een gedeelte van den

harigen huid er aan gehecht blijft. Bij bb
^iet men het kraakbeen , of, zoo ik het

noem, de oorkoker, geheel ontbloot. Men
moet hier in aanmerking nemen, dat deze

koker aan de onder - of achterzijde eene bul-

tige gedaante heeft, zie c. Deze bult is

inwendig als eene kom of holte, en vangt

de eerde dreuning der luchtllroom
, ( zie dit

nader in Fig. 5.) Casserus zoo wel als an-

deren, verklaren derzelver werking Hechts

,
flaauwtjes. Het ondergedeelte van deze kom
of uitwendige knobbelt, vereenigd wederom

dit gedeelte met, en wordt ingelijfd in de

cerfte beginfelen van het fteehbeen eee^

EindeJijk,-omeQnige nadere vatbaarheid van

het
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HET

II. Afd.
V.

Hoofdftt

Koker-

het' bijoor of het fchildkraakbecnig gedeelte

te bekoraen , ziet men bij fff dit been *in
«-^ndvei.

zijne volkomen ligging. en fluiting, op het

kokerkraakbeen liggen, en* tevens hoe derr

zelvcr inlijving aan de oorvleugel bij

begint en eindigt aan de nok van het fteen-»

been bij A, van waar hetzelve door eene

vrij fterke fpier i , eene zeer, groote kracht

oefent op het midden van het bultig ge^

deel te van het kokerkraakbeen-^ bij k. Orn

nu deze uitwendige gedaante verftaanbaarder toakbeen:

te maken ,
geven wij in Fig. 5. eene af*

teekening van het oor
,

perpendiculair

doorgefneden , hetgeen men bij .casserus

noch elders, niet vindt afgeteekend, en het

geen wij echter zeer noodig oordeelen-^

om dat men noch zijdelings , npch regt- Doorfnij-

ftandig , deze regte gellalte niet afbeel- ding van

den kan; wij hebben dus bij Fig. 5. een!^^^

dwarsduorgefneden Koeijenoor naar het ^
ven afgebeeld, en wel aan de inworteling Fig 5.'

"

van den oorvleugel van het fteenbeen
, welke

gedaante een iegelijk gemakkelijk kan na-

gaan in een nfgevilden koe of kalfskop, en
die mogelijk, om dat dezelve algemeen ge-»

noeg bekend is, dikwijls wordt overgefla-»

gen. Zij is nogtans zoo toepaslèlijk op ons

onderwerp, dat zij met reden hier bij be-

hoort , om dat alles wat wij door de voor-

ile deelen van de oorfchelp , mitsgaders der-

zelver fpieren,. betoogt hebben, volftrekt

niet kan verftaan worden, zonder deze Fi*

guur. Men ziet dus bij a de eerfte holte ^



HET
RUNDVEE,

II. Afd.
• V.
Hpofdil.

Plaat X,

Ptg. 6 .
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die de oorfchelp helix ^ aan de oor'vleu»

‘gel formeert, en 'waar uit de lucht in de

groote oorkom (luipt. Bij b is de kleinere

holte, waar in de lucht of het geluid ver-

fijnt 'wordende, in de kromte of bult van

het kraakbeen, (zie Fig. 4. bij c langs des-

zelfs wand bij insgelijks in de groote ge-

hoorkom da eindigt, terwijl er dan nog een

derde, holte is, die in zijne groeve de te-

genfiuicende lucht vangt bij tot dat de

geluiden in de groote kom geconcentreert

,

en de onzuivere dampen , of andere uitwen-

dige beletfelen , in deze kommen hangen

blijvende
,

in het aldaar verzameld oorfmout,

de luchtftroom zuivert en verfijnt (^pure^

fa&us') , door de opening van den gehoor-

weg bij ƒ, verder de andere deelen aandoet

,

en welkgeftel nog nader zal voorkomen. Bij

gg gg 9 zijn de randen en aanhangfels van de

oorfchelp en deszelfs kraakbeen. Na het

verklaren dezer Figuur , zal die van Fig. 6.

gemakkelijk volgen. Hier ziet den Lezer

eene zeer fraaije afbeelding van het Koeijen-

oor van binnen, tot in de holte der lepel,

oorfchelp of vleugel waar in de lucht

of her geluid, tot in deszelfs fluiting ge-

vangen wordt , of liever eene wederkaatfing

of dreuning maakt op de inwendige konst-

tuigen van het gehoorgeftel. Dit gedeelte

is voornaamlijk gezuiverd van den uitwen-

digen huid, die aldaar den gehoorweg om-

vlecht; dus vertoont zich bij c de ombui-

ging der oorfchelp, of den rand der oor-

lepel
, die men helix noemt ,

en die in de

Koel-
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Koeijen altijd zeer aanmerkelijk pfroot is

,

in regenllellino; van eenig ander dier, der-

zelver omkrulling vertoont zich daarom ook ii. Afdf.

zeer aanmerkelijk in den kraak beenigen om-
Hag bij y

alwaar dezelve duidelijk doet
^

zien , dat door deze fieuf óc eerde eri zwaar- Binnen,

de luchtdreuning invalt, en wel door deooraw-uf,

groote holligheid, die uit de gemeenzame
holte der oorfchelp, in het begin, of de

eigenlijke opening des gehoorwegs, bij e,

invalt , en voorts indringt door de treg- Tregter.;

terwsjze huis alwaar de eerde Schoor-

weg, of liever de luchtdreuning nader ver-

fijnt wordt, even als het geblaas op een

trompet of waldhoorn, van den blaastromp

af, in de buizen der trompet wordt voort-
^

geduwd , terwijl men , zonder van inbeeldt

ge vergelijking te kunnen befchiildigt wor-
den , zeer wel de inwendige buitjes of kraak-

beenige uitdekken, die men in alle ooren,

aan het begin dezer trechcerbuis vindt , kan

vergelijken bij de lippen van een trompet-

blazer, die daar door de lucht en zijn ge-

blaas zoodanig moduleert
, als de onder-

fcheiden geluiden vorderen, (zie Fig. 5.). -

en die eene Koe, ot ook een Mensch zel-

ve, zoodanig opent en duit, ais de gelui»

den door bet gehoorlid gevangen kunnen

worden, en dus op het zintuig werken , te

meer , daar het zeker is , dat alle geluiden of

luchtdreuningen, die op het gehoor der Die-

ren kunnen werken ,
niet altijd door het dier

gehoord worden , ten minsten indien dezelve
^

•onaangenaam, ja onnatuurJijk zijn, en het

Diei
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***’** Dier als ’t ware hier voor de ooren (luit 3

‘doch hier van iets nader bij het verhandelen
II' over het geluid en de (leni der Koeijen.

S kraak'

beetiige oorfchelp in eene hoekige gedaante

eindigen, welkers punten in de bovenver-

klaarde Figuur 4. de fpier van het fchild-

beenig gedeelte omvangen* Bij aan de

andere zijde ^ eindigt dezelve oorfehelp aan

Omplooi, het uiterlle der omplooi, insgelijks in een

puntig gedeelte, waar aan een aanhangfel

van een kleine beweegfpier i is, die naar

het fteenbeen k loopt. Eindelijk ontdekt

Het (leen- zich nu het fleenbeen ( os petrofum') in

been. deszelfs geheel ontbloote, en van fpieren

gezuiverde gedaante bij //////, deszelfs

Figuur is zeker zeer wonderlijk en van

allerlei gedaante, nu knobbelig, dan pun-

tig, dan hoekig, gekromd, doorboord enz*

dan vermits alle deze affcheidingen en ge-

deelten nu afzonderlijk ftaan te volgen, is

deze Figuur voldoende genoeg om het geheel

•te begrijpen. Alleen , eer wij tot nadere

verklaring overgaan , dient men te letten op
Plaat X. Fig. 7. waar in de aanmerkelijke gehoor-

rig. 7 - zenuw ün die uitwendig in het midden van

bolligheid van het lleenbeen te zien is,

en bij voorraad hier te berde komt. Bij b

ziet men- de holligheid van het aanmerkelijk

.gat, in het lleenbeen altoos bij uitnemend-

heid te zien. Dit gedeelte van het fteenbeeö

heeft ,
om zijne gedaante , den naam van te^

Tepel- tQlbcQn (^os mammillare maftoides')^ gelijk

.
dit
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dit de Figuur zelve bij c ,
wel aanduidt,.

.Wij vervolgen mee Figuur 8-

Deze Figuur geeft thans eene nadere en lï. Afd.

nog duidelijker opheldering aan de hand^
Horfdft

orn de werking van het kraakbeenig oorge-
*

üel ,
onderling met het hijoor ^ op het (leen-

" *

been, in welkers holligheden de fijne ge-

hoordeelen zijn opgeÜocen, te kunnen be-

vatten.

Onze aandachtige Lezers ,
door de vorige

Figuren alrede op den weg gebragt, zullen

weldra in Figuur 8. ontdekken, dat de oor- •

fchelp of vleugel hier wederom ten halven

afgefchetden vertoond wordt , en vervol-

gens , dat bij a het kraakbeenig gedeelte - .

zich van achteren opdoet: deze gedeelten

zijn hier voorgefteld ,' om ons allengs tot

de kennis der voornaamfle inwendige deelen

te brengen, gelijk dan vooreerst het alrede

vermeld fchildbeenig kraakbeen in deszelfs

volkomenheid bij hhh zich opdoec: het

vertoont zich hier in der daad als een foort

van fchild, de holligheid van het bovenge- oorbeen.

declte en de fleuf tnsfehen het onder-

gedeelte, maken te zamen als een rondachtig

vierkant uit, terwijl de bultachcige uicflek-

ken bij dd de opperfie aanhangfels zijn,

waar aan de tweefplitfige banden of fpieren

•bij e in en aan den engèn gehoorweg of
de trechterwijze buis ƒ van het gehoor ge-

. hecht zijn , en dus hier duidelijk de wer-

king van dit fchildbeen op den gehoorweg
aantoonen, terwijl in het eigenlijke fchild

de fpier.g uitfprukende , deze bij h in en
"

-

'

'

,
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op dö oppefvlakte van het boverigedeeïcë

van het Iteenbeen ingelijfd zijnde, alzoo het

fchildbeen op hetzelve zoo vast aan doet

(luiten, als' twee oesterfchelpen door hunne

pees doen, dermate, dat het bovengedeelte

van het fchild - kraakbeen , van boven op de

trechterwijze gehoorweg fluitende, het on-

derfle en grootfte daarentegen op het gat

of de opening van het fteenbeen i flair ^

ter plaatfe daar de eigenlijke inwendige fleks

gewijze of horendraai begint, dat men in het

Latijn concha noemt ^ waar door men ver-

ftaat, bij vergelijking, den draai of de wen-
teling, die men in een zeekinkhoreh of flek-

kenhoren vindt , en die men wel degelijk

moet onderfcheiden van de oorfchelp, die

ook wel Concha , dat is fchelp , genaamd

wordt , doch die zeer vernuftig, door de

ouden in Helix ^
of ook Ala^ dat is oor-

fchelp , of vleugel, ook oorfchijf, onder-

fcheiden is van de eigenlijke Concha of flek-

kenhuis*

De opening daar van ziet men nu bij k

duidelijk
,

gelijk ook. de affeheidingen der

wanden, die de wenteling van het llekken-

huis formeren, en inwendig de kleine ope-

ning ,
die verder inwenteld , en ftraks nader

zal ontbloot worden. Om nu wijders eene

Volmaakte bevatting van deze zonderlinge

en bij de Koeijen zeer opmerkenswaardige

gefteldheid en werking te bekomen , dient

men te letten , dat deze Figuur 8 het fchild-

vormig kraakbeen omgeflagen vertoont, als

een Wad in een open boek, ’c welk men
*
naaf'
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naar ^>elieven om- en openfiaat, waarom
dit fchildbeen ook in zekeren ^zin draaibeen

{rotula^ genaamd wordt, en zeker in de

Koeijen vooral zeer ^eigenaardig , vermits

men het voelen en zien kan in de opge-

melde beweging. Eindelijk vertoont hec

fleenbeen zich alhier in zijne geftalce, zoo

al>^ hetzelve aan on derfcheiden beenderen

des hoofds- is grenzende , als bij I aan het

jukbeen os ju;^ale') ^ bij mm aan het veel-

vormig been ( muhiforme') ^ zijnde / hec

uirftek of piincgewijs gedeelte van het fteen-

been zdve ; eindelijk ziet men in^deze Fi-

- guur bij n wederom de groote fpier die het

boven - oor regeert, en bij de Figuren 1,2,
vooral bij 3, is befchreven; voorts zijn bi|

mm de hoeken des lleenbeens.

Het geheele oorgellei, in zijne vereenig-

de geftalce met het fteenbeen
, op allerlei

wijzen en, rigtingen vertoond en beïclireven

EÜnde, gaan wij nu over tot de afzonder-

lijke dealen der geheele zamenftelling,

waarin men dan de yerbazendfte wonde-
ren zal ontdekken, wel waardig, dat oii-

ze weetgierige Landzaten dezelven kennen >

om
,

al waren zij geeoe Ontleedkundigen ,

i\it hec begrip onzer voordragten, in be-

fpiegelende vermakeliikheden , de groorheid

des Makers te leeren kennen , waar tóe

zeker niet altijd zulk eene diepe geleerd-

heid behoort , als men Voorgeeft : de

Natuur is - in alles klaar , eenvoudig en

waarachtig, zoo dat een Mensch, met na-

P tuur*

HET
RUNDVEE*

H Afd.

V.
Hoofdft.

JukbeeOo
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BET
RUNDVEE.

II. Afd.

V.
Hoofdft

Plaat X.
fig. p.

Enge ge-

hoorweg.

Bijoortje.

Trommel-
vliezen.

Gehoor*

trompet.

tuurlijk en gezond oordeel begaafd, allet

zoo wel kan bevatten, als dikwerf groote

vernuften.

' Wij gaan over tot Figuur 9. Dit is een

gedeelte van het fteenbeen, omgekeerd, zoo
als hetzelve met verfcheidene bogten, .groe-

ven en gewrichten, aan de inwendige been-

deren des hoofds, eigenlijk den bodem van

het bekkeneel , is ingelijfd , en waar van

zoodadelijk eene nadere verklaring zal volgen.

Het hoofdoogmerk van onzen voorlichter

CASSERüs is vooniamelijk om aan te too'*

nen , waar en hoe , of door welke deelen de

enge gehoorweg lig: en bdluurd wordt : dus

teekent hij bij a een zeer dun fpiertje aan

,

hetwelk het bijoor, of eigenlijk het oortje of

de opening van de enge gehoorweg bciluurt

,

hetwelk hierom Auricula genaamd wordt,

’t geen in onze fpraak bij vermindering oor*

tje beteekent, als zijnde kleiner als het ge-

heele en groote oor. Bij b b vertoont zich

een velachtig , als ’c ware geplooid , be-

kleedfel , hetwelk inwendig het gedeelte

van dezen gehoorweg als een kleed bedekt

;

bij c vertoont men nu het eerst de ope^

ning, die inwendig naar de trommelvliezen

of gehoortrompetten (^Tympanum')Aoo^ti
deze opening is hier half levensgroóte uit

eene Koe vertoond
,

gelijk ook verfcheiden

der volgende. Bij d eene groote luchtholte

van het fteenbeen , zoo ook bij e , en wij-

ders bij fff verfchiliende- hoeken van het*

zelve, die bij de volgende Figuren. nu zul-

len voorkomen.
Deze
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'Deze twee Figuren,, 8 en 9; hoe zeldzaam

derzelver maakfel ook fchijnen moge, zijn

echter van zeer veel belang , om al het ge- ll. Afdw

ne alrede verklaard is op te helderen ; want V.

daar alle de verhandelde afbeeldingen meest

allen de gehoorwegen van de oorlel of le-

pel af, tot in de omwinding der fpieren,

en de inglooijing in het uitwendig fteenbeen

vertoond hebben , zoo zijn deze Figuren

dienende om den gehoorweg , de gehoor-

buis , de gehoortrechter , en de overige

holligheden, midden door hec fleenbeen

te befchrijven. bij Fig. 5. is de opening

of liever de ingang van het gehoor ver>

beeld
, dat wij gaarne het portaal wilden

noemen , of de deur des gehoors ,
om dat

de geluiden en de lucht die in de holte

der gehoorvleugel of fchelp indringen ) door
dit portaal , als door een bijzonderen in-

gang, in de binnenfte gehoorvertrekken of
kameren moeten indringen , naar mate
deze zich openen of fluiten , of open df
verflopt zijn, hetwelk men duidelijk onder-

vindt , als men den vinger in het ,oorge-

welffel fteekt en deze opening drukt, als

dan hoort men niet, ten minften zeer dom-
melig en bedwelmd ; doch zoo dra neemc
men den vinger niet weg, of men hoorc

weder even fcherp , zoo ook wanneer men
als ’t ware door eene echo of wederklank

hooren wil, dan legt men de holte van de

hand tegen het oor, ot men buigt de oor-

lel, en men hoort door wederklank: er is

in dk opzigt onder onze Landzaten aan de

Pa flranï
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*y ftrnnden eefi zeker kneepje bekend; om na*
,RUNDVEE,

de zee te hooren vuifchen, dan houdt

,;ll. Afd. men een zttkinkhoren aan het oor ,
en in

V- der daad men hoort een geruisch , doch dit
,#100

. anders dan een wederwerking der

.luchjllroom en het zeegeruisch op den hol-

len draai der " (lekhoren , even zoo ais die,

' fWelke daar na in het gehoorgellcl gehoord

.wordt ; ondertusfchcn, indien men een holle le-

pel , een theekopje, ot' een ledige flésch aan

het oor brengt; zal men hetzelfde gewaar

worden , dat genoeg bekend is. Dit ge-

ruisch , of liever deze luchtflroomende dreu-

ning, wordt eerst, zoo als betoogd is, ge-
.-.r'.

' rangen in de gemeene oorfcheip ,
en de

holle bogten , die de fleuf der omvouw
aan den rand der lepel formeren , daarna

fluipc dezelve lucht door de openingen der

inwendige fleuven, in Fig*5 en 7 vertoond;

.dit gedeelte vervolgt zijne buis inw'endig

door het lleenbeen , en bekomt daar den

naam van de gehoorrrechter of de gehoor-

Tivmpet weg, de trompetbuis; dit gedeelte komt
nu in Fig. 10 te vooiTchijn: bij a is de

Pi^'^j^^^'affnijding van het bovengedeelte , bij

•Fig. 5. door ons afgeceekend ; dit gedeel-

te duidt door .kleine Hippen de fpruch-

tels van eenige haarHoppeis aan , die men
" in alle dieren , doch inzonderheid in de

Koeijen ziet : het is door deze 'haartjes , dat

^ het zweet , de vogt van regen en andere

Hofjes bei'et worden om in de gehoor-

buis in te dringen, ja ook volgens ande-

ren zijn dezelve ook gefchikc om de
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inwendige uTtwafemingen re vangen^ waar

van dan her oorfmout of oorvuil altoos

meest in de opcning van deze buis legt. II. Afd.^

Deze buis nu wordt in Figuur lo. -bij b

vervolgt , midden door den hollen fleuf van
°

het fteenbeen zelve bij ccc^ tot dat de Oorfmout-.

zelve mer eene inkromming bij d binnen-

waarts zich in de gehoorkamer tot op het '

trommelvlies verliest, alwaar de luchtdreu-

ning door deze bui? ingela ten zijne veer-

kracht oefent : het is deze buis, die, als

dezelve of verdopt of verzworen is, door
kinderziekte of andere toevallen, de doof-

heid veroorzaakt, alfchoon het inwendig

gehoorgedel nog in goeden (laat is, w^aaroin

men dit gebrek nog al met zekere horen-

tüigjes verhelpt. Dan , dit in ’t voorbij-

gaan. Deze buis , die meerendeels in den

hollen fleuf van het fleenbeen velachtig en
viiesachdg is , en in het geheel niet hard

kraakbeenig. maar teeder en onrfpannende '

eindigt bij d\ voorts doen zich de wanden
van den fleenbeen fleuf doorge jaagd op bij -

eeeee^ want men gelieve op te letten , dat £„gg g^.

deze gehoorweg , die men den engen noemt, hoorweg,

niet uitwendig zigtbaar is , en niet kan ver-

volgd woorden
, dan door middel van door-

zaging van het geheele fleenbeen, waarom
dan ook de aangrenzende uitflekken van het-

zelve in hun geheel aan hetzelve verknocht

vertoond zijn , als onaffeheidelijk van het

geheel.

Nu overgaande tot Figuur 1 1 , ziet men
P 3 daar
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daar dezelve enge gehoorbuis of gehoorweg
(^Mcatus ancufïicus^ in eenen oragekeer-

II. Afd. den (land , en wel zoo , dat men nu des-

2elfs uiteinde van den gehoorweg zien kan

te eindigen op en aan het zoogenaamd
VU2X X, trommelvlies (^Memhranum tympanum )^

Fig. II, dus ziet men bij a de trechterswijzo

Trommel- of de opening van den engen gehoor-

.vlies. weg even als in Figuur lo, doch eenig-

zins meer gedrongen in den (leuf van het

fleenbeen , tot daar dezelve bij i als eene

holle pijp afgefcheiden eindigt
,

gelijk de

afbeelding vertoont; deze holte nu fluit of

fluit op de bolle oppervlakte van het trom-

melvlies bij c, waar van men niet dan eenig

aanwezen zien kan , maar hetwelk dadelijk

nader zal vertoond worden; dit vliesje is

meest altijd doorfchijnende en taai , doch
niet te min teeder.

Sreen- Wat nu aanbelangt de gedaanten van het

fleenbeen zelve: deze geven in deze Figuur

een voldoend licht wegens de ligging van

den gehoorweg in de Koeijen; want gelijk

in Figuur i en 2. de werking der bovenfte

gehoorfpieren en derzelver inlijving uit en

aan de horenwprtel en de kaakfpieren ver-

toond en verklaard zijn , zoo geeft dit af-

geheeld been een begrip van de plaatfing

van het inwendig gehoorgeflel , insgelijks

aan de oorwortel: dus fchetst onze l’een-

figuur bij dddd volkom^xï de holle groeven,

waarin de horenwortelen of derzelver groei-

floffen leggen , en den horen gehecht is

,

€n hetwelk men kan vergelijken met de be-

fchrij-
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fchrijvingen en afbeeldingen der horenen het

in Hoofdlhik IV. der eerlie Afdeeling. *undvec.

Mier inocc en kan men zich dan gereede
. n. Afd.

lijk voordellen, dat het beengedeeke e hec v.

• voorhoofd aan den horen, en a hec oör op Hoofdft.

zijde verbeeld, en dus gevolgelijk is bij ƒ
hec achcerlte ondergedeelte van hec hoofd,

waarin de groevingen en inwrikkingen van

hec fleenbeen in hec veelvormig been , en '
*

de aangewezen holligheden door gggg zijn

aangelHpc; voeg nu bij deze cwee op-

merkelijke Figuren lo. en ti. Figuur 12, phat X.
dan zal men eene nog nader vatbaar- Fig. 12.

heid van het inwendig gehoorgeftel mee op*

zigt toe de tweede befchouwing bekomen,
om dac in deze afbeelding hec begin van

hec flekkenhuis (^Cochka ) met zijn fpier-

tjes meerder ontbloot voorkomt: dus ziet

men bij a hec inwendig fpiraal door de Spiraal,

ronde opening van hec been als ’c ware in?

fluipen naar hec trommelvlies bij b , eigenlijk

de draai of wencel van hec flekkenhuis , ont-

bloot van het dunne gedeelte des ileenbeens .

dac hec bedekte; bij c doet zich eene klei-

ne fpier zien, wier inwendige werking me-
de op het fiekkenhuis aandringt, dd hec te-

pelachtig uidlek van het fleenbeen, eeee
de gewrichten van het fleenbeen inwendig

aan de flaap - en jukbeenderen
, ff holte

van deze beenderen of kameren der lucht.

Tot hier toe zijn nu meest alle de ge-

hoorbeenderen , voor zoo verre die uit

hunne gewrichten afzonderlijk gewrongen
cn afgelcheiden zijn, in allerlei uitwendige

P 4 ge-

\



asa NATUURLIJKE HISTORIE

ttET

1.UNDVEE

II. Afd.

V.
Nootdft

Plaat X.
Pig. 13.

Klopper-

tjes.

De trom-,

melring.

gedaanten vertoond , thans zullen wij de-

zelve eens inwendig openen, als wanneer

het verbazend kunstwerk van het werktui-

gelijk gehoor ten klaarfte zal toegelichc

worden. In vele en wel de meeste befchrij-

vingen der vorige Figuren , maakten wij

telkens gewag van de gehoorwegen, vooral

vali het trommelvlies, doch nu volgen de

Hampertjes, kloppertjes, hamertjes (^Mal-

lei") ; dit nu zal de zeer iraaije Figuur 13,

ons voor oogen brengen. *

Men lette dan op deze Figuur; dan ziet

men het onderfte gedeelte van het (leen-

been, digt aan deszells tepelaehtig nitdek

doorgezaagd en uitgeveild, in dier voegen,
dat het trommelvlies en deszelfs rand, mits-

gaders de kloppertjes , ongefchonden te voor-

fchijn komen. Dit gedeelte is levensgroote

uit een jong kalf genomen , en dus ver-

toond het zich in zijn geheel. Sla uw oog
eens , onderzoeklievende Lezer ! op de aan-

duiding bij daar ziet gij een rond ge-

fpannen vlies, hetzelve wordt omringt door
een beenen ring of rand bij hhi, deze rand

en dit vlies behoeven geen bewijs van ver-

gelijking met een gefpannen bereid p'erga-

ment of kalfsvel over den rand eener trom-

mel: de gedaante beantwoord dus aan de

gelijkenis eener trom , maar nademaal een

gefpannen trommelvel geen' geluid geeft,

zonder de roering der tromnielllokken
, wie

moet dan niet wegzinken van verwondering,

als hij ziet, dat aan den beenachrigen* trom-

melrand, een allerkonstigst beentje is, het-

^ y»lk
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welk op zijn eigen zenuwfpilletje en rondach-

tig bolletje, door de 'luchtdreuning , die

door de gehoortrechcer tot op dit, als ’t wa« ii. Afd.

're, fcharniertje ge h ragt wordt, beweegt en

op het vlies nu hard, dan zacht, dan fijn,

dan grof tamboert , en zoo op het trom- Trommel-

mei vlies werkt, zoo dat de aandoening der^®^'.^®'

geluiden, onder het trommelvlies , weder-

om in de flekkendraai indringende, eindelijk

de fijne gehoorzenuw aanprikkeld, en de

ziele doet hooien. Bij c ziet men bij voor-

raad , dit kloppertje of hamertje , omtrent

levensgroote , op zijn bolletje afgebeeld,

dadelijk zal het nader voorkomen. Voor
het overige doen de bijdeelen bij dd^ zeer

fraai zien , hoe het tepelachtig uitflek , (pra^

cesfus Mammellares^ hoe hard het uitwen^

dig fchijne
, evenwel van binnen zeer fraaije

holligheden heeft , die waarfchijnlijk het

hunne toebrengen tot inwendige luchtcellen Lucht-

of kamertjes. Bij ee is het grootfle ge-

deelte van het fteenbeen, aan de bovenkant,

insgelijks holachcig te zien, en het been zel-

ve in zijn harde uitHek bij ƒƒ, dus dan geeft

deze Figuur 13. een nader en zeer goed
dankbeeld van het geen^^bevoorens is voor-

gedragen , hetwelk bij vergelijking nader kan

begrepen worden , als men het oog flaat op
Fig. 14. alwaar hetzelve been, bij tegen Plaat x;

vergelijking, in zijn geheel voorkomt,
voldoende is, als men bij aa den uitwendi-

gen engen ingang der gehoorweg , (^Meatus

ancufücus P) ziet, die in Fig. 13. op het

trommelvlies werkt, en wijders bij hhh
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invoegfels en deden van 'het (leenbeen, die
RUNDVEE,

Fig. 13. doorgezaagd zijn, y.00 dat, bij

II. Afd. vergelijking. Figuur 14. de noot, en Fig.

^ 3 * vertoont. Bij cc zijn de’

wanden van het (leenbeen.

Plaat X. Nu komt bij Figuur 15. hetzelve trom-

Fig. 15. mei vlies andermaal voor in de holte van het

reeds gemelde tepelbeen ( os Mafloides )

,

waar in naauwkeuriger deszelfs werking,

door middel der fpiervezelen , de zenuw en

de kloppertjes worden aangewezen. Deze
fraaije Figuur verdient hierom al mede eene

bijzondere opmerking, te meer, daar de*

zelve, in zijne natuurlijke grootte, uit een.

kalfskop genomen is , en ftraks de geheele
• verklaring van het gehoor zal ophelderen,

200 dat wij hier flechts de aanduiding der

deelen zullen aanftippen.

Bij a ziet men het trommelvlies, als met
fijne ftreepjes, in den ring, die hetzelve

omringt ,
in de holligheid van het tepelbeen.

Bij b het beenachtig ringetje om het gefpan-

nen trommelvlies, vergeleken Ibij Fig. 13. Bij

c vertoont zich de Haart van het kloppertje;

dan onder dit kloppertje of hamertje moet

men hier wel degelijk in opmerking nemen
het eivormig fpiertje dat bij d is aangeflipt

,

nis zijnde dit fpiertje, tot nog toe, in de

voorige Figuren niet vertoond ; hetzelve re^

geert en beweegt volkomen het aangeduid,

kloppertje aan deszelfs gewricht.

Het zc. Bij e ziet men een zeer klein takje oprij*

nuwkoor- zcn ,
dat men als een zenuwkoortje {chorday

, aani

Vcrlda-

ring van

liet klop

pertje.
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y aanmerkr. Dit zenuwkoortje is het, dat de ««'f

aandoening der trilling van de lucht, op het

trommeHlokje of kloppertje overbrengt. On- 11. Afd*.

der dit zenuwtje bevindt zich een hoekig v.

beentje, hetwelk onmiddelijk aan het ach- Hoofdft.’

terftel van het kloppertje gevoegd is: zie

bij f. Dit beentje noemt men Aambeeld.

C^incus')^ en in dien zin bekomt dan ons tot

hier toe genaamd kloppertje, den naam van

hamei tje (^malleus jy dat op her aambeeld

tikt , even als een fmitshamer op het aam-
beeld ; zoo dra hetzelve in trillende' bewe-
ging komt, en wel door de luchtllroom

,

die in de holligheden van het tepelbcen bij g
verzameld zijnde , op deze teedere deelen

werkt dermate

,

dat dit geheele aambeeld

en hamerftel geheel en al omringd en gedrukt

is door de lucht ,
die uit den engen gehoor-

weg, zie Fig. 10. en ii., in deeze holle

ruimte geperst wordt.

Bij hk vertoont zich de bult of het uit*

wendig geweif van het tepelbeen op zijde ^

daar het anders, zoo als in Figuur 6, 12.

cn 14 , als regtftandig nederwaarts ver-

toond is

Bij / ziet men de bafis of het Jleunheen-
steunbeea»

tje van het hamertje, bij wijze van eentje,

fchubachtig omflag. Voorts bij k het ge-

deelte van het lleenbeen aan het tepelbeen

verknocht, waar in op te merken is bij //,

de holligheden des beens. Bij de op-
' perfte fchelp van het fteenbeen, waarin de

enge gehoorweg -influipt
,

gelijk bij n de

opening daar van zich opdoet. Bij a is de

groef,
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HET groef, in welker holligheid de fpier van het
«.UNDVEE.

kraakbeen is ingelijfd, zie Fig 8.'

II. Afd. Eindelijk doet zich bij eene ‘inwendige

zenuw op , die , alhoewel zij veelal bi{ velen
- * zeer onvoorzigcig van de gehoordeelen ge-

fcheiden wordt , niet te min tenen ongemeenen
invloed op de fluiting en oncüuiting der ge-

hoorbuizen heeft, zelfs, naar mijn inzien»

zoo (lerk dat zeer dikwijls aan het verlam*

lüen dezer Z^enuw., de volflagen doofheid»

tot een zekeren tiap , zijn oorzaak heeft.

Voorts is bij ^ ^ de aanwijzing van een ge-

deelte van het ilaapbeenig aanhangfel van

het fteenbeen. Nu volgt nog duidelijker

X. uitleg bij Figuur i6, waarin nog eens af-

Fig. i6. z^nderlijk het trommelvlies met den hamer
en het aambeeld voorkomt, hetwelk met de-

zen korten uitleg voldaan kan: aa is een

gedeelte van het tepelbeen , met verfchillende

holligheden en draaijen zigtbaar , b de been?

achtige ring van het trommelvlies , c het

trommelvlies zelve, ^ het kloppertje of ha*

mereje, e het aambeeld (^incus')^ f de ei-

vormige fpier, g het zenuwtje, h het holte

van het deenbeen.

Tot hier toe de voornaamde gehoorbeen-

deren en derzelver kleinere deelen verban-

<ield zijnde, ontbreekt er nog een aanmerke-

lijk gedeelte aan , namelijk dat gene , het-

welk aan het uitdek van het deenbeen grenst»

ter plaatfe alwaar hetzelve aan de gewrich*

ten der kaaken en der inlijving van de' ge-

weldige kaauwfpieren, (^Maxillares Masfe^

tsres J enz. uitdeekt. Dit gedeelte is des

te

t
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'aaiimerkélijker , óm dat hier vooral in ogen* «e*

fchiin komen her zoogenaamd ftijgb^ugekje

en her pedunculus ^ hét hamerkruis enz. Afd.

Tn Fig. 17. bij aaaa verroonr zich zeer

fraai de inwendige zelfftandigheid van het

fteenbeen - daar her een gedeelte van het '^tijgbeu.

ilaapbeen ( os temporis ) om vangc , aan en

omtrent het kaakbeen: ^dit 'gedeelte is geheel kruis,

inwendig vol holligheden als puimfteen, *o^,
^

zoo als wij elders hier boven vermeld heb-

*

ben, als een koraalachtig zeegewas; men
zoeke dit bij onze verhandeling over de Been-

groeijing in Hoofdfluk 1 . dezer tweede Afdee-

iing , hier in deze Figuur ontbreekt niets,

om niet de puimiteenachtige gedaante, zoo
als CAssERus wel zegt , te erkennen.
• Bij b vervolgens vertoont zich hier nu
den waren grond (lag en inlijving van den

beenachtigen ring van bet trommelvlies, die

anders in de voorige Figuren als losleggen-

de fcheen ; c het trommelvlies, of zeer dun
gehoorvlies (^mehinga') ^ boven reeds be-

fchreven; het hamertje of kloppertje

( malleus^ ; e het eenvormig fpiertje; ƒ het

'aambeeld van agcereii, met zijne twee zigt- .

*

bare ftanders
; g het zoogenaamd ftijgbeugel-

tje, zijnde een driekantig beentje, dat zoo
genoemc wordt , om de gelijkheid van den

Itijgbeugei aan een gezadeld paard. Voorts

bij hh wederom een gedeelte van het Heen»

been , als boven ; bij i de bafis van hec

fponsbeen. .c

Nu komt in Figuur 18. nader voor een x.

afgefcheiden gedeelte van hec inwendig ge

.
deeli
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II* Afd.

V.

Plaat X,

Fig, lp.

Doolhof.
I
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deelte,‘waar in de flekswijze draai in zijn€

wenteling zich opdoet. Deze* draai worde
bij fomniigen der nieuwere ontleedkundige

gantsch niet oneigen, het doolhof (^lahy^

rinthum ) genoemt, om dat derzelver fpi-

rale draai
,

als de wegen van de platte aftee-'

kening van een .doolhof zijn. . In de holle

fpirale kringen , die deze draai uit zijn een»

trum maakt, loopt een fijn zenuwtje, als

een draadje, welk zenuwtje, een elastik en

inkrimpend vermogen hebbende , eindelijk

in het hersfengcftel en de gehoorzenuwen;
of liever het merg , zich verliest , en waar

in dan alle menfehelijk (onderzoek eindigt.

, Men ziet dan nog bij a het fubtiel op-

pertopje dezer draai, even’ als men op den

top van de flekkenhoorn , die wonderlijk

fubtielen draai als in een toppunt ziet ein*

digen. v

B!j b is de holligheid, waar op het ei-

ronde gehoorfpiertje van het aambeeld rust

en ingeiijfd is. Bij c is al wederom de hol-

ligheid van het ^fteenbeen tegenwoordig.
' Maar nu in Tiguur 19. Hier ontdekt

zich nu geheel en, al, zoo nabij de teken-

konst dit met mogelijkheid konde afbeel-

den , en de lettertekening dit aanduiden.

Bij a het fijne zenuwdraadje of peesje, dac

den draai van het doolhof, van deszelfs

begin af, volgt. Dit geheele gellel is mee

alle omzigtigheid gezuiverd van flijm en

andere floffen , zoo dat het hier geheel

bloor voor oogen legt, en wel bijnaar le-

vemgroote. uit. een Kalf genomen, want

men gelieve op te merken, dat deze fijne
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deelen meest in Jonge Kalveren, en in den .

IVIensch in jonge Kinderen worden erkend

en bereid , aangezien deze deelen in vol- ii. Af<l.

wasfen Koeijen, Menfchen en alle andere v.

Dieren, dermate verhard en (leenachtig zijn

,

dat het fchier ondoènlijk is , om dezelve

zonder kwetzing of misvorming voor te

dragen, waarom dan ook, zoo men al toe

zoo verre, door geduld en oefening, ko-

men wil , om dit gedel in oudere Dieren te

ontleden, men als dan de toevlugt tot de

vijl moet nemen, en door taai geduld, mee
allerlei foort van Vijlen allengs de fteen-

beenen afvijlen , tot op de fijne we-
gen van dit zoogenaamd doolhof zelve,

waartoe waarlijk 'eene meer dan gewone
handigheid vereischt wordt: eene eer die

eenen valsalva in den hoogften trap toe*

komt, en zeker moet ik hier aan den be-

roemden Baron van zwieten, mitsgaders

deszelfs Zwager , den kundigen Do<5lor

NOORDWijK, zoo wel als den Hoogleeraar

ALBiNUS , regt doen , ten aanzien der bijzon-

dere handigheid in het vervaardigen van de-

ze gehoorbereidingen , welke na hunnen
dood in de Kabinetten verfpreid; als nog
in. zoo veel hoogachting onder de kenners

der beenderen worden gehouden , als de be- "

leidingen van ruisch en lieberkun ten aan-

“Ziender fubciele opfpuitingen der bloedvaten,

in net oog en andere. Onze cassërüs
zelfs, hoe getrouw zijne afbeeldingen zijn,

fchijnc deze manier van uitvijlen niet zoo
vol-
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-volkoTnen bekend te zijn geweest, althans
RUNDVEE,

2e alzoo niet
:

gaarne zonden

^U. Afd. wij er eenige van voordragen
,

dan , daar
V. ' wij vreezcn om te veel uit te weiden , en

Hoofdft.
(jg^elve bij valsalva en ' anderen genoeg
te zien zijn, laten wij die berusten; onze

afbeelding kan voldaan, als men bij b de

wenteldraai van het beengedel geopend c(p*

' merkt, en in deszelfs lleuf cc het zC'

.nuwkoordje of draadje ziet, voorts bij

.d de groote gehoorzenuw , die , hoewel
grooter en meer uitwendig , evenwel on-

.iniddelijk aan het fijne zenuwkoordje ver-

.bbnden is, en onzigtbaar door de beenholte

e infiuipc. . ^
.

.Lindelijk, ter nadjere herhaling cn ophel-

.dering van de telkens aangehaalde kleine ge-

hoorbeentjes
, zijn bij Fig. 20, 21, 2: en

.23. de vier afbeeldingen van casserus, van

de kloppertjes , het aambeeld en de ililg-

. bengel gevoegd , elk afzonderlijk in zijne

Plaat x .gedSnte : Figuur 20.. vertoont dus bij a
Ihec inwendige eirond fpiereje ; b het hoofd

\ .van den hamer, hetwelk dooi; zekere flui-

'ting ( gynglimoides ) op ce bafis van het

•aambeeld dringt ; c de Haart -vnn den ha-

Tikkertje. 9 eigenlijk het tikkertje, in zijn natuur-

De hamer, lijke gedaante; d duidt de zenuw van oen
ftaarc. ftijgbeugel aan. '

.

Figuur 21. doet al wederom het eivor-

mig (piertje a aan de andere zijde zien,

h is het' hoofd van het hamertje , zijnde

het dikfle en (lomp einde van hetzelve.,

ftaarc van hetzelve bij d^ is het fijne

pees-
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jpeesie , fietwelk van bec eivormig fpiertje

^irnonvlodc , en aldaar in her been is in-

geliifd; e het «ambeeld; f de dijgbeugel.

Figuur 2 2'i vertoont het aambeeld geheel

afgezonderd van alle deden: bij a is des-

2dt'ï; bolle oppervlakte; h deszelfs uitftek;

't deszelfs buik.

Figniir 2.3. draagt in eèn klein beftéfc

de gedaante van het llijgbeugeltje {flapes
fcts vergroot ; voOr : bij a is deszelfs op-
pergedeelte

*,
b de linker- en c de regter*

hoekige uitlekken Van onderen.

Dus hebben 'Vvii, met aile mogelijke ge-

i-rouwheid ^ de Figuren van casserüs te-

vens met vele onzer verbeteringen en bij-

voeging Van eenige nieuwe figuren ^ zoo
Wij vertrouwen^ zeer ophelderende voor-*

'gedragen ; het zal nu aan den onderzoek*

lievenden’ Lezer (laan
>
om daar van ge-

bruik te maken ter volkomen bevatting

van het gebruik het welk van deze deelen

door de Koeijen gemaakt wordt , wanc
dit ons doelwit zijnde, zal, zoo ik ver-*

trouw, door het volgende de ingetogenheid^»

'die ter befchouwing der afzonderlijke dee-

len des gehoors ons een poos heeft opge-

houden ^ weldra vetzoet worden door de

aangename befluiten ^ die uit deze befpie-

gelingen moeten voortvloeijen.

Bij de bijzondere deelen des gehoors ió

eene Koe , hebben wij telkens ^e oetrek-

king, die tij tot die dier bijzonder hadden^

in onderfcheiding van die in andere dieren»

ppgegeven; hier nu is' hec dè regce plaats

«

Q naai

fitt^

HUNDVrtl

H. Afd*

V.
Hoofd^
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haar onze gewone wijze van voordragen,

om all het bijzondere rot zijn geheel te

II. Afd. brengen: in dit opzigt is er een ontegen-

Hoofdft
bewijs, dat en het gehoor, en de

gehoordeelen der Koeijen veel verfchille»

van die in andere dieren, en dus ten haren

opzigte eigenaartig aan dit dier zijn.

De Ouden , en velen na hun , helden de

gehoortuigen der Koeijen het naast aan die

van den Mensch ; doch de nieuwere en wij

ook , erkennen er een' aanmerkelijk verfchil

in. De gereedheid en gemakkelijkheid , om

,

als men maar wil, deden van eene Koe of

ook van eenen Hond te kunnen bekomen , in

tegenftelling van di^ van een Mensch heeft

zeer zeker gelegenheid gegeven, dat door de

kennis, die de onderzoekers uit de deelen

der Dieren bekwamen, zij dezelve overbrach-

ten op die der Menfchen en dit is oorzaak

geweest van gelijkenisfen, welker bevestiging

anderzins moeijelijk was, althans in ons Va-

derland, om redenen dat men hier minder ge-

legenheid had om zoo gereedelijk de deelen

van een Mensch te bekomen. Deze moge-
lijkheid was bij de Italiaanfche Ontleedkun-

digen grooter en vrijer , vermits zij ter voort-

zetting van hun onderzoek, zoo veie lijken

of deelen daar van konden bekomen , als zij

met befcheidenheid begeerden. Dit is daa

ook de oorzaak waar aan wij alle die heer-

lijke ‘ontdekkingen van casserus, eu^ta-'

CHIUS , FABRITIUS, VESALIÜS en VALSAXVA
omtrent het gehoor verfchuldigd zijn: do

eer^
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eenle hccfc doof vergelijking tan die deelen

in allerlei foorc van Dieren het voerfpoor der

Ouden, ais; aristoieles , galenos^ Hti»* ii.Afdl

PociiATES^ Demockitks , DioGENF-S, in één V.

woord, van alle oude Ontleedkundige Grieken

gedrukt; de tweede , namelijk eusTachios^

alhoewel, hem de eer betwist wordt, heeft

ons de gehoorilaafjes nader leeren kennen , ea

vooral die wonde^-lijke gehoorbuizen in den

IN'Jenschvdie men naar zijnen naam de gehoor*

buizen van eüstachiüs noemt (^Tuhae Ett*

flacklan-ae^ ^ ook heeft faloppius, insgelijks

hieromtrent ontdekkingen gedaan ; eindelijk

heeft VALS^LV^, alle de gehoordeelen , en

inzonderheid de opgemelde buizen, wente-

lingen en doolhofbeenderen allernaaiiwkeu-

rigst afgebeeld, in zoo verre dat casserus,
hoe oplettend anders , die niet fchijnr ge-

kend te hebben , althans niet zoo onder-

fcheiden in de Koeijên. Wij hebben ons

werk genlaakt, om in de Koeijen dergelijke

deelen op te- zoeken , doch bekennen , dac

door de moeijeiijkheid van dit onderwerp^
wij maar ten deele gcllaagd zijn , waarom
wij alleen berusten moeien bij eenige fi-

guren, op Plaat X afgebeeld; en verder

niet willende treden in meerdere ingewik-

kelde kundigheden , vervolgen wij ons ont-

werp. ' ^

. Dus verfchilt dan het oor, de oorfchijf, OorfcWjL

de lepel , de oorvleugel of oorlel , hoe meh
die gelieft te noemen, van die van alle an-

dere viervoetige Dieren , buiten eenige her-

kaauwende
,
zoo als reeds gemeld is , in

Q % grooe<!
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««T grootte, ftand en gedaante, als zijnde zij-
RUNDVEE,

geplaatst en horizontaal ijitftekende.

II. Afd. Hier komt nu de vraag voor , of eene Koe

Hoofdft
op eene andere wijze hoort of de

* geluiden vangt , als een ander Dier , in het-

welk dat zelfde foort van deelen of in ge-

daante of inrigting anders zijn geformeerd

of geplaatst? De Natuur fchept niets ver*

' derhalve is dit gellel, in eene Koe,
ook niet vergeefs zoo klaarblijkelijk onder-

fcheiden van andere Dieren ; de Wijsgeeren

houden het daar voor, dat de grootfte oor-

lellen, vooral als de inwendige deelen daar

aan evenredig zijn, wel het zwaarile ge-

luid, maar niet bet fijnfle ontvangen, en

dit is niet - ongegrond , want als men het

"gehoor of wel de fijne gehootdeelen van

een Paard , van eene Kat , van eenen Hond

,

volgens de tafelen van casserus , bij die

van eene Koe vergelijkt , dan is hnn za-

menftel veel ingewikkelder, en althans ten

aanzien der werking op het trommelvlies,

de hamertjes, het aambeeld en de wentelingen

met bijzonderer werktuigelijke deelen voor-

zien ,
dan in eene Koe

,
ja rn een Mensch

;

de zamenleving van den Mensch met deze

Huisdieren leert dit zelve : een Paard , voor

eerst, toont door die altoos werkende be-

weging zijner oorvleugels de gevoelige fijn-

heid van zijn gehoor; den Ezel, die onge-

meene groote ooren heeft , beweegt ze nog
Iterker, waar op de vernuftige cats doelt,

als hij zijn Reiziger vermaant: •
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Neemt vooreerst een Ezelsoor ,
'

. ^ het

. Dat is, pist op uw gehoor. rundvee.

II. Afd.

ViRGiLius en alle andere Latijnfche en Griek-
.

fche Dichters, vereerden silenus Ezel met
dien lof, dat, als de vette Baas door wijn

bedwelmd was, zijn Ezel nog fijn hooreii

kon.
•

Maar. wat leeren ons nu onze Honden?
Zij fehijnen te flapen , zij fluimeren

,
ja

,

zeg ik-, 'zij flapen , maar ziet ze leggen aarr

den haard onder het gerammel en gebroia

van zamenfpraken , zingen
, ja allerlei ge-

raas,, weten zij de flem van een onverwacht
inkomende , het .geluid op' flraat , het min-

11e geritfel te onderfcheiden „ en ontwaken

,

Haan op, loopen her- en derwaarts, zon* •

der dat men er reden van kan geven ; verge*

lijk dit , met eene Koe , met een Mensch'
zelve , ..wij zullen moeten erkennen, dat,,

hoe fijn ons gehoor is, hetzelve zeer zeker

tot zulk een hoogen trap niet werkt; weL
is waar, dat er Menfchen zijn die een bui--

tengeraeen fijn gehoor hebben, doch dit*

behoort tot zulk foort van gaven, die aan.

elk geftel niet gemeen zijn, of liever bét'

behoort tot een allergevoeligst zenuwge-"

Hel, dat in het^ .dierlijk leven -in den*eenea

gevoeliger kan beflaan dan in den anderen. Ik

heb Vrouw.en gekend, die zoo fijn van gehoor

waren, dat zij woordelijk konden vertellen /

het geen verre af- in een vertrek of" in de

keuken flU onder meiden^ ofknechts gemorn-^

pcld wierd; ik heb lieden gekend j
die*in den

Q 3 eenen
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.

BK'T eenen hoek van een vertrek aan -den muur
luisterden, terwijl iemand van bet gez-elfchap

II. A/d. aan de andere hoek bihnens monds aan den

^ muur fprak ^ en dat zij alles verftonden,
• Het is algemeen bekend dat iemand vatbaar

is tot flaauw wor ^ens toe , over het fijn

gekners door hecdoorfnijden van eertkiirk ver-»

oorzaakt ; ik zelve getuig, dat ik op het zien

fiiijden van een kurk 'altijd eene huivering ge-

voel; men weet da't een fijn luifterend Muzi-
kant grillen kan als hij een wantoon .hoort

;

men weet dat lieden,' die nimmer.. eenige

régelen van maat of muziek gekend of ge-

Tberd* hebben ,--uic de natuur de volmaaktfto

welluidendheden lee'ren en zeer groote Mu-
iriek - componisten kunnen v/orden,-..Wacu*3

dit nu alles, waar' toe brengt gfiV’ vraagt

ligt ‘mijn Lezer ,* dit re b'erde ? .kunnen Koei-

jèn Muzikanten Kapelmeesters ,':iOompo-

irisren zijn? Ja wel',-zij zijn het ki hun fooitc,

met om, even als de mensch, noten op te

tèekenen, of -muziek te Hellen die gefchikc

is voor den Mensch , maar haar geflel is

" rfaar haren aard vatbaar voor 'geluiden , die

een onder wezen ^ niet aandoen; ^en Paard

bemint het geluid* van de trom en trompee,

en wordt er moedig door ; eenC Koe ince-

gendeef wordt er angstig,' dol,-razend en woe*
dend om, dermate dat' als mén 'iO'^de Sde-

rengevégten een trom roert , dan ewordén
de 'Stieren woedendè. ‘ Men vindt gemeld,

dar HANNiBAL eri verfcheiden -ai^erè^VeU^

èVerften, vooralMe oude Gerin^neny de
• K* : _
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Osfen en Koeijen in de fpitfen (lelden, en het.

bij den aanval met geweld van trommelge- ^-undvee,

luid en gefchreeuw, en ook met brandende il. Afd.

toorïCen voor uit dreven, om in des vijands

gelederen te vallen. Deze vrees voor zwaar
°° ^

gebrom. en geluid is, behalveh aan de Koei-

jen , ook aan alle ander herkaauwend Vee
eigen: de Duitfche Jagers jagen..de angftige

Herten een fchrik aan door. den .'trom en

den toet-jagthoren. Het behoeft Hechts een

^weinig opmerking, als men bij het exerce-

ren onzer Soldaten in en omtrent eenig Kamp
of Buurt, alwaar Koeijen'^zijn , jer op let,

,
200 dra hoort het Vee > geen

.

geratel van

eenen trom en het afvuren der Pelottons , of

alle de Koeijen loopen als ontzind en wild

door een; de Paarden daarentegen (laan er

veeltijds naar te luideren; evenwel bemint

eene Koe het zachte zanggekid , en dit

fchijnt alle» herkaauwende Dieren ^insgelijks

eigen: Arabieren geleiden en beduren

hunne Kameelen door gezang en'gefluit; de

Hertebeesten zijn vatbaar voor en nieuws^

gierig om naaj/ lluitgefpeel te luideren. Men
behoeft den Herders- dichteren ' Hechts ta

vragen of een fchoon Landgedicht zonder»

herdersfluit welkidendr zjg; idei Koeijen zijn

er zeer vatbaar voor

;

naar het/deuntje van
de Melkmeid of Boerenknecht daan zij dil

te luideren, voor het gebaf ran^ éen hond
verfchrikken zij*-i. In. mijn buitenleven heb

ik mij meüig-maalrvermaakc, in den^vroegen

morgen of den' vallenden'^ómeraVond op de
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dwarsftiirc te fpelen, wanneer een ganfehe

koppel Koeijen al zachtjes toetrad en^flii-

ftond. om dk aan te^ hooren , al hetwelk

dan met een wijsgeerig denkbeeld overge-

bragt, genoeg bevestigd, dat, hoe groot";

breed en harig de ' uitwendige 00ren der

Koeijen zijn, zij echter zeer gevoelig zijn

voor al te fterke aandoening , en aan hun dus

een meer oplettend dan verfijnd gehoor is toe

te kennen; -dit zoo zijnde, zou het zeer we^

met de Ariflotelifche gevoelens der Ouden ,

cn de fpecularien der Gelaatkundigen (^Phy^

fionomisten^ overeenkomen, dewelke Hel-

len , 'dat. groote. oorfchelpen of' lellen eeii

'dommelig en dom gehoor, doch eesq goe4
geheugen, teekenen ; hierom woklt een hzel

om zijn groote oor^n wel een^ domme
Ezel genaamd , maar om zijn /geheugen

dat, gelijk men zegt, een Ezel zich geen

eemaal. aan éénen fieen floot

^

ook teft

fens een goed verftand toegekend'. Ik be-

hoef niemand onzer Landzaten te verkla-

ren , wat men door een domoor- verdaas ,

vooral ook ‘door een ezelsoor
,
een dommen,

tzel^ maar ook wie weet niet , ^dat men aan,

zeker foort van ftroeve. Hompe en breedge-.

porde Menfehen den naam geeft van domoor

pf büdeloor^sy' ‘ - v <

»’.
; .

;

‘ ^ ‘
*

;
r ' Q Heet wilt ons vcrlosfen. ^

.

'

I Van deze Deenfche Osfen^
'

En brengt, ons, naar ons wen'fchcn^

V de meai^hieiu o
^

^
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was en is n os; bij ons, zoo men wil, éen m*t

Vondeliaanfchen inval op ftompe vernuften ^vwdv*iJ

en domooren Dan , zoo dom en lomp n. Afd*

men ook de oorlellen der Koeijen befchou- v,

wen wil, is er niet te min, beredeneerd he-

fchouwd , in V.derzelver mnakfel wederom
iets, waar in “de wijsheid van den Maker
toont, daf ook even dat geene zijn ncodza-

fcelijk nut heeft. De ooren der Koeijen

niet gefchikt zijnde om in de hoogte,

met de verhefBng van het hoofd, de uit-,

rekking van den hals, 'of in den vollen ren

of loop de lucht te vangen , zijn dus natuur*

lijker gefchikt om de lage lucht, en gevól*

gelijk de meer geconcentreerde” dampen ' té

vangen. In holen pf fpelonken verbergen

zij zich natuurlijk niet ; op rotfen en hoog*
tens leven zij niet; en fombefe digte kreupiel*

bosfchen niet dan dóórtrekkende ; leven zij

derhalven meest altoos in b'éensden^ valleijen

«n vlakke velden, alwaar de avond- en mor-
gendaauw, de regen - en hagelvlagen vlak bp
hiin ligchaam en gehoor nederdalen, en dus

is er geen twijfel aan, of de 'Zijdelingfdhé.

plaacfing, gevoegd bij de grootheid en de

harigheid der oorvleugels , éven zoo als wij

Van de oogleden opmerkten , dient haar om
den invloed van regen , wind en koude, te

verhinderen , óm eenig 1'etfcl aan het fijne in-

wendig gelief te doen , het fconK ‘mij zelfs

,

*ora evengemelde reden , voor , dat ook de

hazen en konijnen, bijzonder de eerfte, zül-

lange ooren hebben, om dat zij mede
‘ Q 5 meesii
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meest op de vlakke velden -leven. De muir

zen en ratten daar en tegen, hebben kale

korte ooren, en ook even daarom kunnen
zij.geen regen of wind, of water velen ; wij

menfehen weten insgelijks, hoe lastig het is

als de regpn 'of hagel ons in de oorholte

flaat. De zw^emmers, als zij onderduiken

en daar na boven . komen , fchudden ,dc

ooren
,
proesten of fniezen dopr de prikke-

ling en aandrang van het water ,* dat door

den gehoorweg ingeflopen is, , zij raken, zelfs

zomwijien aan het fuifebollen. Ipmand die

tegen wind ingaat, gevoeld den invloed van

den wind zoo fterk,, dat hem de ooren gloei*

jen , en hpt gefuis van den wind hem uren

lang in het gevoel aankleef:, 'al het welk,zoo
durf ik redekavelen , niet gefchieden zoude

,

ten minste in .minder trap van aandoening

,

jndien ons gellel vorderde, dac-Mwij koeijen-

of;*ezelsooren, hadden; welk een zeldzaam

figuun.zou dan een welgemaakt' mensch he^»

bep;. maar ook welke fchbonheid,» welke

ytdmaakthéid moeten wij met ingetogen aan-

dacht niet erkennen , dat wij menfehen, in

tegenftellmg van zulke grove dieren , onze

gladde oorlellen, met fchoongekrulde haar;
*

vlokken , die toch de eerwaardigheid eenes

mans', en de bekoorlijkheid eener' vrouwe
uitmaken, ibe dekt zien, welke den invloed

weer eH( wind beletten.,, en dat wij na

genoegen van . cus^chen.^.die natuurlijke ge*

hoorkeereji., het lieffelijk^ zingend gevogelte

beluiscerep:/ Qf 2elifs dopr,.zpece zanglu^

/ -

^
w of
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<)f zedige' Ifedcren , het gehoor .flrefen, en '***“

boven alle andere dieren , van dit ^00 won-
derlijk gefbel, ook een wonder en verheven n. Afd,

gebruik D;iakein.
V.

Hóofdft»'

ï _
» ' Ooren ftreclen, t

^ ^ . i
Hartjes^ ftelcn

,

' Door cci zoete melodij:
^ >

• ^ ;
Zangers kooren

i >
Aan le hoorea r ‘

)

^ , ; In der Muzen Maatfchappij; - —

.. e i.
Wie' is onder alle dieren,

' -
;

natuurlijke manieren, >

O Menfchenkind f begaaft als gij ?

. :
’

j; l" :
‘ V : . .

Eer wij evenwel hier afftappen , hebben Oorfmoüw

wij .ten flocte nc^ iets te melden wegens her

nieer inwendige' der opening, of eerlleni

ingang in . het. „oor, alrede befchreven..ea

door ons in plaat X bij ,Fig. 5. ^ naar. bec

leven afgebeeld* Hier alken dient men na-

der te letten op het oorfmout, hetwelk.i^

deze kom of holte van den oorfchijf, 'in

meest alle dieren gevonden wordt*, en aan

ons'menfchen niet onbekend 'is.^ -Velerlei

gevoelens en.gisfingen zijmer over dezedlofr

fen r die wij ter , lóóps dienen aan. te roeren »

om des te klaarder on.ze zoo* even^ vtJorge-

dragen 'gedachten wegens de Xoeijen -med^

te deeicn,. le.meex, ^ar aan de ^kennis» hier

van^êen zeer aanmerkelijk deel der kennis vao

de gezondheid e^^^ivAiie afhangt,, '
*

'Ër zijn er die fleilen dac jhec;;oorfmou|

\
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HET gedeeltelijk uitwafemende 'doffen der hersfe-
Aundvee.

2ijn',
'
gedeeltelijk uiclozingen van de

Afd finaakdeelen , en zelfs veelal van

JHÓofdft.
traanklieren en zenuwen der.oogen; in*één

woord
, dat het geheel hersfengeftel ter plaat-

' fe daar de zii tuigzennwen zich vereenigen,

^voornamelijk door de gehoorwegen tot in de

oorfchelp , eene aanzetting dezer doffen for-

meren. Deze gevoelens zijn vrij algemeen ,

doch te teeder en te ingewikkeld, om hier

verder in uit te' weiden. Anderen ^ en vooral

de gemeene man , fchrijven het toe aan een

foort van zweetdof in het oor: dit is, in

zeker o^zidit zoo verwerpelijk niet , om dat

het oorgedel onder alle^ andere zintuigen

,

•n’ ' jjet minst Uitwendig kan uitwafemen of zwee-
ten; ' door de neus ontlasten de dieren de

fnot, -en bij ^derk^-zweeten druipt het zweet
van de neus af. De mond ontlast zich door
het fpeékfel , de oogen door de traanklieren

,

ifiaar het ^oor kan het zweet, dat uitwendig

uitvloeit-, niet ontlasten ,«<om dat het inde

fchelp^ blijft hangen," en gevolgelijk aldaar

éven zoo' wel aanzet y als in alle deelen des

ligchaams ,• alwaar de zweetdoffen of uitwa^»

ibraingén blijven zitten-, bij voorbeeld: bij

önreinê menfchen in dé hoeken der neus^

aan de teenen, en vooral achter de oor^

fchijven ,
‘ zoo zelfs, dat het fomwijle tot

Verectöfingen komt; dani, het zij hoe het

Êij'; •''dê^e'- dóffe ^an.het * öörfmout is in aL
ierKje dierén‘min of meer-tegenwoordig, e»
van één bijzohderèn aard y zoo dat het noch

jet, noch olieachtig, noch bloed, noch

ise-f

%
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*

z^nüw* noch fpierachtig,noch fpeekfel of ee- «bt

nige andere ftolFe gelijk is, hec naaste komt
het bij een zeepachtige ftoffe , die zich zoo wel il Afd.

met water als met olie laat ontbinden , zelfs V.

kan dezelve met gom vermepgd worden, waar-

om fommige waterverffchilders , als hunne

met gomwater gemengde verwen ^ wat flroef

uicfmeren, een weinig oorfmouc er onder

temperen , als wanneer de verw zeer wel

uit penceelt, ja zelfs eene zekere vastigheid

aan de kleur geeft.

Het oorfmout der Koeijen evenwel, is

doorgaans dikker en bruiner , zelfs groeit

het als tot een zekeren korst aan , die in ou-

de Koeijen als ’t ware, een inwendige huid

wordt ; zij is niet zoo overvloedig als in

andere dieren , om dat de Koeijen over het

geheel niet zoo llerk in de ooren fchijnen

uit te wafemen en te zweeten , ook minder

Hof in de ooren vangen , dan de paar-

den, die door de roskammers veelal gezui-

verd worden. Ook zijn de honden boven
al bezet met oorfmout , hierom worden zij

dikwerf oorziek. Een hond is onder de mij

bekende dieren wel het fijnde van gehoor
‘en reuk , maar tevens het teederfte aan deze

deelen, en het vatbaarfte voor oorkitteling

en oorfchurft. Een verkeerde klank of aan-

houdende prikkeling, kan een hond doen

huilen of janken
,

ja tot oordolligheid bren-

gen. De Koeijen en Paarden fchijnen aan iets

dergelijks onderworpen te zijn, want fom-

wijien ziet men de Koeijen het hoofd dik-

wijls fchudden , de ogren eenigzints flap en

wagi
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II- Afd.

V.
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wapperende latende hangen , als wanneer men
er zeer wel op aan kan, dat het ooiTinoiit ver-

hard of verflopt is ,
of anders dat er Ichnrfc

achter de ooren zit, of dat infekten of wespen*

hun gebeten hebben, gelijk dikwijls gebeurt*

Men wil dat de Koeijen ook in het oor-

fmout wel wormpjes hebben, dat nier on»

mogclijk is, doch het is ons niet gebleken,

gelijk nader bij de verhandeling over de ge-

breken der Koeijen zal verhand Ld worden,
onder het artikel van oorworm.

Wij laten dit verder berusten, en vervol-

gen nog kortelijk met de volgende aanmer*

kingen , te weren , dat zoo men alle de af-

tekeningen der gehoordeelen , zoo g^ove

als fijnere, het zij denklaeeldig, of volgens

de atbeeldingen bijecnvoegd , dan zal men
overtuigelijk ontdekken, dat de ligging de-

zer deelcn, in één woord, het gantfche ge-

hoorgefiel der Koeijen, eene gantsch andere

rigting heeft als in eenig ander dier, vooral

de ongehorende, want in de meeste dieren,

zelfs in de vogelen , zijn de ooren wel

op zijde , ter wederzijde aan de Hagen van

het hoofd, doch de ingroeving van den ge-

lioorweg loopt tegen het bekkeneel, maar

in de Koeijen is de gehoorweg meer achter-

•waarts naar den nek,, ter oorzake, dat bex

horengdlel, of de horenwortel, de kruin

uitmaakt en het oorbeen niet alleen on-

der den horen, maar ook achter dezel-

ve is" ingel ij ft. Het is dan hier door dac

men de Koeijen een zeker foort van doof-

iidd toekent, den* horen en vervolgens

#
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ée vereenigiiig vjin de holligheden van' het

fteenbeen verwrongen is; 'dit erkent itien

doorgaans in de Koeijen ^ welk^t horehen li.' AfiL

dóór het ftoeijeif of (loten verlamd ^ijn;

zie hier voren Plaat V. Deze doof-

heid of verlamming is in de Koeijen ken-

baar aan de 'losheid van den ^oorlel, die./

als dan druilend hangt; hier van druiloor

^

ook dompqor enz. Men kan duidelijk aan

die zelfde zijde, alwaar zulk een oorlel of

vleugel » én den horen verlamd en ver-

wrongen is, in het oog een flaauwer uitzigc

befpeuren , zelfs tot dien trap , dat de oog-

fchel Qcornea^ verduistert, en de Koe als

blind wordt. ‘Dit is den Boeren eii- Veehoe-
ders overbekend, waaróm zij de oorlel aan

die zijde, alwaar de verwringing en het ge.

brek tegenwoordig is, doorfnijden, en zelfs

een vrij groote lap van den oorlel affnijden

€h* dezelve laten bloeden, om dus de ver-

dervende en drukkende humeuren af te lei-

den ; het een en ander wel opgemerkt , be-

wijst, dat in opzigt der doofheid, verftop»

pingen van den gehoorweg, de Koeijen ook
zeer vatbaar zelfs tot dén trap van ra-

zernij, horendol, druildol enz. dan' dit zal

op. zijn plaats nader worden onderzocht. '

Thans willen wij eenige oploslingen inlas»

fen, betrekkelijk den invloed der" lacht ,op

'het gehoor, en ook op het geheugen* der

Koeijen.

,
Ten aanzien van het èerde, is alfède in

'

éè verklaring der luchtholen, in genoegzaam
l«lle gehoorbeenderen , genoeg bewezen, dat

de



aS« NATUURLIJKE HISTORIE

ti»T de invloed der lucht niet alleen op de hollö
fcüNDVEE* jjamertjes werkt, maar zelfs tot de andere zin*

II. Afd» tuigelijke deelen, voornamelijk tot de reuk*
V. en de fmaakdeekn invloeidi Maar tenaanziert

Moofdft.
yjjjj hej tweede, is nog al iets op te mer*

ken. Het is overbekend dat zoo wei de ou*

den , inzonderheid plinivs, als ook denieu*

we ontleedkundige wijsgeren het daar voor

houden, dat het gehoor der dieren, het

werktuig van het geheugen ' is. In den

Mensch kan het volftrekt niet ontkend wor-

den, want iemand die in zijne jeugd mét eert

fchoolgezel, met zijne zusters of broeders^

neven of nichten , dagelijks verkeerd heeft *

zal in zijnen ouderdom, zelfs na jaren af*

zijn , en al ware hij blind , aan den fïem*

klank en tongval, nog den perfoon erketi*

nen. Eene moeder onder een aantal kirt*

deren , zal enkel op het gehoor ; het ge*

fchrei , het gelach ,
ja de zoete prevelarij ^

van elk bijzonder erkennen. Een klein kind

,

hoe onnozel, bekomt door het gehoor ge-

heugen, en dikwijls op dit inftinkc alleen,

kan een Regter in duistere zaken , op het ge-

hoor en geheugen van een onnozel kind,

zeer wel aan. Te fegt kornt hier al we-
der mijn Vaderlands fprookje te pas.

Kleine potjes «-hebben ooren ,

Kunnen zij niet zien , zij kunnen toch wel hoorenj

Dan, nademaal wij op dit onderwerp

het gehoor, eenige nadere- opheldering zuh

lei
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len voordragen , ter plaatfe daar wij over het

natuurlijk geluid, de flem en onderfcheiden

toonklanken der Kocijen ’, door middel der Ii. Afd.

ademhaling,' longpijp en dé beweegfpieren

der geluiden,' afzonderlijk zullen handelen,
•

en moeten het hier dus laten berusten,-

en alleen tot flot in korte' woorden’ mei-
^

den , dat die zelfde luchtflroom' , lucht-

dreuning , die eerst de uitwendige gehoor-

deelen of groote oorlellen der Koeijen r

aandoet, daar na in de binnenkameren en

éjne gehoorwegen verfijnd,- het herafender
'

en de algeraeene zitplaats van het zielsge-

voel indringt, dat, zeg ik, die zelfde ver-

fijnde lucht, door aandoening y ook de an-

dere zintuigelijke zenuwdraadjes treffende,-

insgelijks ,- tot zelfs in en aan de luchtade-

ming der longpijp, liet gevoel der gezigc-

en reuk- ja misfchien fraaakzenuwen , in-

dringt', want gelijk het zeker bewijsbaar is,-

dat een mensch, vooral een' paard, en nog.'

llerker een hond,' door onregelmatige en'

,

ontijdige oorprikkeling ,• het gantfehe ze-

miwdel kan beroeren, zoo is dk ook waar
in de Koeijen. £en- mensch ,- bij voorbeeld ,- ,

vooral in het linkeroor peuterende , zoo
men het noemt , en al te ilerk het oorfmout
uitledigende, kan zulks niet lang uithouden,

of hij, begint te kugchen te walgen, ja

fom wijlen over te geven. Men kan e^n

paard van angst doen pisfeh ,- door hem in-

wendig in de boren te kerk te jeuken , een'

kat zal het nooit gedogen , en meer andere

dieren ook niet , maar vooral geen koe de

kiery de' oS' wordt er woedend door, daar'

Fv

1

/



3R-?

ïiüNDVEE

ÏI. Afd.

V.
HooiSaft.

>5^ NATUURLIJKE iriSTORIE •

in tegendeel bet uitwendig jeirken hen be-

’ivalt. Dit zamert genomen , toont dan dat

Tiet gehoor zelfs zijn invloed tot.de ingewan-

den en het geheele zenuwllel iiitdrekt, en
cdit buiten maten meer aanprikkeld dan

> zulks door andere zintuigen gedaan w'ordtv

De Boeren Tchijnen , het zij -' dan door

vooroordeely óf* door wijze' ondervinding,

zeer oplettend ’tê'* zijn op de' gebreken der

^h orenen en ooren , maar bijzonder op ze-

Tvcr foort van kug of fchorheid' der longen-

klep, insgelijks op het nekbeen, en de in-

•wendige oorjeuk, fchurftenz. , als wanneer

zij fpoedig een lap van de oorvleugel fnij-

'den , of met een fchaar er eene keep in knip-

pen, zoo als gemeld is, ook (leken zij wel

'een dotje met olie ter verzachting in de le-

pellellen, hetwelk veeltijds een goed gevolg

Tieeft
,
dan , ook dit behoort nevens nog vele'

-andere zak^n, bij de verhandeling over de

gebreken der ’Koeijen en derzelver genezing.

• Hier medé dan be (luiten wij onze verham-

deling 'over het gehoor der" Koeijeiï, het-

welk wij vertrouwen, dat na dén aard der

zaken met alle mogelijke klaarheid verdaan-

baar is voorgedragen , vooral met ver-

mijding van nog zeer velé wijsgeerlijke be-

fpiegelingen, die uit dit onderwerp zoudem

kunnen voortvloeijen, doch die wij ook juist

om derzelver ingewikkeldheid en afgetrokken

‘denkbeelden, laten berusten, terwijl wij de-

ze onze befchnjving met alle eerbied onze

Lezeren ter onderzoek aanbieden
,

en‘, na de^

korte verklaring, der afbeeldingen van de ge-

boordèelen , op Plaat X , toc de gezigtdee-

Icii zullen overganHi,
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Verklaring van de Gehoordeelen óp
Plaat X.

II. Afd.
V.

Hóofdft.'

Fig, i. verbeeld êen Koéijenhobfd met de’

huid omgeflagen
,
aan het oor - en

horëhgéftel zijdélings, achterwaarts.

aadd de omflag der ópengefneden huid.

hh de horenfpier die het oor beweegt haar

\ ,de horehwortel. ...
C de inlijving van dezelve aan de horehwórteiv
d de tegenwérking in .de nek.

dé fpier aan ,het kraakbeen dér gehoor-'

. weg ; ih verband ihet h..

ffff vier uitbreidingen’ van fpie'reh , het oor-'

flel inwéndig bevvegende in gemeen-

, fchap' mét de vóöihbofdfpier.

gg het kraakbeenig gedeelte waar in' de fpie-

ren zijn ingeworteld.

fi onderfpiéf die zich' aan de' kaaüwfpier aan’

het kakenbeén' vereenigd
, en de oorlel naaf

voren' trekt.

i de oorlepel van binneif.
. ,

.

k de vlakte' van het fteenbeetf in zijn bé*
• kleedfels.*

Fig. i.c^Het Koeijenhoöfd niét de huid om-
geflagen, het oor voorwaarts om-

— -
^ geflagen,‘‘en deszelfs ontbloote oor-

fpieren.'
.

,

. .

‘

iff‘d dé' lange eh- flerké fpiér aan de horen-'

wortel en Oorlepel.,. * ^ .

/ " V R s • klei-'
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^ kleiner fpier, breed onder dezelve uitge-

fpreid.

cc nog fterkcr fpier, die in een driehoek

met aa met kracht de oorlel naar ach-
ter trekken.

d fpier die onder de gemelde bij cc legt,
' en zich nan het kraakbeen hecht.

c het kraak- of kroonbeen. •

ƒ inhechting van de fpier //, onder de hol-
ligheid van het kraakbeen,

onderoorfpier, van de oorleb of lepel.

h opklimmende fpier die aan de kram^onc-
fpruit, vereenigt met-

^

-

i de andere tak van dezelve om de kroon«,

Jiet oor befturende
, en doende voorwaarts

draaijen.

h dé bolle bocht of kom van het neder-

• kraakbeen aan de oorlepel.

I bijzondere aanduiding van de buidfpier,

mmmm de omgellagen huid.

3* Geheele ontblooting van de kraak-

beenige oorkas, de fpieren achter-

waarts regtflandig van het hoofd ge-

fcheiden, met een volmaakte aan-

dïaiding.^

a de top van de oorlepel, met het haar van

. achteren.

b de ‘oorkoker van ' de oorlepel, ontbloot
' van de huid. •

r.uafgefneden gedeelte vati de fpier uit de

< holle gehoorweg.

d het kraakbeen en inenting der fpier Cy dii^

de oorlepel naar achteren trekt.

éc medewerkende fpier uit dezelve rigting.

. ƒ/
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ff de beweegfpier die de oorlepel naar vo*

ren beftuurt.

gg fterlce fpier die het geheele oorgeflel der

oorlel beHuurc met de kraakbeenige

holte.

h fiaap- en kaauwfpieren , aan het holle kraak-

been of lachtkamer verbonden.

i deszelfs inlijving onder aan het aanhangfel

der ‘luchtkamer, hetwelk eene flesachtige

gedaante heeft.

h een lange fpier die de kraakbeenige holté

of fles om doet draaijen
, en met de fpier

II tegenwerkt.

II groote waaijerwijze fpier ,
die uit de krop

van het fteenbeen ontfpruit, en het fles-

vormig krimkbeen geheel helpt befluren.

m andere flerke fchildfpiér , aan een be-

weegbaar kraakbeen , tegens de enge ge-

hoorweg.
n het beweegbaar kraakbeen.

o inlijving aan het fteenbeen van de fpier in.

p een fterke kraakbeenige fpier , aan het

fchildvormig kraakbeen.

q fpiertje, hetwelk bijna regtlijnig loopt en

mede op het fchildvormig kraakbeen ein-

digt.

rr einde van het groote kraakbeen aan het

gehemelte van het fteenbeen , met zijne

holligheden.

SS aanhangfels of gewrichten , waar het

fteenbeen uit het hoofd aan het veelvorf

mig been gewrongen is."

Sittt hoeken en groevemvan hetzelve.

H 3 Hg.

HET
RUNDVEE.'

II. Afd.

V,
Hoötdfl:*;:
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Fig. 4. Het geheele flesvormig koker -kraak-

gehoorbeen i ontbloot van de bó-

venfte fpiercn
,

tot deszelfs geheele

'inworteling.
' ' ' ' ’

de ruige oorlel afgefcheiden.

ib óe kraakbeénige oorkoker geheel blop^

c de bult of flesvormige buik.
' *

d het ondergedeelte van hetzelve.

‘eee deszelfs inlijving in het ftecnbeen.

fff fchildkraakbeen.

'g deszelfs inlijvingfpier aan de oorlel of
' vleugel.

‘ ‘

‘

S nok van het fleenbeen.

i een fterke fpier , welke een groote krach;:

oefent op het midden van het bultig ge-

deelte van het koker kraakbeen bij k. '

’

'

Fig* 5. Dwars doorgefneden Koeijenoor

,

*
• om de inwendige Hand te zien. Deze

Figuur is nog door niemand afge-

beeld, maar door ons bijgevoegd.

a eerlle holte van de oorlepel daar het oor-

fmout in ligt.

b kleiner holte naast aan , langs de oorfchijf,

c kraakbeenige oorknqbbel of bult.

gehoorkom,
'

e luchtvang.

f opening van de gehoqrweg.

gggg kraakbeenige oorlel, dwars dqofge*
' fneden.

’
'

' V
'

Fig. (5. vertoont h^t geheel flesvormig kraak-
' beenig oorgeftel van de binnen - öf

tegenzijde van Fig, 3. omgekeerd.
‘

‘ - ^ " " a de
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^ de harige holte der oorlepel of vleugel.

h deszelfs fluiting.

cc ombuiging der oorfchelp of den rand..

d kraakbeenig om (lag .of fleuf.

e gehoorweg.

ƒ tregcerwijze buis.

g kraakbeenige oorfchelp aan de eene zijde.

h einde van dezelve aan de andere zijde.

/ aanhangfel van een kleine beweegfpier.

k fteenbeen.

II II II het geheele (leenbeen uit zijne groe^

ven , en van alles gezuiverd.

«ET
HüNDVE^.

U. Afd.

V.

Fig. 7. vertoont afzonderlijk de groote ge-

hoorzenuw door het lleenbeen loo-

pende , welke figuur mede door ons

is bijgevoegd,

de gehoorzenuw.

k het holle gat, daar dezelve uk de hersfe-

nen in het oor loopt.

c tepelachdg uitflek van het lleenbeen.

Fig. 8. Nader verklarende afbeelding van de

werking van het kraakbeenig oor-

gefiel, met het zoogenaamd bijoor.

a het kraakbeenig oorgeM van achteren je

zien,.

kbb fchildbeenig kraakbeen.

c bovengedeelte van hetzelve.

dd bultige uitllekken.

e fpierbanden.

ƒ de gehoorbuis,.

^ groote fpier van het fchildbeen.

li inlijving in het ke^nbeen.

i lleenbeen.

4 k op§'
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k opening' van den ingang tot het flekkenhuis*
* I uitflek van het fleenbeen aan het jukbeen,

m m hoeken van het llccnbeen , daar het aan

het veelvormig been grenst.

n de groote fpier die het boyenoor regeert,

Fig. 9. Een gedeelte van het fteenbeen , al?

leen omgekeerd met alle zijne groeV

ven inwendig.

4 Spiertje door welke de opening der enge

gehoorweg beftuurd wordt.

hb velachtig bekleedfel omgeflagen.

c eerfte opening welke naar het trommel?

vlies of gehobrtrompet loopt.

d liichtholte,

e andere luchthoite.

fff yerfcheiden hoeken van het fteenbeen,

Fig. 10. Afbeelding van de gehoortrompet
^

of cregter in het fteenbeen.

a affhijding van ‘ de oorlchelp , 'met eenige

(lippen van haarlloppels.

h gehoorbuis.

ccc holle (leuf van het (leenbeen waar door
de^ buis loopt.

d inkromming van de buis,

^eeee wanden yan het (leenbeen dpprgezaagd,

Fig. 'i
f

. Dezelve afbeelding van de enge ge-

hoorbuis of trompet, omgekeerd
en duidelijker voorgedeld om het

uiteinde yan den gehoorweg te

zien. ,

a de tregterwijze buis.

b dcs^elfs ondergedeelte aan de omkromining

,

doot-;



TAN HOLLAND. ^6^

doorgefneden in de holte der buis , zigc-

baar in de Üeuf van hec Itcenbeen.

o de holte van het fleenbeen tegen het trom»

melvlies.

dddd de holle groeven waarmede het ideen*

•> been aan den horenwortel vereenigd is.

• e het puHfgebeente aan de kroon van het
' voorhoofd.

ƒ het achterde gedeelte met de groeven van

het fteenbeen.

gggg holligheden van het deenbeeii , die

aan het veelvonnig been fluiten.

Fig. 12. Nadere ophelderende afbeelding,

om, den ingang van het flekkenhuis

en fpiertje meerder ontoloot te zien..

a inwendig fpiraal begin. .

b influiping van hetzelve naar het trommel-
vliesje.

e kleine inwSidige fpier.

dd het tepeiwijs uidiek van het fleenbeen,

zie Fig. 7. met het overig gedeelte

teee inwendige bolachrigheid vmi hec fleen^

been.

ff kameren der lucht.

Fig. 13. De fraaije afbeelding van het trom-
melvlies gelieer ontbloot, en des-

' zelfs werktuiglijk geflti
,

geheel

doorgezaagd.

a het trommelvlies. 1

hh rand of ronden ring waar 'over het

gefpannen is.

c het trommelflok zenuwtje of kloppertje.

11 5 ddd het

Hf-T

JLLfNDVEE*

lï. Ata.
V.

iioofaaj
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HET
SlIUNDVEB.

II.Afd,

V.
uoom;

ddd het tepelachtig been doorgezaagd, vol

inwendige holligheden en celletjes.

ec het grootlle gedeelte van her ftepnbeen,

aan de bovenkant.

ff harde kant van het fteenbeen, op. zijde.

Fig. 14. Het voorgemelde been aan de ach?
- terkant , in zijn natuurlijke ge-

daante.

aa ingang van de gehoorweg
, in het in-

wendige.

I bhb invoegfels van het ftcjenbeen, met hun-

ne holligheden.

cc de wanden. ,

Fig. 15. Keurige afbeelding van hetnrom-
, • melvHes , in de holligheid van het

üeenbeen op zijde te zien, duide-

lijk met de ihimper.

a is het trommelvlies in de ho]ce van het

tepelbeen.

h beenacheig ringetje yan het trommelvlies.

c de Haart van het kloppertje, op het viic$

tikkende.

d fpiertje dit dit beweegt.

e zenuwkoortje.

ƒ hoekig beentje aan het kloppertje
, zijnde

het aambeeld.

g holte van het tepel- en fleenbeen, waar
in het trommelvlies befchermd worde.

hh het uitwendige ded van het tepelbeen

y

of het gewelf.

i de bafis of bet fteupbeeneje.
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k gedeelte van het lleenbeen aan hèc- tepel-

been verknogc.* u.
•

' ?

'

II holligheden in hetzelve.
‘

m opperlle fchelp van hec fteenbeen,

71 opening van *de gehoorweg. .

*
* ,

o groef van de fpier in het fchildwijs kraak-

been.

P voorname z,eni)w, die de fluiting en ont?

fluiting van de gehoprvvegen bevordert.

qq llaapbeenig aanhangfel,
‘

'

'

‘ * /

Fig. 16. Nader afzonderlijke uitleg van hec

trommelvlies, met het hangertje en
het aambeeld.

aa gedeelte van het tepelbeen.

k beenachtige ring van hec trommelvlies.

c het trommelvlies.

d het hamertje.

e hec aambeeld.

ƒ eivormig fpiercje.

g het zenuwtje. '
. .

h holte van het Reenbeen.

Fig. 17. Afbeelding van de inv^endige zelf-
' Handigheid van het ftecnbcen, raèc

alle deszclfs wonderlijke verecni-
ging aan het hoofdflaapbecn cn
kaakleden , vol holligheden.

aaaa het gemelde gedeelte als puimfteen.

y de ware grondflag van het trommelvlieso

c hec trommelvlies.

d het hamertje.

e eivormig fpiertje.

ƒ hec aambeeld.

g het

R.UNOVEt#

II.Afd^
V.-

Hoofdil,^
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g het ftijgbeugeltje.

hh gedeelte van het fteenbeen.

i bafis van het fponsbeen.

Fig. i8. Afgefcheiden gedeelte van het ge-

beente, v^aar in het doolhof, (lek-

kenhuis, of dcszelfs draai, ken-

baar is.

e het doolhof.

I het oppertopje of ingang in het doolhof,

en inlijving van het eivormig fpiertje.

c holligheid van het (leenbeen.

Fig. 19. Het flekkenhuis of doolhof, gansch

duidelijk ontbloot.

^ het fijne zenuwdraadje of peesje aan het

begin van den draai.

h den draai of het doolhof,

c ' de rand van het gewelf of de fleuf,

d groote gehoorzenuw-

e beenholte^

Fig. 20. Afbeelding van het haipertje.

a het eirond fpiertje.

h hoofdje van den hamer.

c ftaart* van het hamertje.

d zenuw van het ftijgbeugekje.

Fig. 21. Hetzelve voorwerp omgekeerd.

a het eivormig fpiertje.

h het hoofd van het hamerrje.

c de kaart van hetzelve.

d het fijne peesje.

het
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e het aambeeld.

ƒ de ftijgbeugel.

Fig. 22. Het aambeeld afzonderlijk,

a oppergedeelte,

h deszelfs uitftek.

c deszelfs buik.

HEt
rundvee;

II. Afd.
- V.
Hoofdfl;

Fig. 23. Het ftijgbeugeltje afzonderlijk,

het oppergedeelte.

y de linker beweging.

c de regter beweging.

TWEE
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TWEEDE AFDEELIMG;

I

'

'
' 7

*»
‘ 4 T) ,

ZESDE HpOFDSTUK.

Uitvoerige én méést vérnieuwdé Ontleed-

% kunde van het oog en dé gezigt*

deelen der Koeijené

HET E ven' 200 als iri het befchrijveh varï liet

1LUNDVEE. gehoor der Kóeijen zeer wonderlijke en’

II Afd
waardige zaken verhandeld: zijn , zoa

*VJ.
* Hoofdlluk in het gedel van de

Hoofdft. oogen der Runderen, in vergelijking met die

van andere Dieren, bijzonderheden opleve»

ren , die in vele opzigten , voor. zoo ver'

wij weten , niet algemeen bekend zijn, ten'

minden niet tot een geregelde befchrijving-

bijeen verzameld zijn , en veel min door af-

beeldingen, het zij die van oude of nieuwe*

Natuuronderzoekers,' tot een zamenflel ge-’

bragt zijn. Daar wij dan, volgens óns tot'

hier toe reeds gevolgd ontwerp , dit tot een'
' regel hebben aangenomen,' zoo' volgt dan

ook in dk Hoofdlluk een geregeld zamenflel'

der afbeeldingen en- befchrijving van het'

óog^^
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oog, en gevolgelijk komen de_op Plaat «e-

Xï. geplaatste, afbeeldingen van de gezigt-

deelen hier ter onderzoek eh verklaring in ‘H. Afa.

•aanmerking. .

' HoTfdft.-
In dezelve ziet men in de éerlte plaats

,

in negen voorname Figuren
,

allen naar

het leven, de‘ oogen van een volwasfen

Kalf, levensgrootte afgebeeld , waar van da-

delijk den uitleg volgen zal. Vooraf dient

men evenwel op te merken, 'en bij onze

uitwendige befchrijvmg, der oogdeelen te

vergelijken , dat de Koeijerr in het lioren-

vlies dér oogen, gelijk ook in het vlies dat Crijtaliri*

het cristallijne vogt bevat
,
ja ook in of aan "e bbu

de cristallijne oogbol ( Lens Crlfialliha )

,

in (lede van eene bolronde ftraalweg, zoo

als in den Mensch en genoegzaam alle ge-

vingerde Dieren , dezelven integendeel in het

Rundvee eene langwerpige of ovale door-

lating der lichtflralen hebben: dé Paarden

hebben er ook iets van, doch op verre na"

zoo kennelijk niet als inde Koeijcm, het

is nog'flerker in de' Schapen
; en nbg (ler-

ker' in de Geiten of Bokken, in zoo verre'

dat de Steehkundigen zeker foort van agaat

hier van daaff den naam van hok-

kenoó'g QOcuius Beliy^ geven, gelijk ook
weer anderen die naar het kattenoog , wiens

pupil ook iets hier van heeft,, Oculus Cai--

ti {kattenoog^ noemen; men weet dat de

Katten de oogdar of het cristallijnvlies kun-

nen als toeknijpen , iets dergelijks is ook
'de Koeijen eigen

,
gelijk dan ook alle de^

vliezen ,
waar uit het oog bedaar , hier naar
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gefchikt zijn- ' Wat de re^n van deze af-
n NDv

. gedaante tcgens die van andere die-

IL Afd. ren betreft, dit is in vele opzigten moeijelijk

verklaren : er zijn er , die willen , dat deze

ovaalronde gedaante, die in Plaat XL Fig. i,

2 , 3 en *5 te zien is , eene vergrootender

eigenfchap aan het gezigt dezer dieren geeft-,

zoo dat, zeggen zij^ eene Koe, den Mensch
of kleinere dieren veel grooter zoude fchij-

nen, dan zij wezenlijk zijn, en dat dien-

volgens hierom de groote dieren de kleinere’

dieren ontzag toedragen ; dan y dit gevoe-

len begeere ik niet te beflisfen , veel min

in den om (lag van gezigtkundige regelen

te treden
, ten aan zien der ftraalbuigin-

gen, in een langwerpig ovaal of bolron-

de gedaante van de oogvliezen , dit zoude

ons te veel afleiden, te meer, daar men,
zoo veel ik weet,- geen voldoende proeven’

V met langwerpige ronde glazen heeft,

tans vermeen ik niet geheel mis te tasten-,

als ik Hel , dat dit oogdel in dit opzigt aan

déze dieren gegeven is, om dat zij onder het

grazen het hoofd nederwaarts buigende, en

de oogen zijlings hebbende, aldus ook nood'

zakelijk meerder zijlings moeten zien, om
de kruiden te onderfcheiden en op te zoe-

ken ,
en‘ dat dus deze dieren natuurlijk op

zijde door de oogen zien , het geen wij men-

fchen en andere dieren niet dan met . moeite
- kunnen doen. Dat dit mijn gevoelen geens-

zins op losfe gronden fteunt , meen ik te

kunnen betogen uit de verfchilleadheden in

het menfehelijk gezigt
,

gelijk ook in dat

van*
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^in andere dieren; bij voorbeeld, ‘mèn .weet ,

dac in een Mensch , die fchcel ziét , of bijzien-
^u^^^®****

de is, de pupillen of eigenlijk in onze taal ii.

de oogftarre, meer of min is toegeknepen

of langwerpiger wordt zarnenge.trókken'; ie-

mand,' die loens, loerigziet,^ dat is, die ópOofftarfe»’

zijde zien wil zonder het hoofd te wenden ,

drukt insgelijks de óogflarre .zamen ; iii de

Katten , en in de Papegaaijen is de beweging
van de oogRarre zoo kennelijk, dat meng-

zoo men er op lette ,' derzelver beweging
ziet; zij knijpen', als zij fcherp zién, zigt-

baar de Harre zamen in eene langwerpige

of ovale rigting, en blijven in diè gellaltev

zoo lang als hun aandacht op eenig voor-

werp is gevestigd; hier van zegt men; een

kat uit den boom kijken ook ftarobgeni

Indien een mensch , die natuurlijk goed , en
niet fcheel ziet, een fcheelziende wil naar-

bootfeh , dan dringt hij door de ring - of ka'-^'

trolfpier van het o@g, de beide oogen tot een

centrum , en knijpt de oogftarre; dit kun'stjé

is. bekend genoég, nogtans vindc men Meii-

fchen, die dit naar eigen willekeur niet kuilnen^

doen , maar als men den vinger voor den
neua houdt en vestigt daar op de oogen*

tot op een zekeren aflland ,’ dan. ziet men
ook fcheel, en de oogftarre knijpt zich ook
toe, hier van het fpreekwoord: hij kijkt

langs zijn neus. Wanneer Uien die nu
alles vergelijkt, en op het zeldzaam oog-

geitel der Koeijen overbrengt y dan’ mee-

nen wij

,

zonder verder in het wiskundige

. .S der'
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Bijzon^

derheid in

het gezigt

der Koci-

}eo.

\

^
'
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der gezigtkunde te treden , op eenvoudige

en voor een iegelijk vatbare redenen te mo- ‘

gen ftellen, dat de ovale eironde gedaante,

in de|oogvliezen der Koeijen zoo kennelijk

,

aan deze dieren dienstig is, om zeer fcherp v.

zijlings af te kunnen zien, ja, ik ben zelfs k
niet vreemd, om te gelooven, dat dit oo^ 8
genftel ook aan deze dieren dienflig is om !'

in het donker te zien; ten minfte dit is
|

waar, dat de Paarden in Pikdonkere avon-

den, wanneer den Mensch geen fpoor kan

zien, echter den weg volgen en vooruit 1
zien; meenig flapende Jagersknecht of ver- I
moeide Voerman , worde in den Pikdon- 1
keren nacht door de Paarden t’huis ge-

'J

bragt ; de oude
,
Batavieren hielden de

Paarden hierom als voorzienders , en eerden

dezelven tot wichelarij : zoo vereerden ook *!

de Egyptenarert hunnen Ifis , zijnde eene Koe
.

of een Stier, Hoe het met de Paarden zij,

zeker is het , dat de Koeijen bij nacht zeer

Perk zien : men brenge ^eenc Koe , in eenen

flikdonkeren nacht , eenige Ponden uit zijne
. ^

weide, waarin hij met andere Koeijen ge-

woon' is te grazen, hij zal gerust den weg
vinden. Maar nog iets: als wij Menfchen
en fommigen dieren in het duister zijn , zoe-

ken wij licht , wij ontPeken toortfen en lam-

pen , en verheugen ons , als wij licht zien ; daar

integendeel Paarden , Koeijen en Schapen des

nachts voor het licht verfchrikken en van :

angst zweeten, en hierom is het, dat men
Booit in Koeijen-' of PaardenPallen meerder

;

licht
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licht aanfleekt, dan de Boer of Stalknecht

.benoodigd heeft om in de flal te zien ; ook
'

is het bekend, dat men door vuur en lich n. Afd,

tende fakkelen de Kocijen fchrik aanjaagt, vi.

immers zoo bedienden zich de oude Gr/e^

hen en andere Volkeren van Osfen en Stie-

ren , die zij in de flagordening der vijanden

joegen, door vuren achter haar aan te fte*

(leken , waar door de Osfen en Stieren

,

woedende van angat, in de fpitze der vijan-

den drongen. De büffon en anderen mer*

ken aan , dat de Koeijen een tegenzin re-

gens de roode kleur hebben ; dit heeft ech-

ter niet altoos plaats, want in Zuid- en

JSöordholland en elders dragen ineest alle

de Boerinnen en Melkmeiden hoog roode on-

derrokken , en komen daar mede in het

veld ; zoo er dan fomtijds eenige tegenzin

regende roode kleur plaats heeft, wijte ik

dit aan de fchichtige afkaatfing der licht-

ftralen op het rood of fcharlaken , die hun
buitengewoon voorkomen: hoe het zij, dit

is zeker, dat het oog der Koeijen ten op-

zigte van de ooglbrre of de vliezen eene bij-

zondere ovale gedaante heeft, zoo ais dit op
Pla^t XI. in Fig. bij a te zien is. Doch PItat

het is nog dit alleen niet, dat de Koeijen bij- ^^8*

zonder hebben: in de befchrijving van het

uitwendig gellel maken wij gewag van den

ooghoek, oogkas, het wenkvlies, fluimer-

vlies ( Membrana m&itans ) : dit vlies

fpruit voort op en om de traanklieren , en

beeft zijn bafis in den kraakbeenacheigen hoek
S % van
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van het oog, zie Fig. i. bij het gsti^
RUNDVEE,

vlies is echter inwendig met het bo-

II. Afd. venfte ooglid vereenigd , en vouwt of plooit

VL zich naar deszelfs beweging, zoo- dat , als
ïlooiaiv,

QQgjici fluit ^ dit vlies ook ontfluit ent

over de oogappel zich lütbrcidt ,
cchtep

zoo , dat het maar even over de pupil-

h of oogappel vleidt, (zie weder Fig. u
bij b) zelfs zoo, dat al ilaapt of flui-

mert de Koe , zij cenigermace ^flaauwelijk

ziet ; want nooit vak eene Koe in zulk

eenen diepen flaap , dat zij niet meer of min
luikt of loert, en waarfchijnlijk is dit aan

dit dier door den Schepper dus bezorgd, om
dat zij natuurlijk noch in de holen der aar-

de, noch in geboomte of eenige fchuil-

plaatfen
, maar op het open vlakke vel-d

wonende, moeten flapen of Huimeren , en
dus voor alle bejegeningen des. nachts bloot

kaande , als ’c ware kapende waken. Onder-

tusfehen kunnen de Koeijen de oogen flui-

ten, en hunne oogleden zijn hier ook toe

gefchikt. Dezelven zijn voorzien van bors-

telige 'haartjes, die vrij lang en hard zijn,,

in eenen geregelden rei kaan, en in hec

midden allengs verlangende, meest alle hal-

vemaanswijze ombuigen, ook- kuiten die

der bovenke oogleden , als ’t ware , in de

ï)e liaar« haartjes der onderke oogleden zoo ziet

ïjes der rnen in Ffg. i. bij de fc>venke, bij ddd
©o^«den. onderke dezer haartjes of borsteltjes ^ zij.

zijn zeer kerlijk in de Koeijen, en geven

er dat goelijke en eerwaardige aan
,
dat die

zelt
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fdfde haartjes aan der Menfchen oogen doen

,

doch zij worden dopr nog andere haartjes

fff^ minder borstelig
,

geruglleund , zoo in AfcU

dat het water der regenbuijen , of hagel - of

fneeuwbuijen het oog niet deeren kan
,
ge-

^

lijk dan het gemelde wenkvlies het oog .

insgelijks daar tegen verdedigt, vermits de

Koeijen altoos met het achterfle tegens den

wind Haan , en dit opgemeld vlies ook ach-

terwaarts in het oog Haat ; wanneer men
deze haartjes uittfekt, of men ontbloot het

oog van de wenkbramen en de daar aan

verbonden vetvliezen , ontdekt men zeer

kennelijke groefjes en poriën^ waar in zij

geworteld zijn. Deze haartjes zijn, gelijk

ook in den Mensch en andere dieren, ver-

fchillende van kleur , naar de kleur van het

haar van den huid, gelijk dezelven -dan ook
gerugfleund worden door de haren* van het

geheele ooglid of wenkbramen
,

die tot aan De oegia*

den oogkas Ipopen doch deze zijn zoo
kennelijk niet, als in den Mensch, alleen

^ijn er eenige zijiingfehe kreuken , die

uit de zijden der traanklier opwaarts vou-
wen in het uitwendige

, zoo als in de

afbeelding van het Koeijenoog reeds ge-

toond is ;
en dewijl de oogen der Koeijcti

^ijlings Haan ,
hebben hunne wenkbra-

men geene zoo (lerke werking op het voor-

hoofd, op de flarre of kol, als in dea

Mensch , in welke deze werking der wenk-

hramen , boven ajle dieren zoo llerk

plaiiti heeft ,
dat dcrzelver fpieren het

S 3 voor-
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HET • voorhoofd rimpelden <?n fronsfen, zoo dac
lüNDVEE Mansperfonn dikwijls daar door den

hoed van de kruin fchuiven kan; de Koei-

Hoofdft. daarentegen werken meerder met de

wenkbramen naar de ooren , en het is

hierom , dat zij ook zijlings lodderachtig
Pinkoog. 2ien. Misfehien is het pinkoogen wel ont-

leend van hei zijlings of lodderachtig zien

der Pinkvaarzen, gelijk de Dichters bij ver-

gelijking aan eene lonkende Vrouw Osfen»

en Kalfsoogen toefchrijven ; immers wierd

de Hemelkoningin juno blaauwe Osfen-

oogen toegekend. HoiviCRus doet haar

voor haar Gemaal juimter veiTchij-

iien , als lonkende met hare lodderlijke

y^'enkhramen en hlaauwverwige Osfenoo-

gem In der daad de Kocijen hebben iets

lodderlijks en goelijks in hunne oogen

,

vooral als zij "in rust en vergenoegd her-

kaan wen. Onze Landieugd en Herderdich-

ters weten ook van het pinkoogen re fpre-

ken; immers zeker Dichter van uozelijns

oogjes , voert zijn Herder dus , fpreken-

de, in:

Als mijn rozelijntje lonkt.

En eeu zijlings wenkje vonkt

Uit de bruine wenkbruamboogjes^

Pinkende uit haar Osfenoogjes

,

Dan verdaan wij allebei

Deze lieve lodderij.
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Zie daar, zoete Landjeugd ! voor u ook
een Vaderlands iiicllapje. Wij vervolgen

wijders,, en zeggen , dat er in der daad n. Afd.

in het pinkoogend en lonkend ooggeftel vi.

der Koeijen ,
te weten , dat van den lang-

werpigen llraalweg en het fluweelvlies of'

het druivcnvliés enz., iets is dat nabij met
het wenken en lonken der Menfchen - oogen •

in het wenkvlies zelve , in aanmerking komt

:

WILLIS maakt hier ook melding van, doch
het is , in de Menfchen , zoo fijn en dun

,

dat het fchier het oog ontglipt, en men
uiterlijk deszelfs werking niet ziet , daar

men. het in de Koeijen kennelijk- ziet wer-
ken; ik merk in het voorbijgaan aan, dat

de leepoogen in de Koeijen mij toefchijnen

te ontllaan uit de verlamming en verpop-
pingen van, om en aan dit vlies. Wijders

is het uit de oogen der Koeijen , waar

door STENON, CASSERi, WILLIS en andere

beroemde Ontleedkundigen de kennis van

het oogenfiel der Menfchen hebben ver-

licht.

In Fig. 2. hebben wij de afbeelding over- Plaat XI.

'genomen, die stenon van een kalfsoog,

ontbloot van de oogfchellen
,
gegeven heeft.

Hier in ontwikkeld zich alles, wat wij an

ders door omfthrijvingen zouden dienen te het flui-

melden : men ziet er ten duidelijkfie in ,
mervUeg^

hoe de ligging is, en hoe' de plaatfing zij

der traanklieren en van het fluimervlies. Men
moet vooronderPellen , dat in deze Figuur

bet geheele oog hier 'van het kraakbeenig, .

S 4 en
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HïT en^ inwendig beenbekleedfel .der oogkas is af-

gefcheiden ; dus vertoont zich hier bij a dQ

II. Afql. pngenaamde oogklier, zoo genpenid , or^
VI (Jat dezelve door geene Autheuren voor ste-

NON was 'waargenomen : men ziet , dat

Ongenaam- dezelve zeer kennelijk verfcheiden kwabbe-
de oogklier qes of kliertjes heeft, die tusfehen de groo-

'mon.
kleine poghoeken h en c invloeijen.

" ' * Deze kwabbetjes zijn zes in ^etal, zie ddd
4dd ^ en doen het traauvogt door de buis-

jes eeec^ce^ aqhter langs den rand van het

ppperfle ooglid ƒ invloeijen in de traan-

klieren gg^ en achter het (luimervlies h, AIIq

deze kliertjes en vaatjes zijn in een zeer zacht

vet bewonden, gelijk pok de ganfebe oog-

l^ol en deszelfs fpieren, ip zulk een zacht

vet liggen , indiervopgen , dat hei; eene er-

varen en geduldige hand moet zijn , die hier

niet in dwale, om hetzelve van de vliezen

en fpieren wel te onderkennen. Ondertus-

fchen geeft onze Figuur, uit stenon over-

genomen, een volmaakt denkbeeld van het

oog,’t welk van de oogleden ontbloot is, eif

kap vergeleken worden tegeq pnzq Fig. i. dat

Verdere de' oogleden zich vqrtoont, en nog na-

yèrkiaritig der iii aanmerking naoet komen? Straks zuU
wn Plaat

len, wij de F^^rÜngen onze rnenigvuldige on-
i. Pig. I. ^^rvindingen , om oogen te ontladen, me-

de deelen; hier volgen nog eenjge. aanwijzin-

gen van het oog , ten aanzien van het flui-

ipervlies; dus ziet men in Fig* i« bij/^, de.

qnderlle oogfchel, die ik de bak van het

oog noern^ hierin eindigt dit gedeelte zeecj

• -
'' “
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iliezig, en formeert danr het fliiimervlies h ^

dat zich als ’t ware dan eene vouw of plooi

formeert bij //, en welke eigenlijk het zigt- n. Afd.

bare fluimervlies is. Bij m is de witte oog- vi.

kring, of het geen men eigenlijk het wit van Hoofdft*

het oog of diQ fclerotis noemt, die als ’t ware
den rand van het hoornvlies uitmaakt. Voorts

ziet men om den rand van het bovenfte oog-
lid, de duidelijke inwortelingen der bors-

telige haartjes , die zig aan de oogleden der

Koeijen kennelijk opdoeft , doch om einde-

lijk van dat gedeelte van het oog, dat wij

het fiiiimervlies noemen, een duidelijk be-

grip aan den eenvoudigen Landman
, aan

wien de ontleedkundige kunstwoorden on-

bekend zijn, te geven, heb ik ten over-

vloede in Fig. 3 een levensgroot kalfsoog, Elaat SL
naar' het Jeven afgetekend, verbeeld; ont-Fig. 3*

bloot van alle klieren , vliezen en bekleed-

felen , indiervoegen , dat men moet vooron •

derftellen dat Figuur i. en 3. in het hoofd

van het dier Haan , 'doCh in deze laatffe het

fluimervlies in deszei fs Herkfle uitrekking

,

zoo als die natuurlijk ligt. Men ziet dus

bij aaaa het gedeelte van het kraakbeenig

,
vlies van de oogkas. Bij de affeheid-

fels van de afgefneden oogleden ;
bij c de

groote ooghoek; bij d het fluimervlies, bij

ee de inentingen 'van dit vlies; bij ff
ziet men de kring van het flarrenvlies , bij

het hoornvlies, zoo als de oogbol daar

door, over het reivliesen het watervogt, zich

donker qn zwart vertoont;, bij h worde
S 5 het
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HET het glasvochc aangeduid, gelijk ook bij i
RUNDVEE, ovalen kring van het vlies over het kris-

li.Afd. tallijn, of de lensvormige oogkern ; alle

VI. welke eenvoudige aanwijzingen op Fig. i.
Hoofdft. overgebragc kunnen worden.

Plaat XI. duidelijker te

Fig.
4." * doen begrijpen , zoo nemen wij hier we-

derom eene Figuur over van stenon. In

deze Figuur 4. ziet men bij de oog-
hoeken aan hunne kraakbeenige uiteinden of

klieren; bij h is dat gedeelte, dat men den

kleinen ooghoek noemt. Ik noeme het

den grootften of breedften, om dat aldaar

het fluimervlies is ingelijfd, en het zig ook
altijd zigtbarer vertoont

;
ja ook noem ik

het den vlakken ooghoek , om dat dezelve zoo
diep niet inloopt, en ook zoo kennelijk de

traanklier niet vertoont , en het hier de

plaats is, waar men in de Koeijen de brandige

ontfteeking der oogen waarneemt ; bij c ziet

men dea kleinen ooghoek, waar in het be-

kleedfel der traanklier zig fterk doet zien,

ondertusfehen moet ik hier niet óverflaan, -

het gene de geleerde warthon in zijne

graphia aanmerkt , dat namelijk deze oog-

klieren, traanklieren, traanpuisjes , (^carun-

c.ulae lachrymales^ , in de Koeijen nooit

zoo uitwendig gezien worden, als in den

Mensch en andere dieren : maar , zegt hij , en

onze eigen Fig. i en 3 bewijzen het ook, de-

zelve traanklieren zijn uitwendig bedekt door
een fterk vlies of klier , inwendig kraakbee-

nig, zoo als dit in Fig. i. bi
j g te zien is.



VAN HOLLAND. 1183

cn welkers vliezen zich langwerpig en breed

uitbreiden, en dit kraakbeenig geflel helpt

veel aan het uitfpreiden en uitrekken van het Afd.

dekvlies, bij ons het fluimervlies genaamd

,

het geen bijzonder den Runderen eigen is;
'

voorts merkt willis aan , en te regi
, dat Traanklijp-

men deze plaatfing der ooghoeken niet

ftrekt als een fcherpen wiskundigen hoek, maar

als een ronde hoekachtigheid moet aaniner- ..

ken, en dit herhaal ik te meer, om dat,

zoo in eenig dier, dezelve voorzeker in de

Koeijen het rondde is , ’t welk onze Figuur
I en 3 aantoonen , en ook in Figuur 4 te

zien is bij a a. Voorts ziet men in Fi-

guur 4 bij dd zeer juist aangewezen een

omgeflagen gedeelte van de hovende oog-
fchei , waarin door dipjes de vereeniging aan

den onderrand wordt aang'edipc, gelijk ook
bij die van den bovenrand, Bi) ff ziet

men wijders de holletjes
,
poriën of groeven

der haartjes of borsteltjes van de oogenleden,

en vooral dient men hier bij gg , op de

twee kleine gaatjes, door stenon ontdekt,

te letten, waar door de traanvochten uit-

vloeijen: men noemt dezelve traanpuntetj

(^pun&uli lachrimales') , zij zijn in de.

‘Koeijen zeer kennelijk. Wijders is bij hhh^
het gedeelte van het doorgefneden hoorn-
vlies. Met achterlating van verdere oogkundi-

ge aanmerkingen op de oogdeelen
, die de Koei-

jen met andere Dieren gemeen hebben, kan

ik nu niet voorbij , om nog iets te melden

van de bijzondere gefteldheid der fpieren,

die

\
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'hït die den oogbol bewegen , en hier toe dient
•ÜNDVEE.

5 , door ons naar het leven afgetee-

II. Afd, kend , welke Figuur niet weinig zal toe-

*VI. brengen tot de kennis van het geheele za-
Moofdft. nienQei Koeijenoog

, want hierin

Plaat XI. ziet men den ganfehen oogbol in zijne

Fig. 5* ^
volkomen rigting, geheel op zijde liggen,

De oog-I^ de beenen oogkas hbbb der hoofdbeen-

fpieren. deren : in deszelfs verlengd hersfenvlies

,

telt men
,

gelijk in den Mensch , zes fpieren

,

die den oogbol bewegen , waar van de twee

voorde c c ,
dienen om het oog naar boven

te trekken; de twee achterde ora het

zelve nederwaards te trekken ; de vijfde

fpier (?, om den oogbol achterwaards te be-

weegen en regtdandig te houden , doclr

deze fpier wordt als omwonden met fpier^

vezelen
, die als een dunnen rok van de ge?

zichtzenuw uitvloeijen ;
maar de zesde bij//',

is de bijzonderde, om dat dezelve dqor eeneq

kraakbeenigen ring g loopt, en door dit

middel, den oogbol regt voorwaards naar

den neus trekt , daar deze fpier even als

een touw door- een katrol loopt , draagt

Katrol- zij den naam van katrqlfpier ( musai-
fpier. trochiearis') ; deze fpier werkt het

derkde bij de Koeijen , om dat

,

gelijk

meermalen gemeld is , de Koeijen de oogen

niet vlak in het voorhoofd hebben , en dus

de oogbollen van beiden de oogen derker

naar voren moeten bewegen om het ge*

zigtpiint ‘ te treffen , het gene wij Meiv
fchen, door 'beide de oogen , door dezelve
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i'atrólfpieren , op een punt te doen (laren, het

gemakkelijker doen, bijzonder in het veraf

zien. Alle deze fpreren des oogbols, zijn ll. Afd.

in de Koeijen zeer ilerk en verbreedend,

cn fpruiten allen nic een bekleedfel
,

dat

de gezigtzenuw zeer vast omvat , zoo
dat de zenuw zelve hier op werkt , en

eindigen in waijervormige vezelen ,
aan

den rand van den oogbol waar het door-

fchijnend hoornvlies begint , in dier voe-

ge, dat zij gezamenlijk den oogbol om-
vatten en doen draaijen. De meeste ontleed-

kundigen vertoonen dezelve ook aldus: even*

wel, zonder groote mannen te willen beris-

pen, heeft de ondervinding mij geleerd, dat

alle deze fpieren tot wel op de helft van den

oogbol zelve ingelijfd (^geinfsreerd) zijn
, en

dat zij om den anderen lager of hooger

door hunne vez,elen verb.onden zijn , zoo als

ik wel degelijk, niet alleen in de Koeijen,

maar ook in Schapen , Paarden en Hazen on*

dervonden heb gelijk ik dit bij h h heb

aangeteekend. Ik heb opgemerkt, dat juist

aan dezen kring (Je harde hoornigheid van den

oogbol affcheid, en defclerotis zachter wbrdt

,

zoo dat het aehterfle van den oogbol als een

ronde zak hier aan vast is ; de oorzaak der bo-

vengemelde misdag, indien ik het durf zeggen

^

is , dat de Ontleders der oogen den weg dezer

fpieren van het harde hoornvlies gemakkelijk

.

affcheiden, om dat het vet (^celluleus') gcr

makkelijk fcheidt, en ieder ontleedkundige

weet

,

hoe omzigtig men moet zijn ,
om

soeh vooral de fpieren in hunne verbreeding

niet
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niet te fchenden > door te veel vet (celMeui)
weg te nemen, want het is gemakkelijker eene

II. Afd. fpier aan zijn ooiTprong, dan aan zijn mid-

« den of uiteindens te kennen , en het is dus zeer

juist, t geen galenus heetc waargenomen,
dat de reeds aangevoerde vezelachtigen en

fpierachtigen rok ,
die de gezigtzenuw ge-

heel omringt, en onder de zes voorgemel-

de , den oogbol van achteren regeert , als een
Zevende zevende fpier is aan te merken. Deze fpier ,

o»gfpier
bej^end onder de naani van de zevende ooe-

HU3, van GALENUS, IS in ae Koeijen en Kal-

veren zeer kennelijk.

Nu dienen wij, eer wij van de bijzonder-

heden van dit ooggeM der Koeijen afftap-

pen , nog eenige aanmerkingen van de in-

wendige vliezen en de vogten mede te dee-

len, voor zoo verre derzelver bijzonderhe-

den tot de Koeijen betrekking hebben, want
indien ik alles wat tot het gezicht betrek-

king heeft , wilde betoogen , zoude ik te

verre uitweiden, en mogelijk, wel in flaat

zijn een geheel boekdeel te -vullen met
zeer vele ondervindingen wegens de oogen
in ve'rfchillende dieren , die gantsch niet ge-

meen zijn , voornamelijk in de verfchillende

zamenftelling der oogen , in dieren die in het

duister of in het licht, in het water of in de

lucht leven , ongelooflijke verfchilJendheden

komen hier in voor, in zoo verre, dat ik kan

aantoonen , , dat er onder de kruipende die-

ren en onder de visfchen, die in (lijk en altoos

in het duister leven
,
gevonden worden , die

" geene oogfpieren en binnenvliezen hebben,

maar

/



VAN HOLLAND. ^87

Tnaar alleen een enkelen zenuw en oogbol, h»'T

zoo als in den Meerval en eenige Paling-

foorten; dan wij blijven bij onze taak. ll.Afd»'

Men telt in den Mensch voornamelijk de

volgende bekleedfelen , als : het harde of •

^
het hoornvlies i^Corneus')^ dat men weder . De be-

deelt in het doorfchijnend, .dat eigenlijk

hovende hoornvlies is , en voor op den zen van
'

oogbal ligt, zie dit, in het Koeijenoog, inhetKoeir

Figuur 5. bij /, alwaar het den witten oog-

kring doorfchijnt, gelijk bij het donke-

re dat er achter ligt, hetwelk men de

rotis of het harde vlies noemt, wordt aange-

duidt : het ontvangt of eindigt in en aan de
gezigtzenuw ; in de Koeijen is de plaatfing

daar fchuins, dat is, het voorde of door-

fchijnend hoornvlies of de oogbol daat wel
midden in de oogleden , en de achter-

de donkere bol ook, doch de beweeg*
fpieren lopen fchuins te zameii in de

oogkas en op het dik hersfenvlies door,
tot en om de gezigtzenuw, in zoodanige

rigting, als in Fig. 5. te zien is; en de-

ze gedeldheid is natuurlijk, om dat, gelijk

meermalen gemeld is, de Koeijen zijlings

zien, en den Mensch regt vooruit, en ech-
ter moet de zamenloop der gezigtzenuwen

zich vereenigen op het middenpunt aller ze-

nuwen in de hersfenen; hoe het zij, zoo
wel CASSERi als willis , hebben deze fchuine

*

rigting als bijzonder aan de Runderen en
Schapen erkend ; maar het geen wij ge-

noegzaam algemeen in de oogen der Koeijen

gevonden hebben , is eene ongemeene blaau-

we '
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HiT we glan 5 , die fomcijds naar den groenen
'iuNDVEE.

^ en inwendig gevonden worde y vooral

‘ii.Afd. üls men hec daar aan verknocht dun netvlies

VI.
, er aanlaat, men zie Fig. 8. met den uitleg van

Hoofdft.
hetzelve'; in de Stieren is het llerker , en mo-

'
T)e ovale'gelijk wordt hier door dien vonkelenden op-

doorfchij. ftag ve'roorzaakt , welkc deze dieren in hunnen
iendheid.

(QQj-n vertoonen ; in de Bokken - en ook in

de Koeijen - oogen is dit groen - blaaiiw zoo
llerk, dat de kleur in voorloop niet ver-

bleekt; in déze inwendige gefteldheid des

. blaauwen kleiirs ziet men insgelijks eene

•langwerpige (Ireep, die aan' de ovale door-

flraling , dïe hier boven befchreven , en in

Fig. I. bij a, en in Fig. 3. bij i te zien is^,

beantwoordt even als een weerkaatfende fpie-

gel, zoo dat ik met /reden befluit, dat deze

holligheid als de holle fpiegel is , die de

lichtftralen weerkaatst , en het ware toon-

beeld in de gezigtkunde affpiegeld, en dus,

^

zoo als ik veronderdel , den Koeijen aient

om in het duisterden op zijde te zien, en

waar van nu dok bij Fig. 6. eene juiste af-

^ bedding volgen zal.

Het voor den Landman te moeijelijk zijn-

de, om het gedel dezer vliezen volgers de

opgegevene kunstwoorden te begrijpen , da

men ons toe, om het ook naar hunne wijze

• van fpreken en 'vatbaarheid voor te dellen.

Het hoornvlies dan, het zij men hetzelve

doorfchijnend of hoornig noemt, is eigen-

lijk de ukerlijke uitpuiling van den oogbol

,

die zich altijd bloot vertoont, als de oogen
open daau

;
zi] noemen het

, het leven ,
de oog

' glans j
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glans \ het hoornvlies of oogglans is dus

ook niet verder doorfchijnend , als hetzelve

uit de oogkas en wcrikbramen kan uitpuilen, n-'Afd.

zie Fig. I ; men vindt deze uitpuiling in

fommige Koeijen zeer ilerk, gelijk men
in fommige Menfchen ook vindt, in dezulke

'

vertoont zich het eigenlijk oogwit fterker,den oog.

cn het hoornvlies, van alles afgefcheiden , appel,

vertoont de bepaling daar van als in een v-

kleineren en grooteren cirkel , zie Fig. i ^

2 en 3, het middelite rond is allerdoorfchij-

nendst, zie Fig. 3. bij en behoudt, hoe

llerk gedroogd, zijn doorfchijnendheid: als

- men dit geheele vlies, na eenige weeking

in water , wil fcheiden , kan men het wel

tot driemaal toe van een pellen ,
althans in

de Koeijen heb ik dit meer dan eens gedaan;

de uirerfte fchel heb ik zoo doorfchijnend

gemaakt als glas, en door een goed ver-

grootglas porkus bevonden.

Als men in eene pas gedolde Koe het

uitwendig hoornvlies beziet
,

als de Koe
nog bloedwarm is, ziet men hetzelve bloe-

dig: dat het in ontdoken oogen of bij

forcering van brakiugen geheel bloedig en

rood is, is algemeen bekend: in de ziek-

ten der Koeijen is het volftrekt een tee-

ken van inwendige ontdeking; een verftan-

dige Boer merkt dit op, en doet draks het

beest aderlaten; dit alles bewijst eene zeer

fijne doorfijpeling der bloedvaatjes in het oog-

vlies, en vooral in het vlies, ’t welk aan het

hoornvlies verbonden is. Dk onderwerp is

T eene
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MET
KUNDVSC*

II. Afd.

VI.

Höofdft,

Plaat XI.
Fig. 6.

eene der vermakelijkheden in de ontleed-

kundige opfpuitingen , zoo dat , als men de

roode ftoffe door dit hoornvlies in het oog-
wit ziet doorgedrongen , dan kan men er

op aan, dat de opfpuiting van het geheele in-

wendig geftel, en vooral der hersfenen , vol-

komen gehaagd is ; wij hebben eenige fpruch-

tels ervan in Figuur 6. aangewezen. Degroo-
te RuiscH en lieberkohn keurden nooit eene

opfpuiting voor goed , ten ware de haarach-

tige bloedvaatjes in dit vlies , vooral in des-

zelfs witte kring (Fig6. bij c r c ) , roodach •

tig waren , en hier van is ook aan dit vlies den

naam van het Ruisfiaansch gegeven ; doch
dadelijk zullen wij de nadere ontdekkingen

van den beroemden hoviüs in het netwijs

adervlies befchouwen.

Ik' heb het genoegen gehad , met den

grooten monro, wiens Zoon in Edenhurg
de luifler der Ontleedkunde geworden is,

deze opfpuitingen te doen , doch ben na dien

tijd' nooit zoo gelukkig gehaagd; zoo veel

vermagvde hand van eene, geoefenden.

Ondertusfehen moet men opmerken, dat,

alfchoon ik van deze vliezen en de afpellin-

gen van dezelven fpreek, men in het eigen-

lijk midden ovaalrond , dat doorfchijnend is ,

geene bloedvaatjes , ten minden niet door op-
ipuicing , vindt, maar dat het middelrond,

dat eigenlijk de doorfchijnende oogappel is,

altoos doorfchijnend blijft ; in het gedeelte

van het hoornvlies , dat over de lens drekt

,

en de langwerpige ovale fleuf (Fig« 6. bij
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bedekt , zijn door mij nooit bloedvaatjes

gevonden ; alle deze eindigen tegen den

ring van 'de pupil aan de iris^ als fijne Il.'Ató.
^

haartjes, alwaar zij de wederkeerende flaga

deren knsfehen, dat men Anafiomofis noemt,
en dit is fraai in de Koeijen te zien, in

zoo verre, dat de bloedvaatjes en haarach-

tige fpiertjes tegens den rand van hetzelve

fluiten , en men zelden den geheelen uit-

wendigen oogbol meer doorfchijnend dan

tweemaal met het vlies aan een verbonden
kan affeheiden, om dat Ket doorfchijnend

twee rokken heeft, het wit drie, en de vet-

vliesjes of kliertjes er onder geteld, men
het fomwijlen wel rot vier kan brengen,

doch dan komt het ook meer op de fijnheid

dan op de waarheid van de zaak.^

Wij vervolgen : als men nu het opgemeld
harde hoornvlies voorzigtig in de rondte

doorfnijd, ter plaatfe, waar het inwendig

denker vlies van hetzelve afhangt, en men
ligt het op, dan vindt men daar onder het

zoogenaamde reivlies: dit vlies heeft eene

binnen - en een buitenfeheiding, en ontvangt

verfcheiden vaatjes voorgemeld ; dit vlies

loopt den ganfehen oogbol om , en is met
Zwarcachrige , fomtijds roodachtige ftolfen

bezet , die echter meerder verflaauwen naar

mate dezelve aan her doorfchijnend hoorn-

vlies komen; in de Koeijen is het vrij dik

cn zwart, doch helder op zich zelve, want
de‘ zwartheid wordt veroorzaakt door het wa-
tervoebt

, maar zoo dra fcheidc men het nijpt ^

-- t T s ea

Het rtVi

vlies.

\
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auNDVEE
af hl water , of de zwarte eii

* fomwijl roodverwige ftoffe verwt het wa-
ter , en het vlies wordt helder , hierom ont-

Hoofdft.
ook fomtijds den naam van drul^

yenvlies
^ evenwel moet het er niet mede

verward worden.

venvufr^
druivenvlies bij

** fcrc, en bij den afgefneden rand van

het hoornvlies , en daar in de zwarte kring

bij de waterkom of den binnenkant daar van

door het zwarte vocht bedekt, dat eigen-

lijk het reiylies is, hetwelk in opgefpoten

oogen den indruk der vaatjes zelfs ©p het

druivenvlies vertoont. Willis en
j
vele an*

deren hebben den oorfprong dezer üofFen

niet kunnen vinden, en ik ook niet, doch
dit heb ik bij ondervinding , dat

,

welke

dierlijke oogen ik ook heb doorgefneden ,

deze zwartachtige itofFen er altijd uitvloei-

jen , zoo dat men er zeker op aan kan

,

dat deze lijmerige flofFen altijd tusfchen het

druivenvlies
, het reivlies en de haarvezelen of

• de iris inleggen, en ik, voor zoo verre het

mij vrij ftaat eenige gisfing te maken, voor
vast geloove , dat het uitlijpelingen zijn uit

de vaatjes van het netvlies en de roode

bloedvaatjes der binnenbekleedfelen van het

hoornvlies, zoowel als van het reivlies, ver-

mengd met die zwarte ItolFe, die men in

het baarvlies vindt.

Doch om ons met deze aanmerkingen niet

meer op te houden , beziet men andermaal

Fig. 6: hier in ziet men bij aa den

rand
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rand van het hoornvlies, mee den zwarten ««'ï'

kring van het reivlies aan het hoornvlies
^^ndvez,-

verbonden, en bij cccc hez druivenvlies met Afd.*

indrukfels van de Ruis/chiaanfehe vaatjes,

welk vlies zijnen naam bekomen heeft van
de doorfchijnende gedaante, die eene drui-

venbezie heeft, door welkers doorfchijnend

vlies men de kern zien kan , ‘gelijk dan ook
door dit vlies de oogkern , of de pupil

( oogappel) kan gezien worden, zoo ais in

Fig* 1. en 3. is aangeduidt , alwaar men
die langwerpige doorfchijning, den Koeijen
eigen, vindt, welke echter, alfchoon de*

zelve daar
, als mede in Fig. 6 , zich lang-

werpig of eirond vertoond , nogtans bij de
affeheiding meer of min rond zamentrekt,
en als dan open, dat is, zonder vlies is;

fchoon ik vast vermoede, dat, als het dier

leeft; hier over ook een vliesje ligt, dat zoo
teeder is , dat het der kunst ontfnapt , en
hetzelfde is met het gordijnvlies , over

welks aanwezen , in pas geboren kinderen

,

de groote albinüs, haller en wachen-
DORF getwist hebben, en dat ik vermoede
in de Koeijen of Kalven wel nader te ont-

dekken zoude zijn.
^

* Wij vervolgen met Figuur 7 : hier ver- Plaat xi:

toont zich de gedaante van het glasvogtvlies 7 -

(^humor virteus^ bij aaaa^ den rand of Het glas-

ring van het druiven vlies bij hbhb^ envogtvliet,

de haarribbetjes of oogilarre, van de irh
of het regenboogvlies, zoo als dit naar het

leven in een Kalfsoog is afgeteekend bij

T 3 C C C C y
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H*T cccc ^ en vervolgens het cristallijnvlies of
jtüNDvEB.

^ hetwelk door de opening van de

iriy of het regenboogvlies doorfchijnt, bij

Boofdft. ^ ’ alwaar het zich nu rond vertoont.

IVJen ziet dan in deze Figuur den omtrek

van den oogbol uit de hoornvliezen en het

reivlies uitgenomen , zijnde het waterachtig

vogc {humor aqueus') weggelopen ,
en

daar van , zoo Wel als van het zwarte lijmig

vogt, het geen uit de iris ^ of liever uit de

harige huisjes vloeit, gezuiverd, en derhal-

ven vertoont zich het glasachrig vocht in

zijn eerde vlies volkomen Dit vlies , dat

de binnenrand van het regte druivenvlies is,

heeft aan zich en in zijn cirkel bij ccccy
het regenboogvlies en de haarribbeties , die

als uit ten centrum (larsgewijs uitdralen

;

hierom bij de Boeren bekend bij den

Qogftarre. “ï^aam van oogdarre. Deze oogdarre is in*

het midden open, -zoo dat deze opening

vlak opjhet cristalijn volgt, of liever op het

vergroot - oogglas, zoo durf ik het noe-

men legt, indiervoegen , dat de Koe het-

zelve, insgelijks eivonnig ovaal toeknijpt,
” offchoon het zich cirkelrond in de onc'

leding vertoond. Veel ware over deze

his te zeggen , en velerhande gevoelens

aan te voeren, doch dit wederom vermij-

dende, merken wij Hechts aam dat de naam

Ir; of re- van iris of regenboogvlies, ontdaan is uit

g^'Tb-)og- de verfcheidene kleuren, die deszelfs opper-
ylies. vlakte, vooral in levende oogen , heeft,

want in doode oogen , ten minsten die eenu
ge»
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gen tijd zijn dood geweest , of een langzame

dood geleden hebben , verwelkt die glans

,

en deze verwelking is dat geene, Sat men ii.Afd.

in llervenden, verglaasde oogen noemt, dat vi.

is dat blaauwe, dat verwelkende, dat men
in het verwelken van den glans ziet , en geen

wonder I want de laaclle werking van de ziel

is in dat cijdlHp in het oog, als de laatfte

iichcflraal nog eenige invloed heeft, en het

leven eindigt, althans voor onze kennis , en

ik voor mij twijfel niet of de laatfte kennis

der ziele van de ligchamelijke werking, ja

zelfs de laatfte gedachten ligt in dit werk-

tuig. Da groote albinos , van wien wij in

ons P^erheerlijkt Le'^den gezegt hebben:

ALBiNus dierbaar Lijk fchijnt, onder zijnen {leen.

Zijn eigen deelbaarheid , nog in zijn £lof te ontlcêji* .

Deze groote man had zoo veel op met
dit laatfte inftinét der ziele , dat hij , waar
hij gelegenheid vondt, bij den ftervenden

dit laatfte vonkje gade floeg : hij voedde
zelfs kalkoenen op

, dien hij onverhoeds den
kop afüoeg, om in de oogen te zien, en
merkte op , dat de oogen zich nog eenige fe«

conden bewogen en zagen. In onthoofde

menfchen hebben fommigen opgemerkt, dat de

iris in het oog nog toekneep en zich opende.

Inde Koeijen, die gedold en gebloedrist zijn,

ziet men dit nog eenige kortftondige oogen^

blikken duidelijk verwelken
,
vooral ,

als de

oogen uit de bedwelming die den dolflag

T 4 ver-
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«ET veroorzaakt heeft, uit den zwijm bekor«en,
I.UNDVEE»

vertoont zich vooral die ovale za-

II. Afd. mentrekking, welke wij,- als bijzonder aan

de Koeijen eigen, hier telkens in het oog
' houden, zeer kennelijk; voor het overigen

hebben de Koeijen deze iris , of deze haar-

ribbetjes of darren , alle eenkleurig in de

ontleding, zijnde de oogen van alle blaauw-

kleurig. Eenige uitzondering nogtans is er in

de witte Koeijen ,
die eenigzins bleeker zijn

en naar het roode trekken. Hier boven heb-

ben wij reeds aangemerkt, dat men Juno y

om dezeblaauwheid der oogen, de blaauwoo-

gige Juno met heur osfënoogen noemde.

In het voorbijgaan, da men mij toe, aan te

merken, dat, (althans ik voor mij twijfel er

niet aan,) van de oppervlakte, zoo wel als

van de ons nog onbekende fcheiding der

vogten, en naar de temperamenten der bloed-

rijke , phlegmatieke , cholerieke of melancho-

lieke Menfchen, de kleuren dezer iris ofhaar-

ribbetjes verfchiilen, en dus bruine, blaau-

we , zwarte of bleeke oogappelen vertoonen ,

naar de meer ofmin verdikte vogten in dehaar-

ribbetjes; in de blaauwe oogen althans erkent

men dit duidelijk bij trappen, want nu zal

men dezelven detsch blaauw , dan met geelc

darretje’s, dan wederom met zwarte darre-

tjes, dan weder twijfelachtig bevinden, en

zeker is het

,

dat een donker blaauw oog
met een zwart darretje, ook zwarte haren

aan de oogleden heeft, en deze foort van

oogen zijn onder de Menfchen minst alge-

meen ,
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meen, en teekenen altijd iets fchranders,

dan hier zouden wij mogelijk tc veel Phij-

fionomiekundig worden , en kon men dit 11. Afd.

op de Koeijen toepasfen, hoe verre zou vl.

die kunst niet gaan? zeker is het, dat de

oogen in de Kalveren altoos veel lichter

zijn dan wanneer zij volwasfeu Koeijen

zijn, even als in den Mensch , waar van

men weet, dat een jong kind dikwerf

blaauwe oogen heeft , die in den ouder-

derdom donker
,

ja donker bruin worden.

Uit alle welke aanmerkingen dan blijkt, hoe-

J moeijelijk het zij , hier in iets zekers tc bepa-

len ,
doch zeker is het ook , dat het ontleden

van de oogen der Koeijen en Paarden, als

zijnde groore Dieren, den gezigtkundigen

veel lichts kunnen geven, althans het gene

WILLIS en STENON Hellen
, wordt in der

Koeijen oogen bevestigt, te weten, dat de in

Figuur 7. bij naauwkeurig afgeteekeii-

de ribbetjes, volkomen verdubbelde gcHraab

de uitloopingen zijn , die als langwerpige op
hunnen kant llaande blaadjes, uit den omtrek

van den kring van het cristallijnvlies
,

ont-

fpruiten, en aan het inwendig druivenvlies

gehecht, in het reivlies eindigen, en, zoo
'ik vermoedde , aldaar als buisjes in de holle

kamer des wacervogts influipen , en aldaar

ook, gelijk alle andere vogten des ligchaams,

opflurpen en uicloozen.

'Onder de opgemelde vliezen ligt nu einde- Het net.

lijk het netvlies {retina") zoo genaamd

,

om dat deszclfs vezelen en vaten als een net-

T 5 ach-
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achtig weeffel zich vertoonen. Dit vlies

beftaat uit zeer teedere mergachtige vezelen ,

die uit den Ham der gezichtzentiw voort-

fpruiten
, en welke vezelen begeleid worden

door ongemeene fijne bloedvaatjes en vet-

kliercjes
, die mede aan den bodem des oog-

bols invloeijen, zoo als in Figuur 8, bij a
te zien is , alwaar de takjes van dit vlies uit

de gezigczenuw oncfpruiten, en zoo als zij

gewoonlijk bij de ontleding bijeen loopen,
vermits de kliertjes of het ftremfel dat de

vaatjes verbindt , doorgaans wegvloeid. Alle

deze vaatjes of vezeltjes eindigen , of liever

vereenigen zich onmiddelijk met de uiter-

lle takjes der iris , of de haarachtige ftar-

revezeltjes. Dit vlies vertoont zich in de

Koeijen aanmerkelijk dik , doch tevens als

eene mergachtige ftoffe , die uit vele deel-

tjes beilaande, in bijzondere rigting aanklee-

ven, even ais de jbinnenHe hersfenvliezen

,

waar van het eene verlenging fchijnt te zijn

,

volgens STENON ; ondertusfchen , hoe dit

ook fchijne , is er geene der vliezen , die

de handigheid der Ontleders eerder ontfnapt,

vooral als men het oog in water ontleed,

want dan verfmelt en verdunt dit merg da-

delijk zoo, dat men hetzelve in liquor of

gedroogd ,
zelden geheel afgefcheiden bewa*

ren kan, ten ware, dat er het reivlies of

de geheeie halve oogkom of oogbol aan vast

is , evenwel zijn deszelfs oorfpronkelijke

takjes en eenige fpruchrels, altijd aan de

gezigczenuw inwendig zoo fterk, dat zij
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als een klein boomtje of koraaltakje aan een het
^

hangen , en in vogc zich uitfpreiden. Ik

heb echter dit vlies uit een Koeijenoog ge- n.Afd.
nomen, en in zijn ware gedaante gedroogd vi.

gehad , welke kunstgreep al mede zal volgen. Hoofdft.

,

Meerder was er van dit vlies te zeggen,

dan , ten aanzien der Koeijen , weet ik er

niets bijzonders van , dan alleen , dat des-

zelfs inplanting midden in de ovale blaauwe

Icheiding
, zijdelings naar den ingang der

gezigtzenuw , in de hersfenen loopt , zoo
als Fig. 8 hl] a

y

alrede is aangewezen,

maar in deze Figuur heb ik nu nog aan te

merken en ook afgebeeld, den bodem van

hec oog, waar op dit netvlies in de na-

tuur legt , in de kom van den bol
, op het

onderdeel van het reivlies. In de Koeijen

en Kalveren vertoont zich deze bodem,
vooral in Bokken en Schapen, heerlijk

weerfchijnend blaauw
, hetwelk even als

de zoogenaamde kattenoogen, boven ver-

meld, tegen hec licht in verfcheiden ftraal-

buigingen weerkaast. Hec vertoont zich

vol vezelen , die"^ naar het rond des oogbols

zich rigten, en uit het centrum der gezigc-

zenuw zich uitfpreiden
, zoo als wij dit heb-

ben afgeceekend, maar zeldzaam is hec, dat

midden in deze ftralen een zigebare midden-

kring zich vertoont, zie Fig. 8, bij deze

kring is volllrekc ovaal , en loopt te zamen ia

zeer fterke blaauwe gUnsterende ftralen , zoo
dat daar uit dan bevestigd wordt, het geen

liet voornaam doel van deze verhandeling

is,
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R.uNDVEE.^^’
ditgeflel eene bijzonderheid is , den

'Runderen en andere herkauwende Dieren,
II. Afd. bijzonder eigen , en welkers verderen uitleg

Ho^fdft.
geheim blijft, nademaal

eene Koe ons niet kan vertellen , hoe zij ziet

;

weshalven van deze vliezen afllappende

,

hebben wij , om onze verhandeling over het
oog volledig te maken, hier nog bijgevoegt

Het glas- de afbeelding van het glasachtig en cristal-

l%vogu Koeijenoog, zoo *als het
natuurlijk legt. Men zie op Plaat XI. Fig. 9 .

Plaat XI. het glasachcig vogt aaa^ in zijne vliezen,
iig* 9» jn genen natuurlijken fland leggen , in de

doorgefneden kom, of halve bol van het

oog bij cc zijn de wanden van de rei-

en druivenvliezen Dit glasachtig vogt is

in de Koeijen
,

gelijk in alle andere Dieren

,

volkomen geleiachtig
, doorfchijnend, in-

dien hetzelve voorzichtig van het vlies of

vliezen, die het omvat, gefcheiden wordt,

vloeit het wel uit een, doch ftremt zeer

fpoedig , het is kleeverig en hangt aan de vin-

‘ gers ; indien het in de vliezen eenige tijd in

de zonne gelegd wordt, blijft het dermaten

aaneen verbonden , dat ik hetzelve door

drooging in zijne volle doorfchijnendheid

bewaard heb. Dit glasvogt wordt in twee

dunne doorfchijnende vliesjes , die in de

Koeijen wel te fcheiden zijn, bevat, ech*

ter kan men het eerder als vereenigde bin-

nen - en buitenwanden befchouwen. De-
I ze vliezen hebben tevens met de kleveri-

ge lijmigheid van het glasvogt , een kuil-
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tje of korntnetje, waar in het cristaliijne het

appeltje d , ten halve legt. De opper- *^undvee.'

vlakte van die vlies van nabij befchouwd
, 11. Afd.

ziet men er zeer kennelijk die lleuven

en flreepjes eee in, die men met moei- ’

te in kleiner oogen ontdekt , aan den

rand van dit kommetje- zijn deze lleuven in-

gelijfc , zij beantwoorden en fluiten tegen

de flreepjes .der oogflarre; de vercooning

daar van in de Koeijenoogen is zeer fraai,

want als men de druiven • en reivliezen afligt

,

dan ziet men om en op ket glasvogtvlies

het tegenbeeld van de iris^ of liever van

de haarvezelige ftraalcjes, doordien het zware

lijmig vogt daar van in de geulen of fleu-

ven insgelijks liggen blijft , zoo dat men het

niet dan door gefladige afwasfing en ver-

dunning daar van zuiveren kan, en alsdan

blijven de kenmerken der lleuven nog in

deze glasvogtvliezen zigtbaar. Ik houde
zelfs voor vast, dat deze ribbetjes aan een

verbonden zijn , en in het levend oog buis»

jes zijn, die, bij de affeheiding der vlie-

zen , van een
,
gefcheurd . worden , het

geen de onregelmatigheid der llraalranden

klaar >aantoont; de einden dezer lleuven,

maken- als ‘eenen ring uit om het cristaliijne

gezigtbolletje , zoo dat men dezen kring

kennelijk in der Koeijen oogen levend zien

kan, gelijk ook in den Mensch , in het
kommetje van dit leenig en geieiachtig glas-

vogt en deszelfs vliezen, legt eindelijk het

^
cristallijn vergrootbolletje, zieFig.p. Oogtov

enletje-
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en hetwelk in Plsat Xl.* Fi^. i o:' afzonder-
RUNDVEE^

is nfgebeeld, dit wordt in het Latijn

U. Afd^ lens genaamd , naar de gedaante eener Len-
VI. zenboontje. Din bolletje is eigenlijk hec.

iJpc/fdO:. men in de vergrootglazen ook len:>
Plaat XI. het is in der daad ook als ’c wa-

re hec vergrootglas , ten minste hec ge-

zichtpuntglas van hec oog, en naar des-;

zelfs meer of minder bolrondheid ^ ziet

men of grooter of kleiner, door de ver-

grootglazen ; ik hoiide hec daar voor , dat

van de Figuur van dit bolletje, .de meerder

of minder fcherpheid, of ook bijzienendr.

heid der Menlchcn en Dieren afhangt. De
groote LL'BERKUHN moct dit cristallijne bol-

letje buitengewoon fcherpzienend 'gehad heb-

ben, nademaal hij met hec bloote oog de fa-

cellieten .van, Saturnus konde zien , ja vol-

gens getuigenis" van den groote Natuuron-
derzoekers , wijlend den Heer georgë clif-

FORT en den .Hoogleeraar . gaubius , ont-

leedde hij eene vloo of luis op de^ punt van

een naald,- in alle deszelfs inwendige' dee-

len, met het bloot oog, izoo als leeu*

WENHOEK : dit door zijne vergroötglazea

deed. In de Adelaren , Valken en andere

fcherpziende vogelen is hec altijd fpheer-

rond, in genoegzaam alle visfchen insgelijks,

het 'geen men' zien kan in de witte bolletjes,

die men uit de oogen van fchelvis, baars,
,

voorn en fnoek haalt. In de Koeijen echter

is deszelfs oppervlakte wel bolrond, voor

zoo veel hec cristallijne bolletje uit het glas-

vogt*
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vogtvlies uicpuilr, dan, voor zoo veel hec

in hec glaskommetje ligc, plat en op zijde

fcherp ovaalrond, gelijk Fig. 10. aanduidt: ll* Afd.

zoo dat ik hier al wederom uit vermeene

te mogen vascdellen , dat de oogen der
*'

Koeijen veel meer gefchikc zijn om van

nabij en > in het duister te zien , dan van

zeer verre. In den Mensch is ook dit bol-

letje doorgaans meer of min van onder plat-

ter, en hier uit leidde ik af, dat en den

Mensch en de Koeijen , en alle viervoetige

Dieren , de Mol uitgezonderd , altoos de
^

voorwerpen in hunne eigen gedaante ' en

grootte zien, hetwelk in de Vogelen en

Visfchen, die graan, infekten en voor ons

oog onzigtbaar aas opfpeuren, gewisfelijk

anders moet zijn , en ook is ; want de

Kwikftaarten aafen op dingen , voor ons on-

zigtbaar ,
en die bij haar nogtans eene merk-

bare grootheid fchijnen te bezitten , en waar

van daan hebben de Rivier - meeuwen bij

ons den naam van tkjiarre^ mikjlarre ^ an-

ders, dan van hun fcherp zien, zelfs door
hec water; men weet, dat de naam van
paaroogen afkomt van het Hoendergeflacht,

en van meest alle Vogelen, die niet hoog
vliegen en gelijk de viervoetige dieren op de

aarde leven , deze hebben echter de ooglen^

zen omtrent zoo ais de Koeijen, ja zelfs plat-

eer, het geen ik mede als een bewijs aan-

merk ,
dat aan alle dieren , die van ter zijde

de oogen naar voren moeten bewegen
, dk

bijzonder eigen is: eindelijk wordt door

WIL-
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WILLIS 'aangemerkt, dat men in het cris-
RUNDVEE.

groote dieren cristalbuisjes

II. Afd. vindt ; men ontdekt ze in de oogen der

duidelijk, vooral als de lens in de

’Zon :wat opdroogt, of dat men dezelve op-

kookt ; in de gekookte Schelvisch- oogen

kan men de laagjes afpellen, en ook in de

.Koeijen, doch ik oordeele die geene buis^

jes te zijn, maar veel eer zeer fijne llraal-

cjes en crlstallijne laagjes
, even zoo als men

die in cristal, ja zelfs in diamant befpeurc,

en in het IJslands cristal die zeldzame ver-

dubbeling der voorwerpen vertoont
;
ja ik

Jfiel vast met den Heer petit, die Ao. 1/26
in de Akademie te Parijs betoogd heeft,

dat de kleur en de zamenftelling van deze

cristallijne lens in vastheid en hardheid met
de jaren toeneemt, dit vertoont zich in de .

Koeijen zelfs in den tijd van hun tanden-

wisfelen, want als dan is deze lens veel

blaauwer doorfchijnende en vuriger. Men
kan het vlies van dit cristalvogt in de Koei-

jen zelfs fplitfen en er 'de lens uitpeilen,

men late de lens dan weder droogen, en al

wederom zal er een vlies overkomen, waar -

uit blijkt, dat deze vliezen uit de zelfftan-

digheid van het cristalvogt zelve ontfiaan,

bij wijze van zamenftelling, en dus wordt

.ook het gevoelen van stenon en willis

omtrent de verdeeling dezer vliezen in Paar-

den - en Koeijen - oogen bevestigd , en hei is

hierom
, dat de Paarden vooral vatbaar zijn

voor het verdikken en aangroeijen dezer

vlie3
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vliezen , en daar door veel aan blindheid on-

derhevig zijn , hetv/elk men maanoog noemt

;

de Koeijen worden ook wel eens blind aan die ii. Afd.

. deel, doch op verre na zoo veel niet als vi.

de Paarden, bij welken die waarfchijnlijk

meer veroorzaakt wordt door de mishan^ Maanoog^

deling der Voerlieden , of door ongelukkige

zweepflagen , en gansch niet onwaarfchijnlijk
door de ooglappen , die het gezigepunt af-

leiden, en in oude hoofdflellen den oogap-
pel fchuren : voegt hier bij het (lof, dat op
de rijwegen de oogkiieren der Paarden ver-

ilopt; een verilandig Stalhouder en Voerman
is op dit Huk oplettend, en Haat nooit een
Paard op de ooren en om het oog. De
wijze Veehoeders blinden hierom ook de

Koeijen niet gaarne, dan in hooge noodza-
kelijkheid, als dezelven veel afdwalen en
hunne weiden verlaten, overzwemmen, of
al te tochtig zijn

,
gelijk ook in het laatfte

geval de Stieren fomwijlen geblinddoekt

worden.

Hoe het zij , zeker is het , dat het kris-

talvogt , en alle overige hier verhandelde

deelen, een allervoortreffelijkst onderwerp
opleveren, ter befchouwing, hoe de wijze

Schepper in dit ontzagchelijke dier de

oogen geformeerd heeft , zoo als het die

tot zijn doeleinde , natuur , aard en levens-

wijze benoodigd heeft ; terwijl de bij-

zondere invloed des geziges
,

gelijk ook
de uitwerking daar van op de ziel dezer

dieren , voor ons een diep geheim blijft

,

en blijven zal, waarom wij hier van die

V keu?
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keurig onderwerp aftappen , en nu onze
RUNDVEE.

gefland zullen doen, om den leer-

II. Afd. lingen of weecgierigen onze eenvoudige

•Hoofdft.
kunstgrepen mede te deelen.

Gelijk dan de ondervinding in alle zaken

de grootde leermeesteresfe is , zoo heeft

deze gezellinne der weetlusc aan mij ver-

fcheidene handgrepen geleerd, die ik zon»

der dezelve niet geweten zoude hebbe.

Omtrent de manier, om oogen te on-

derzoeken en te ontleden, is algemeen ge-

noeg bekend, dat hetzelve in water, bran-

dewijn, azijn, genever of andere vogten

gefchied, als waar in men de fijne vliezen

gemakkelijk kan fcheiden en zuiveren; de

infpuiting door waschmaterie is mede ge-

noeg bekend ; als mede de opblazing der

vliezen en dergelijkeJuhtilltelten meer : ook
weet men , dat men de deelen der oogen , en

de vliesjes in overgehaald vogt wel bev/aren

kan, als waarin dezelve, vooral als dezelve

volgens de manier van roisch zijn opgefpo-

ten , aangename cieraden en genoegelijke

herinneringen van welbefteden tijd , aan den

beoefenaren geven. Ondertusfchen weet elk

beoeffenaar, bij ondervinding, hoe moeije-

lijk het is, om de fijne vliesjes, de iris

^

het

reivlies, het netvlies, het glas- en kristal-

lijnvogc enz. , in derzelver waren fland te bewa •

ren, zoo dat een geoefend en keurig onder-

zoeker , uit verfcheidene oogen , zich een ap^
paratus moet verfchaffen, om dus de vliezen

op den oogbol zelve in hunnen waren fland te

kunnen vertoonen. Nog is het bekend dac

dc



AN HOLLAND,
ie Duitfchers de kunscoogen in ijvoor ma-
ken; woRMius maakt in zijn Mufaeum ge-

wag van konstoogen van leder gemaakt, en

de meergenoemde Heer hendrik feith heeft

er zelve een uit kunsevliezen bereid, waar

van geen wedergade bekend is; maar, en
hier op wil ik nederkomen , ik geloove , dat

het nog niet algemeen bekend is, om de

onderfcheidene oogkameren, vliezen en oog-
rokken, zelfs het kristallijn- en glasvogt,

door drooging zoodanig te bereiden , dac

men het geheele oogengeftel, onderfchei-

den in alle vliezen , op- en aan elkan»

der kan voegen, even als een ijvoor konst-

oog, en dit is het gene ik heb mede te

deelen.

Ik had het verdriet, dat de vliezen der

oogen , wier deelen ik in vogt bewaar-

de , in een zakten , en terwijl ik dezelve

droogde, plat wierden. Ik wist wel, dat

men wel eens glazen bolletjes bezigde , maar

dewijl tot allerlei oogen dan ook glazen bol-

letjes van allerlei grootte benoodigd waren

,

was jdit gebrek , zonder groote kosten , niet

zeer gemakkelijk te vergoeden; dan, eeni-

gen tijd daar na, langs het Water te édm*

fierdam gaande, en ziende daar voor een

winkel marmeren knikkers en verglaasde flui-

ters, van allerlei grootte, te koop (laan,

viel mij in, dat zoodanige fleenen of ver-

glaasde bolletjes mij mogelijk zouden kun-

nen dienen, om daar op allerlei oogbolvlie*

zen te droogen; ik fchafte mij dus eênige

y 2 der*

1.UNDVBI»

II. Afd.
VI.

Hoofdft^

KUOM"'
greep om
oogen te

ontleden

en devlla-

zen te

dlOOgCBg
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iiiT dergelijke bolletjes van allerlei grootte aan i
auNDVEE.

beproefde de uitwerking , die mij zoo
ll.Afd. mede viel, dat ik met weinig moeite, al-

grootte van oogvliezen op
' dezelve bereiden en droogen kon. Laat ik

de jonge Leerlingen zeggen hoe men doen

moet.

Het eerde is, om zich zoodanige deenen

of verglaasde bolletjes aan te Ichaffen ,
en

daar uit te kiezen, die met de grootte des

oogbols best overeenkomen, dan flijpt men
die bolletjes van onderen plat, zoo dat zij

op dit plat half fpherisch kunnen daan, en

dus onder het gebruik niet weg rollen , maar

Haande blijven, wanneer men dan eenoog,
met of zonder fpieren en klieren, ontleden

wil, zoo hebben men dit op te merken:

men maakt , naar dat den oogbol uit de been-

kas genomen en van den dikken rok van het

verlengd hersfenvlies en de fpieren gezui^

verd is, met een fcherp fchaareje eene ope-

ning midden in den horifontalen diameter des

oogbols, ter plaatfe waar het doorfchijnend

hoornvlies aan de fclerotis zich met het don-

ker binnenvlies vereenigd , zie Fig. 5. bij hh^
dan pelt men het boven hoornvlies voorzigdg

af, en fcheidt tevens met het binnenvlies , hec

reivlies en waterviies aan een vereenigd , want

deze vliezen moeten gelijkelijk doorgefne-

den worden , om dezelve daar na , een voor

een, in den onder- en bovenbol te kunnen

fcheideti; men kan dadelijk derzelver affehei-

ding ontdekken , zoo dra het watervogc weg
loopt.
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loopt, •want als dan is de ruimte der v^an- hit

den groocer en zigcbaarder , zoo dat men
gerust toeknippen kan , terwijl zij alle nog ii. Afd.

eenigzins aan den doorfchijnenden ring vast vi.

zitten , daar na laat men den oogbol aan de

onderkom en gezichtzenuw nog vast, legt

vervolgens het boven fle gefcheiden deel in

water , daar na fnijdt men alle vliezen

langs derzelver rondte door
,

tot aan het

glasachdg vogtbciirsje , dat vooral niet ge-

kwetst moet worden, want daar van hangt

alles af : wanneer gij dan deze vliezen door-

ge^heden, of eene "goede opening gemaakt
hebt, zult gij dadelijk' aan het waterachtig

vogt zijn ; dit kunt gij niet bewaren noch ver-

mijden- dat het wegvloeije ; het zal er

zwartacheig en morfig nitzien en u belem-

meren: daarom als uwe fnede tot ruim over

de helft gevorderd is, legt dan het oog fa

fchoon water, en ververscht dit telkens,

zdo lang tot bet helder blijft, zagtjes het

oog op en neder bewegende , tot de wanden
van het watervogt met helder water vervuld

zijn
,
ga dan voort en fnij het overige midden

door, doch alles in en onder het water, en

vooral cirkelrond, als dan de hovende halve

b’ol van de onderde gefcheiden is, zal het

geheele glasvogt en de kristallijnen lens er

gemakkelijk uitvallen: verfchafc u dan een

hol horologieglas , waar van men een

kleine voorraad bij de hand moet heb-

ben : kies .dan zulk een glas naar de

grootte of holte van het glasvogt zakje , en

fineert het een weinig met witte olijven - of

V 3 aman-
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amandel- olie, die vooral helder is: daarna
RUNDVEE,

fpiiept men het glasvogtbeursje en de kris**

II. Afd. tallijne lens in hetzelve , en fpoelc het

V*. zagtjes en zuiver af, gij zult als om den
Hoofdft; kristallijn,^ eenige

zwarte randjes en haarbuisjes vinden : neem
dan een zagt penceel en zuivert die omzig»

tig van het watervogt,' zoo dat het water-

vogt helder en doorfchijnend blijft, en nog-

tans de fprugtels dezer buisjes er aanblijven

,

zoo als men dit in Fig.,9. bij eee zien kan.,

daarna haalt gij het horologieglas uit het

. water , en laat het water voorzigtig afzijpe-

len : plaatst daar na uw glas in den zon-

nefchijn, doch liefst des zomers, als de

zonneftralen in de fchaduwe heeter zijn,

dan zal het glasvogtvlies dadelijk drooger

,

.en het vogt in het begin wel wat melk-

achtig worden , en ook inkrimpen , maar

eindelijk taaijer , als een doorfchijnend gom
droogen , vooral als' het buitenvlies fchieiijk

'.droogt, hierom moet ipen het water, zoo
veel men kan, met een penceel afveg^n,

op dat het vlies niet week blijft: hoe fpoedi*

ger men dit glasvogt en kristallijn droogt hoe
beter, want als men er lang mede vertoeft,

gelukt het niet zoo zeker : dan neemt men
‘zeer witte arabifche gom in zuiver water

gefmolten, met een grijntje gekristallifeer-

*de witte fuiker, zoo wit, als gij die kunt
bekomen , en l3efmeerc uw onderwerp er

zeer dun mede , als het winddroog is

,

want dit belet het inkrimpen ; dit glasvogt

zal dan eindelijk handelbaar worden, maar

dan
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dan moet men omzigtig zijn, om hetzelve

uit het glas te krijgen , vermits het wel ge-
®‘Undve».

beurt dat de bodem van het glas aandroogd , ii. Afd.

doch daarom moet men van tijd tot tijd vi.

hetzelve in het glas zagcjes verfchuiven , en

met witte olij fmeeren, om het los te hou-

den, of zoo het al te vast zit, dan moet
men het van verre over het vuur iets warm
maken ; dan wordt de olie los , doch al te

warm is gevaarlijk , om dat dan de door*

fchijnendheid minder wordt : daarom moet men
langs den rand telkens met een penceel met
zuiver water ftrijken, dan raakt de kleve-

righeid los, welke, zoo dra gij er de bol

uitligten kunt , llraks weder opdroogt en

dcorfchijnend blijft. Insgelijks kunt gij als

dan , of w^el bevoorens ^ er de lens. uitlig-

len om deszelfs kommetje te zien , doch dit

moet men niet doen , voor dat het waterach-

lig vogt en deszelfs rök gellremt is , anders

verliest het zijn gedaante. Als dit nu ge-

daan is, gaat dan voort met het fcheiden

der overige oogvliezen in het water, tel-

kens dezelve met een zagt penceel zuiveren-

de en fcheidende : men moet dit doen in een
vlak teljoor , ofop een wit Engelsch aardewerk

foupbord, en is men er kiesch op, moet
men zich een koper of blik vierkant bakje

laten maken, dat wit geverwd is, en daar in

een bodem van wit glas , die men er uit kan
ligten : dan moet men telkens daar onder een
natgemaakt wit papier leggen , om duidelij-

ker de vliezen te kunnen onderfcheiden en
te zuiveren. Ik gebruikte een fpiegeiglas. Als

V 4 dan
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dan mi uwe vliezen gezuiverd zijn en in het

water drijven, giet er dan een weinig witte

brandewijn in , om dezelve te doen zamen-

trekken: witte azijn is ook goed, en inogelijk

heter, dan neemt gij uwe lleenen of verglaas-

de bolletjes , naar de groote van de oogbol , legt

die insgelijks in het water, en legt dan zagt-

jes en IHl , zonder het water veel te bewe-
gen, elk vlies op een afzonderlijk lleenen

bolletje , en ftrijk het in zijn Hand met
een penceel glad uit , als men de kosten

wil doen , om zich een koper bakje te ver»

zorgen , kan men onder aan den bodem een

kraantje of opening maken, die men kan

toelloppen , . tot dat de vliezen uitgebreid

zijn , en op de lleenen bolletjes plat leggen

,

waar na het water zagtjes wcgloopende ,
de

vliezen van zelve zich uitfpreiden. Dit

kunstgreepje is van een ongelooflijk nut,

niet alleen om alle vliezen plat en onge-«

kreukt te houden , maar inzonderheid om
alle fijne waterplantjes, zeewier, koralijnen

enz. te droogen , zonder dat de mcenigte tak-

jes verwarren ; als dan nu de oogbol vliezen

dus op de lleenen bolletjes leggen, maak u
dan tuicbolletjes van klei , en drukt die naar

den rang der vliezen op een plankje , of in

een houten bakje, zoo diep, dat gij over

de bollen een glas kunt leggen : neem dan met

,

bdeid uwe lleenen bolletjes, een voor een,

elk met deszelfs vlies , uit het water, of laat

het water, zoo als gezegd is, van onderen
afloopen , neem dan omzigtig het lleenen

büileije met het vlies, en druk dun deszelfs

on-
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onderfte onbedekte deel op dit tuitkleibolle-

tje, zoo dat het vast ftaat in dien ftand als
*^'^*^*^^**'

betoog is, en (lel daarna uvt^'e vliezen on- n.Afd,

der het glas alzoo te droogen , dan zult gij vi.

met vermaak oogenblikkelijk het genoegen

genieten om uwe vliezen te zien opdroogen

in hunne waregeftalte : maar de groote zaak

is nu om de vliezen wederom zonder kwet-

fen van de Oecnen bolletjes af te krijgen , en

hier toe behoort voorzigtigheid en geduld:

dan, om dit te doen gelukken, moet men
dezelve, voor en aleer men die in het wa-

ter legt,' met een weinig, vooral helder,

zeer (lap gomwater of olijven -olie bedrij»*

ken , doch het eerde is beter : wan-
neer uwè vliezen dan droog zijn , ligc

gij zagtjes ,
met een fcherp mesje , de ran-

den der vliezen op , en laat dan , met een

penceel , er laauw water in wellen , dan wordt
de gom ligtelijk los, zelfs al bevogrigd men
bet geheele vlies, hetwelk dan eindelijk ge-

heel los laat, en van het (leenen bolletje

affehuift i doch hierin moet men niet driftig

zijn , want het vlies moet .'allengs bevogrigd

worden, anders wordt het weder (lap, dit

dan wel gelukt zijnde, vernist dan uw vlies

met witte fplritus vernis, eh het zal vol-

komen doorfchijnend worden ;
plaatst het

na de vernisfmg weder telkens op uw (leenen

bolletje, befmeer die dan met witte olijven-

olie of water, dan zal de vernis niet meer
aankleven , en eindelijk uw vliezen bereid

zijn , zoo dat dezelve in eene voorzigtige hand

,

volkomen handelbaar zuilen zijn; vervelgens

V 5 knipt
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knipt gij alle overtollige falbulas^ vezeltjes
1.VNDVEE*

rondte af
, en plaatst dan een

li.Afd. voor een, naar rang uw vliezen, zet daar in

gedroogd doorfchijnend glas- en kris-
* talvogc, en dekt dit dan wederom met de

vliezen van den bovenbol, en gij zult het

genoegen hebben een natuurlijk gedroogd
oogenpreparaat te hebben : doch let hier op

,

dat uw vernis wel droog zij , anders loopt gij

gevaar , dat de vliezen kleven , hierom moet
men nooit terpentijn vernis bezigen , ten ware
bet allerzuiverst uit witte mastiek of gom
dragacanthi beftaat : indien men de vliezen

afzonderlijk wil bewaren, dit kan mede ge-

fchieden.

Zie daar dan , Lezer ! een eenvoudig kunst-

je, waar mede ik oordeel geenen ondienst aan

jonge liefhebbers te doen: meerder kan ik

er niet vart zeggen, indien evenwel iemand

de kosten doen wil , om glazen bolletjes van

allerlei grootte te laten blazen , deze zijn nog
beter, om dat het glas minder aandroogd,

en zulke glazen bolletjes, aan een ftaafje,

handelbaarder zijn.

Nu zal ik nog melden, hoe men diene

te handelen, als men ook de fpieren van

het oog wil droogen en de oogkas er bij

bewaren: de laatfte dient men uit het bek-

keneel te zagen , en dan daar in de verlen-

ging van het hersfenvlies luchtig te fcheiden

cn er aan te laten , en vooral den ring der katrol-

fpier (^trochlea')y zie Fig. 5. bij g. Voorts

kan men ook , naar gerade der oogbollen , op
cenen grootcr fteenen of glazen bol de oogle-»
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den, wenkbramen en de traankliertjes be-
,

reiden , doch als deze bereid zijn » moet

men dezelve op het oogenblik eerst met n. Af<i*

gomwater , en dan gedurig aan met vernis

befmeren , op dat ze hunnen natuurlijken wei*

iland behouden , en vooral ook zonder druk-

king op den oogbol fluiten ; een weinig

winddroog zijnde, zorgt men om het flui-

mervlies van het hoornvlies te fcheiden

,

met er geolijd papier tusfchen te vleijeta

en het gedurig te rekken , dan blijft het in zijn

iland. Wat de fpieren betreft , deze moet en

kan men gemakkelijk genoeg fcheiden en van

het vet en het overtollige zuiveren, doch
men moet vooral dezelven niet al te ver van

derzelver waaijerachtige uitfpreidfels ontblo*

ten ; als men ze dan om den oogbol droogen

wil, zoo als in onze Fig. 5. te zien is,

neemt men wit fchrijf- of postpapier, dit

befmeerCf men met olie , terpentijn - olie is

het allerbeste, zoo lang tot het doorfchijnend

wordt als glas en niet aankleeft, ook geen

water aantrekt, daar na maakt men daar van
plaatjes , rolletjes , of zulke ftukjes , als de

omcrek der fpier vereischt, dan befmeerc

men dezelve met wat olijven -olie, en vouwt
of fchuift de fpier daar op, zoo dat het

opgemeld papier als een fcheidsmuur is tus-

fchen de wanden van de fpier en de wan-
den van den oogbol, het zij aan de gezigc*

zenuw of aan de fclerotis of het hoorn-
vlies ; begeert men de fpieren af te fcheiden

en uit te fpreiden , zoo als men dezelve

veelal bij de ontleedkundige afbeeldingen

ziet,
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a*T ziet, dan moet irien zich glazen plaatjes
t.uNDvKE.

wier centrum of onderbol toe

II. Afd. een cirkelrond is uitgefneden
,
zoo dat er

oogbol in rusten kan , waar na men
de fpieren in de rondte op het glas uitfprei-

den en droogen kan; een geolied bordpa-

pier met het opgemelde doorfchijnend pa*

pier daar over, heeft dezelfde uitwerking,

verders moet handigheid en vernuft het ove-

rige volmaken. '

Ontdek- Maar ik heb beloofd , dat ik de ont-

van dekkingen zoude mededeelen van den zeer
I. Hovius. geleerden' Heere jakob hoviüs , in leven

'

Philofophiae en Medicinae Dodior^ te jiim-

/ferdaniy een Man, wiens verdienden niet

alleen in die werelddad, maar ook bij de

Ilooge Scholen en Maatfehappijen van Eu-
ropa als nog in hoogachting zijn. Wij fpra-

ken hier boven reeds van de fijne infpuitingen

van RUiscH en monro in de oogen > en behiel-

den dien leiddraad der ontleedkunde tot hier

toe in onze afbeeldingen en verklaringen ;

het kan dan hier niet onaangenaam zijn , dat

ik regt doe aan den roem van mijn Vaderland

,

in de nieuwe ontdekkingen wegens het oog
der Koeijen. Het was in den jare 1740,
dat bovengenoemde jakob hovius , deszelfs

nieuwe ontdekkingen over het oog mede-
deelde , bij zijn inwijdings • Redevoering , on-

'

der den titel : Tra&atus de Cïrculari hu-
morum motu in Oculis, dat is: Verhanden
lïng over de beweging der omloopende vog~

ten in de oogen; welke Verhandeling na-

derhand vermeerderd cn verbeterd te voor-
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fchijn kwam. Daar nu het Koeijen-qp^ ^3®

eerfte en voornaamfte aanleiding tót deze

nieuwe ontdekking gegeven heeft, en dezei • ll.Afd.

ve tevens eene bijzonderheid in het oog
van dit dier heeft doen kennen , mogen wi]

niet voorbij , om deze in dien tijd zoo roem-
rugtige nieuwe uitvinding mede te deelen^

en te meer, daar deze ontdekking zelfs door
de Leipziger^ Varijsfche en Londenfcht
Maatfchappijen genoemd wierd : Rete Novum
bohus efi mirahile , dat is : het nieuwe net^

geflel in de Koeijen is verwonderlijk; en
in der daad het is zoo, gelijk de fraaije,

en zoo naauwkeurig als ons doenlijk is
,
ge-

volgde afbeeldingen zullen getuigen ; zij zijn

zoo fchoon en klaar , dat onze Lezer , zoo
wij vertrouwen, alleen door de verklaring

derzelven, al het bevorens verhandelde lig-

telijk nog beter zal begrijpen.

Bezie dan Figuur 1

1

, verbeeldende het Pl«at Xh
hoornig oogvlies uit eene Koe in zijn wa-^^s* i**

ren Hand , welke Figuur wij , fchoon dezel-

ve bij dien Schrijver de laatfte is, verkie-

zen hier te laten volgen op onze laatfle

Figuren van den oogappel en derzelver vlie-

zen , zoo om den aard der zaak als om de
geregeldheid der plaatsfchikking.

Men vergelijke dan de langwerpige witte

oogfleuf met onze Figuur i. en 6, alwaar

wij denzelven hebben afgebeeld en befchreven ,

als bijzonder aan de Koeijen eigen, en ver-

moedelijk zeer gefchikt om in het duister

te zien ; de onzen uit een Kalf genomen
zijnde , zoo is de fleuf kleiner , maar hier

bij
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bij a helder en duidelijker, zij ligt midden
auNDV£E.

het ontbloot druivenvlies bij bb,

In Figuur 4. vertoonden wij de kleine

Boofdft. gaatjes, waar uit de ooghaartjes in de oog-
leden fpruiten ; in Figuur 1 . ziet men de

haren uit den rand op het uitwendig ooglid

van ons Kalfsoog , maar hier , in Figuur
II, ziet men bij cc cc ongemeen fraai de
fijne bloedvaatjes en zenuwtjes in een ge-

vlochren , ter plaatfe daar de ooglidhaartjes

zijn ingeiijfd, als aan, om en naast elkan^

der gefchaarde tepeltjes den kring van het

oog beflaan , en als onmiddelijk eindigen in

het omgeflagen gedeelte van het inwendig

vlies, dddd\ waar door dan, ten dezen

opzigce, meest alle onze Figuren worden
opgehelderd.

Plaat XI. Figuur 12, zijnde de

fig. 13 . vijfde Figuur van hoviüs, eens tegen onze

Figuren i . en 5 , maar vooral tegen onze Fi-

guur 9 , dan zal den oogbol , aldaar vertoond,

in ^zijne onderfcheidene ontledingen duidelijk

op deze Figuur van hoviüs kunnen over-

gebragt worden, vooral indien men denk-

beeldig de kriscallijne vogten, het oogbol-

letje, het net en druivenvlies, bij Fig. 9.

verbeeld, plaacfe in de kom van den oog-

bol, hier vertoont: alleen is opmerkelijk in

deze Figuur, dat hier de kronkelende nieuw

ontdekte bloedvaatjes kennelijker zijn.

Men ziet bij a den oogbol eener Koe af-

•gebeeld, van achteren geheel van fpieren

ontbloot; vergelijk Figuur 5, alwaar deze

bol nog met zijne fpieren in de beenkas

ligt;
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de groote gezigtze-^ ^ RUNDVlli

n. AfdJ
VI.

ligt; bij h doet zich

nuw omgekeerd op.

Bij c is de voorname fpruchteltak
, wel-

ke, volgens de nieuwe ontdekking van dien

tijd , het aderlijk vat is , hetwelk uit het

aderlijk vereenigd netsgewijs vat (^Reticu^

lum novum Arteriofum ) ontfpruit , en om
den oogbol loopt.

Bij d ziet men deszelfs tweecakkige fchei-

ding.

Bij t is aangewezen de opklimming der

tweeleedige vaten tegens en op het hoornvlies.

Bij ƒ ziet men den rand van het hoorn-

vlies , waar op en om het kronkelend ader-

buisje vloeit en ingelijfd is.

Bij g ziet men een zeker bloedvat, het-

welk uit de bekleedfelen van het hoorn-

vlies oorfpronkelijk: uit andere vaten in den

rand van de omringende flangsgewijze vaat-

jes invloeit.

hh zijn de wanden van het druivenvlies,

tusfchen den rand van het hoornvlies en de
kronkeling der vaatjes in.

Bij ii vertoonen zich de aderlijke kron-

kelingen, die bij wijze van eenen ring den

oogbol omloopen : deze bloedvaatjes zijn

bet, die bij de ontfleking der oogen hec

eerst kenbaar zijn.

Bij k is de voornaamde kronkeling der

adervaatjes , doch die fchier met geene mo-
gelijkheid zijn af te beelden, ten ware men
het vergrootglas te hulp neemt.

Wij zullen nu tot de vpornaamfte, zijnde

de twee eerfte zeer aanmerkelijke Figuren

van
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van H o V I u s , overgaan ; waarin , in eene

verkleinde omcrek van een ontleed Kalfs-

hoofd, de nieuwe ontdekking van het won-
derlijk nersgewijs adergellel in eene Koe is

afgeoeeld.

Men befcbonwe dan oplettend Figuur 13:
hier is eerdelijk een Kalfslioofd, waarin aan

deze zijde des hoofds het meergemelde ader-

lijk netsgewijs zamendel in deszelfs natuur-

lijke plaacfmg zigtbaar voorkomt: men ver-

onderllelie, dat bij a het uiteinde van het

verhemelte in de bovenkaak eindigt , en dus

de beenderen van het verhemelte wegge-

nomen zijnde ter plaacfe, alwaar de -reuk-

en fmaakzenuwen zich met derzelver be-

kleedfelen als vereenigden , en dus hier al-

leen de voornaamfte gezigtdeelen te voor-

fchijn komen, om des te beter de nieuw
ontdekte ner^gewijze vlegting der adervaat-

jes te kunnen zien: in der daad vercoonea

deze zich duidelijk ter linker- en regter zij-

de, zoo dat de eene hooger dan den an-

deren fchijnc te Haan
,

gelijk dit ook in de

volgende Figuur kennelijk is, en waar van

ik gecne reden weet te geven , daar de ge-

zigczenuwen en ook de grootere bloedva-

ten ter wederzijden eenparig evenredig ge-

plaatst voorkomen ; bij b ziet. men dan

de linker netsgewijze adervlegting in des-

zelfs natuurlijke ftand , van de vliezen en

klieren gezuiverd , even voorkomen ; bij

ccc

^

zijnde wederzijdfehe fpiertjes, die het-

zelve bedekten , omgeflagen vertoont ; d doet

de aderlijke fpruchtel zien , die uit de nets-
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gewijze vlegcing opwaarts loopt; bij e komt
de afdaling van de halsader (^Carotis') voor,

waar uit de net gewijze vlegcing oncfpringt;

ff toonen de raksgewijze fpruchtels van de*

zelve aan; g vertoont de regcfche adervleg*

ring zeer duidelijk cusfchen de omringende

vaten, bijzonder bij alwaar de halsader

zich als verdeeltj bij i ziet men twee tak-

ken van het nieuw ontdekte aderlijk bloed-

vat- hetwelk uit de netsgewijze adervlegting

ontfpruit, en welke takken om den oogbol

loopen: vergelijk Fig- 12, alwaar dezeiven ,

gelijk hier, om het hoornvlies der oogbol
omzwaaijen ; bij k zijn twee zenuwcakken

van den oogbol ; bij /vertoonen zich de beide

gezigczenuwen , evenredig tegen elkander ge-

vleid en afgefneden , ter plaatfealwaar dezelven

inliet hersfengellel inkrommen; bij mziQimen
een gedeelte van de halsader, die insgelijks

in de hersfenen of liever in het moedervlies

(^pia mater') invloeit, bij wijze van een

cweeiakkig -vorkje verfpreid ; n is de aan-

wijzing van de plaats, alwaar de voorname
bloedvaatjes en zenuwcjes invloeijen, welke

men de bloedvaatjes en zenuwcjes van Nuck
noemt, gelijk ook het beloop van deze

vaatjes den rand van het netsge wijs. gedeelte

formeeren ; bij o is de vereeniging der nets-

gewijze ringvaatjes, tusfchen de beide ge-

zigtdeelen als tot een centrum zamenloopen-

de; eindelijk ziec men bij pp de^oogbollen

uitwendig geheel ontbloot; bij q de fchei-

ding of het middenfchot van het verhe-

melte ; rrrr duidt een gedeelte van hec

X been-

HET
rundvee»

II. Afd.

VI.

Hoofdfti
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»ET beenpxhtig achterhoofd aan. Deze Figuur
RUNDVEE.

in zijn geheel verklaard zijnde, worde
II. Afd. niet weinig opgehelderd door de volgende

Hoofdft
14 , om dat in dezelve de netsgewijze

vlegting allerduidelijkst en veel grooter uit-

plaat xi. gebreid
, in eenen omgekeerden Hand voor-

14* komt , vooral met deszelfs afleidende zoo
wel als invloeijende vaatjes om en aan het

gezigtgeflel.

bij a dan is wederom het uiteinde van
het verhemelte, bij b het middenfclioc , bij

cc de achterwanden van hetzelve verhemel-

te {palatum

)

; maar bij d worden duide*

lijk en kennelijk , op den linker oogbol , de

(lagaderlijke vaten Qvênofa ) aangeduid, wel-

ke het bloed uit den om trek van den oogbol

weder nederwaarts afleiden
,

en altoos zeer

kennelijk’ tusfehen de fpieren en klieren of

vetvliezen van den oogbol te zien zijn : doch
hier ziet men dezelve in het netsgewijs ader-

geflel zeer klaar achter ingloijen bij e; bij

ff ziet men allerheerlijkst het netsgewijs

adergeflel voorkomen ,
zich zelve volkomen

als een netsgewijze vlcgting vercoonende,

terwijl de rand der flagaderlijke vaten, als

in hunne vliezen leggende, zigtbaar is, en

bij g, een kennelijke flagader , nog klaar-

der voorkomt; bij h doet zich de flag-

aderlijke boezem, (^(inus vsnofis zeer

duidelijk onderkennen ; terwijl niet minder

duidelijk de aanvoerende aderen om den oog-

bol (bij Fig. 12. reeds verklaard) hierbij

i , op den regeer oogbol , wederom voorko-
men; bij is de plaats der invloeijing van

\ eeni-
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eenige flagaderlijke vaatjes ; voorts ziet men het

bij I wederom eenen der tweeledige fpieren

omgeflagen , van het regter netgellel afgefchei- n, Afd,

den , terwijl dezelve nog om het linker leg- vi.

gen; mm duiden de beide oogpunten, en Hoofdft-

nnn het gedeelte van het achterhoofd aan.

Na dat wij aldus, in naarvolging desonder-

zoeklievenden hovius , ook zijne twee eerde

Figuren hebben voorgedragen, en het nets-

gewijze adergedel in de oogen in deszelfs

natuurlijken dand vertoond is , volgt hier

nu zijne heerlijke derde Figuur , ( op de-

ze Plaat Figuur 15), waar in het meer- Plaat XI.

gemeld netgedel , afzonderlijk vertoond

wordt , met deszelfs afleidingen en in-

vloeden op en om den oogbol, tot zelfs

in de lijnde fpruchtels van het druiven-

vlies en de overige oogbekleedfelen , iti

alle deszelfs wonderbare takverfpreidingen ^

draaijing en kronkeling, in en aan de kus-

fmg C anajlemofis ) der allerfijnde dagader-

lijke bloedvaatjes ingedoten, ai het welk hier

zoo duidelijk voorkomt , dat er niets meer
behoeft, dan op dien voet, de verklaring

van den Autheur zeiven te volgen, met over-

brenging op de onze.

Bij aa dan is eene der voornaamde tak;-

fpruchtels van de halsader ( arteria carro^

tidis^ vaif.de benedenzijde tot boven toe,

het aderlijk net omvangende: bij hhhhb
zijn deszelfs zijdelingfche fpruchtels aange-

wezen; ccccc nu is het geheeie aderlijk

net , zoo als hetzelve uit de halsader ge-

rlogten wordt, plat uit geftrekt; het ver-

X 2 toont
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toont zich driehoekig , zoo dat de onderlle

hoek beneden door de halsader geformeerd

wordt, en de twee bovenfie door den rand

van her net zelve. Uit alle deze zonderlin-

ge necgewijze vlegtingcn vloeit nu het nieuw
ontdekrc aderlijk bloedvat bij d dit vaatje

vervolgt tot om en aan de gezigtzeniiw,

gelijk dezelve dan vervolgens met twee aan-

rrerkeli'ke affeheidingen , bij e te zien, zich

verder over het hoornig oogvlies verfpreid,

in zeer aanmerkelijke kronkelvaatjes cn flin-

gerrjes, bij ƒƒ allerduidelijkst te befchou-

wen; bij gg ziet men wederzijds twee

voorname fpruchtels, die door het hoorn-

vbes, tiisfchen deszelfs inwendige wanden
oplopen, over het choreidevlies ; bij hhh
zijn onreilijke fijne bloedvaatjes over den in-

wendigen bol loopende, mecrendeels door

vergrooting afgebeeld , alzoozij anders, door

dcrzelvcr fijnheid, bijna niet kunnen gezien

V' orden. Wijders is bij i i de grooten rand van

den oogbol omringd door een gemeenfehap-
ppÜjken ader; kk vertoont duidelijk al we-
derom die ongemeen fijne flangswij ze kronke-

lingen der nieuw ontdekte vaatjes, op den rand

i rondom den oogbol flingerende; bij Uil
zijn de nog fijnere fpruchtels aangeduid;

eindelijk bij m m is de vereeniging of kus*

fing der vaatjes op hun centrum aangewe-

zen; voorts ziet men alle de fime bloedvaat-

jes die door bet druiven vlies vJegten. ( Ver-

gelijk onze eieen Figuur 6 , \ Hier mede nu

is deze fraaije Afbeelding der nieuwe ontdek-

king in een Koeijenoog , eenigzins als door
^ een
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II Afd.

VI.

Hootaa.

Plaat XI.

16.

een vergrootglas opgehelderd , doch om dif m®***

volkomen te beflisfen, is bij Figuur ,5

^

( zijnde dit 'de vierde Figuur van hoviüs),

merkelijk vergroot een gedeelte van het drui-

venvlies, vol van de allerfijnire vaatjes, ver-

toond, zoo als hetzelve rusfchen het hoorn-

vlies inlegt Dit vliesje, dat wij in Fig. 6.^^

alreeds vol van fijne bloedvaatjes vertoond

hebben, wordt hier volkomen opgehelderd^

door dien bij aaa de algemeene gekronkelde

aderkring gezien wordt;, bij i^^^zijn oneindig

fijne fpruchtels , die zich door het druiven vlies

verfpreiden , in onderfcheiden takjes te voo^r-

Ichijn komen : dat nu deze fijne takjes aan

het druivenvlies behooren, blijkt uit het

omgellagen vlies bij ccc; bij óld is een

gedeelte van het hoornvlies verbeeld. Alle

deze zoo aanmerkelijke ontdekkingen we-

gens het oog en gezigtgeflel , toonen aan
,
hoe

genoegzaam alle voornaamfle Ontleedkundi-

gen, dezelven aan de deelen der Koeijeii

verfchuldigd zijn , het is dan zeer zeker van

geen klein belang, dat wij dezelven, zoo
veel mogelijk , bij een verzameld en met
onze waarnemingen vereenigd, den Land-

zaat doen kennen , en aan hun , in onze land-

/fpraak , voordragen
, het geen in onder-

fcheidene werken , in andere talen
,

niet dan

bij gedeelten te vinden is.

Daar het nu uit alle de befchrij vingen der

Figuren, op Plaat X[, blijkbaar is, dat de

oogdeelen en het gezigt der Koeijen zulk een

bijzonder maakfel hebben, hen bijzonder ei-

gen, zoo is het natuurlijk gevolg, dat de-

X 3 ze.
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HET
1.ÜNDVEE.

II. Afd.

VI.

Hoofdn.

ze, volgens het reeds verhandelde, tot een

bijzonder gebruik dienen. Hierboven hebben

wij bij den aanvang van dit, gedeelte , na ge-

noeg bepaalt, dat het gezigt der Koeijen ge-

fchikt fchijnt , om bij nacht of in de fchemering

fterker te zien dan fommigc andere Dieren:

wij merkten aan , dat hun oogpunt een ze-

kere andere rigting, of lieyer vermogen had

tot het vangen der lichtftralen. Ten flotte , en

ten bewijs van dit ons gevoelen , hebben wij

de laatfte Figuur 17 in deze Plaat gefchikt,

als moetende dienen tot befluit van alle de

overigen. Onze Helling is , dat het oog
der Koeijen , buiten het betoogde , om in

het duister te zien , ook inzonderheid ge-

fchikc is, om op zijde en kort voor zich te

zien. Men beziet eene Koe vlak voor den

kop , dan ziet men
, dat de neus

,
de Harre of

kol, eene vlakke gedaante hebben: men let-

te op de afHanden der neusgaten: deze zijn

beiden veel meer dan in eenig ander Dier

verwijderd, zelfs meerder dan in de Scha-

pen. Vergelijk dit nu eens met den mensch
en met andere Dieren , vooreerst

,
in den

Mensch zijn de oogen vlak in het voor-

hoofd geplaatst: hij kan 'dus met opgeregten

hoofde zeer verre voor uit zien , en fchijnt

gefchapen , om het hoofd hoog en opgehe-

ven naar de lucht , te heffen , om dus ook met

de oogen opwaarts en vlak naar de Herren

te zien , dit is reeds door de oude Dichters

opgeinerkt , welke wegens de bijzondere

befchikking des Scheppers
, ten opzigt van

den Mensch dus zongen

:

Pro-
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Pronaque ciim fpedint aniniantia caetera terram,

Os homini fublime dedit, coelumque tueri

Jusfit, & ereftos ad fidera tollere vultus.

Dat ik met vrijheid dus overbrenger

Daar al *t gedierte fleeds naar de Aarde neerwaarts ziet.

Gaf Hij, die *t alles fchiep en alles wijs gebiedt,

Den Mensch dat heerlijk en dat wonderlijk vermogen ,

Om opwaards ’t Starrenheir te aanfchouwen met zijne

oogen

,

En daar al het gediert* als kruipend ziet langs d’aard.

Zoo gaat de Mensch regt op en ’caanzigt heraelwaard.

Ondertusfchen hebben de Apen, als over

het geheel het naast^ aan den Mensch ko-

mende, de oogen nog digter bij een, doch
platter neuzen , uitgezonderd de Hondskop-
pen cynocephali ^ die fnuiten hebben : deze

zien beiden regt voor zich uit. Het Paard

heeft ook de oogen digter , evenwel eenigzins

zijlings , als eene Koe , doch de neus fmal-

ler , zoo dat dit Dier ook in dit opzigt , fchoon

zoo (lerk niet als de Mensch, vooruit ziet.

Onder de Visfchen zijn er , die voKtrekc

de oogen boven op den kop hebben , als

d*e Uranofcopus en de Anahlehs ^ die ik in

het werk van seba uitvoerig befchreven

heb , dan dit gezigt is van eenen anderen aard.

Intusfchen kan eene Koe meer over en op
zijde van d^n neus zien , als eenig ander

Dier, om reden dat de neys plat is, en dir

Dier dus met het oogpunt ot^er die platheid

iien kan
, het geen een Mensch volftrckt na-

X 4 . tuur-
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tuurlijk niet doen kan , om dat zijn neus uit-

rekende is, en het linkeroog den regeer wang

,

gelijk het regeer den linkerwang niee bereiken

kan , nu leert de gezigtkunde , dat , zoo men
uit ieder oog van den mensch een lijn trekt,

die beide de gezigepuneen tot een brengt,

deszelfs aflbndige zamcnloop , zeer verre

vooruit loopt , maar in eene Koe is dit ge-

heel anders. Hare oogpunten uit beide de

oogen, zijn kort en kort ziende, zie, bij

.voorbeeld. Figuur 17 bij aa^ de twee oo-

gen of oogappels, oogpunten, in eenen Koe-
kop afgebeeld :,men trekke van aa , aan elke

zijde eene lijn , van den hoek van het oog
af, tot over en tusfehen de twee verwij •

derde neusgaten hh

^

waar langs eene Koe
natuurlijk vooruit zien moet, dan zullende

twee lijnen elkander kruisfen en een oog-

punt maken bij c ^ wel te verftaan, als de

Koe met beiden de oogen te gelijk vooruit

ziet , en dus volgt hier uit , dat eene Koe
niet zeer verre vooruit kan zien. Dit, mee-

nen wij , is al wederom een bevestiging van

de onbegrijpelijke wijsheid des Scheppers.

Overweeg het. Lezer! en beoordeel het.

Eene Koe heeft voHlrekt een kort gezigc

noudig tot zijn bedaan, om dat hij kort

langs den grond zijn voedfel opfpeuren, al

grazende de kruiden onderfcheiden en uitkie-

zen moet, van andere foorten
, hem onnut,

zoo dat, indien hij een uitftekende neus had,

hij volfirekt zoo nabij niet , zoude kunnen

zien, en vooral niet zoo fijn g'razen, noch
het gras afkorten, om dat hem boventan-
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den ontbreken. Het paard heeft bovencan-

den en graast ook, doch op verre na zoo

fijn en kort niet als dé Koeijen. Men lette n. Afd.

er op, een Paard zal veeltijds met rukken

het gras afbijten, eene Koe met eenen ge-

ftadigen eenparigen voortgang. Maar ik heb

nog meer ondervindend bewijs voor het

kortzien der Koeijen ,
- wel te verdaan,

vlak vooruit, want van ter zijden zien zij

zeer verre ,
’t geen dadelijk zal blijken*

Men lette een^ op de Koe of Koeijen, als

zij in het veld vrij en onbedwongen loo^

pen , en zij ontdekken eenen hond of eenig

ander dier, dadelijk geraken zij op den hol,

en loopen in het wild als dolien den hond •

na; de hond natuurlijk van angst radder

vooruit loopende
,

omringt hem de koppel

Koeijen, zoo dat hij niet ontvlugten kan,

en zie daar, alle Koeijen flaan ftil, tot op
eenen korten afdand van den hond, dan be-

rieken zij hem : en vallen zij hem aan ,
dan dui-

ten zij de oogen , en doten blindeling toe ; nooit

zal eene Koe aanvallen en toedoten , zon-

der eerst een poos op eenen korten afdand

te blijven daan; dit weten de Stieren - en

Büffelvangers bij de Indianen^ en, ook on-

ze Boeren en Jagers, die, geliik wij elders

gezegd hebben , op dit oogfluiten letten :

"

een verdandig Jager , als hij in het veld

tusfchen de Koeijen is, laat dil de' Koei-
jen bij zijn hond naderen, laat hem berie-

ken en bekijken , de Koeijen of Koe zal op
een afdand blijven daan, en allengs vreed-

zaam worden ; evenwel zijn er
, die vol'

X 5 ftrekt
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flrekt niet zoo gedoogzaam zijn, maar, op
het minRe hard loopen, aanilonds weder
toefchiecen , zoo dat er altijd ineer of min
gevaar bij is, vooral bij de Osfen, die zeer

vatbaar zijn om dom toe te ftoten; dan,
ik behoeve dit niet verder uit te pluizen,

nademaal er vele liefhebbers' van de jagc

zijn, die door de Koeijen in de floot ge-

jaagd worden , als hunne honden kort op den
meester volgen, waarom den Jagers gera-

den wordt, hunne honden niet kort achter

hen, maar op zijde te laten loopen.

Maar lust het iemand eene nadere proef

te nemen van het kort -zien der Koeijen,

men neme een matig groote fpiegel , en

houde die van verre tegens de Koe, hij zal

dadelijk
,

die op zijde ziende, ei zijn te-

genbeeld in zien en toeloopen, doch kort

voor de fpiegel als verrast blijven flaan.

Integendeel kan eene Koe vrij regtuic

zien , en is niet kortziende
, wanneer elk

oog op zich zelve langs den neus zijlings

ziet
,

zoo dat de ooglijnen niet tot één

punt zamenkruisfen, en de Koe den kop op
zijde draait; bij voorbeeld: men volge uit

de beide ooghoeken de lijnen dan

ziet de Koe wel regtuit met beide de oogen

,

maar zijn oogpunt loopt nooit te zamen , en

dus is eiken oogflraal gefchikt om meer zij-

lings te zien dan vooruit, gelijk blijkt uit de

Figuur , bij voorbeeld : wederom uit het

oogpunt aa loopen dc gezigtltralen of lij-

nen , deze, zich verfpreidende , ont-

vangen in het ruim des halven cirkels van

(
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dd tot ee alle de gezigtlijnen , die op ze- het

keren atHand zijlings voor het oogpunt der
“-undver.

Koe kunnen komen , en wel nederwaarts ii. Afd.

langs den ‘muil; maar nu Helle men dat de vr.

lijnen ffff regc wederzijds uit zien , en

wederom in eenen hal ven cirkel, of zoo

men wil , ook met de vorige lijnen def
zich vereenigen ,

dan zal men ontdekken , dac

het ganfche ooggeHel 'der Koeijen meer-

der gefchikt is; om op zijde dan vooruit

te zien , en volHrekt niet om naar de

hoogte te zien , want de ooren , de ho-

renen en den nek beletten dit

,

gelijk

dit overbekend is ; maar daarentegen kan

eene Koe en meest alle viervoetige dieren,

door het omdraaijen der hals, vrij wel nadr

achteren zien ,
en zeker de Koe vooral,

want men zal haar in de weiden veel den

kop zien omdraaijen en over den rug zien:

dit doen de Paarden ook veelal
,

ja het

fchijnt mij toe , dat een Paard insgelijks

zeer Herk op zijde zien kan, \Yaarom men
ook de hoöfdilelien met ooglappen dekt,

0111, zoo als men het noemt, het fchichtig

worden, en op zijde uitfpatten te beletten:

voor zulk eene fchichtigheid fchijnt eene Koe
ioo vatbaar niet te zijn ; kortom , wij heb •

ben uit dit alles geleerd, in hoe verre dat

wonder gezigttuig k deze groote dieren al

mede zijne bijzonderheid heeft
, in onder-

fcheiding van dat in andere dieren.

Dus dan befluit ik mijne verhandeling

over het inwendig ooggeHel en het gezigt

der Koeijcn
, welke men voorts gelieft te

ver-
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BET vergelijken met het geen wij wegens het
*.uNDVEE. gemeld hebben ', in de befchrijving^

Il-Afd welke wij van het geraamte en van het uit-

wendig fpiergellel , in de II. Afdeeling,
^

' Hoofdlluk I. en 11., gegeven hebben; ter-

wijl wij nu zullen overgaan tot de werk-
tuigen der deelen van den reuk en het bij-

zonder geftel van de reukbeenderen, alles

volgens geheel nieuwe ontdekkingen en door
naauwkeurige afbeeldingen , opgehelderd ,

waar door dan het gebrek, dat in dit ge-

deelte heerschte, vergoed zal worden; zijn-

de onzes wetens, tot nog toe, w^egens het

renkgehel, althans der Koeijen, geene 'zoo

uitvoerige befchrijving bekend ; en zullen

hier nu , ten beiluite van dit Hoofdftuk

,

nog laten volgen, eene verkorte verklaring

van plaat XL
*
~

t

^ VER.

r



VAN HOLLAND. 233
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II

VERKLARING VAN PLAAT XF.

HET
RUNL^ FE

II. Afd.

VI.
HouiUit.

Fig. I. vertoont een Kalfsoog, levens-

grootte.

a de ovale doorfcbijning van het kristallijn,

leggende in den zwart - blanu wen kring

van het doorfchijnend hoornvlies, het rei-

vlies enz.

h het flnimervlies,

ccc de borstelige haartjes van H’t bovenfte

ooglid.

ddd de haartfes van het ond ?r(lc oo;Jii,

e de groore ooghoek.
.

'

/yfde bijhaartjes der oogleden.

g de krrakbeenige oogklier.

h de ronde ooghoek,

/ de binnenrand van het boven- ooglid.

k de onder -binnenrand van het onder -oog-
lid.

//^_de inentingen van het fluimer vlies.

m den kring van het oogwit.

Fig. 2. Het oog van een Kalf, ontbloot
'

' van deszelfs oogleden, volgens ste- .

^

NON.

a de ongenaamde oogklier, die de bollig-

heid van het boven -ooglid vult en des-

zelfs zachtheid veroorzaakt.

k de fcherpe ooghoek. . . .1

c de breede ooghoek, ter plaatfe daar hec

oog-

\
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ooglid , waar van men eenige over-

. blijffels op zijde omgeflagen zier, is in-

geënt.

dddddd zes znkjes of kwabbetjes van de

ongenaamde oogklier.

eeeeee traanbuisies
, waar door de oogle-

den bevogtigd worden.

ƒ de binnenrand van het boven ^ooglid,

gg de traanklieren.

h het fluimervlies.

i het oogwit.

k de oogappel.

/ de doorfchijning van het rei vlies en wa-
tervogt.

m m m m aanhang fels van den huid der oog-
leden.

Fig. 3. Het regter Kalfsoog, levensgrootte,

van de oogfchellen en alle vliezen

ontbloot , om het lluimervlies te

kennen.

aaaa gedeelte van het kraakbeenig vlies

van de oogkas.

bhhhh de affcheidfels van de afgefneden

oogleden.

c de groote ooghoek.

d het fluimervlies in zijne breedfle uitfpan*

ning, den oogbol half bedekkende,

de inentingen van dit vlies.

ff de zwarte kring der iris óf oogftarre,

door het hoornvlies fchijnende.

gg het reivlies en watervogt, door het

'hoornvlies fchijnende.

h
(

I
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h het c^Iasvogt, door het hoornvlies fchij- het

nende. rundvbï.

i hec ovale doorfchijnfel van het kriscalvogt. ii. Afd.

. V..

Fig. 4. vertoont het oog, dwars doorge- ^öcfdft.

fneden, volgens stenon.

aa de ooghoeken aan hun kraakbeenige uit-

einde of klieren.

h de groore of breede inwendige ooghoek*

c de kleine ooghoek.

dd omgeflagen gedeelte van de oogfchel.

e vereeniging aan den bovenrand.

ff de bi, isjes der haarworcelcjes.

gg de craanpiintjes {punctulae lachr'^ma-

les^ van stenon.
hhh gedeelte van het doorgefneden hoorn-

vlies.

Fig. 5. De geheele oogbol in de beenen

oogkas , met de voornaam 11e zijner

fpieren, levensgrootte uit een Kalf.

a de oogbol aan de inenting der zevende

oogfpier van galenos.

bhhh de kring van de beenen oogkas.

cc de twee fpieren die het oog opwaarts

bewegen.

de twte fpieren die het oog nederwaarts

bewegen.

f de fpier die het oog regtllandig houdt,

met de zevende fpier van galenos.

ƒƒ de katrolfpier.

g den ring der katrolfpier, aan het verlengd

hersfenvlies verbonden.

hh inlijving der fpieren op de helft van

den oogool , waar ook de fcheiding is

van

/
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van het doorfchijnend hoornvlies van het -

zachte of wccke oogvlies.
'

/ den ring van het oogwit.

kkk den ring van het zwart watervogt met
zijne vezelen.

/ de iris,

m m de opening van het reivlies*

Fig. 6. liet drnivenvlies.

aa den onnrek van het hoornvlies, met
den zwarten rand van het rciviies.

hh de doorfchijning van de iris,

cc cc het druivenvlies, met aanwijzing der

vaatjes in een opgefpoten oog.

d de ovale opening
, waar door het netvlies

fchijnc.

Fig. 7. Het glasvogtvlies met de oogflarre.

aaaa het glasvogtvliesi

hhhh den rand van het druiven vlies.

cccc de zwarte haaracheige oogbuisjes, in

hunnen waren kring , of het llarren-

vormig baarvlies (^trunca colearis,^

d het kristallijn bolletjCé

Fig. 8. De halve oogbol met de plaats der

gezigczenuvv^ en het daar aan neder-

hangend netvlies , mitsgaders- de

flraling der blaauwe ovale glans in

de oogen der Kpeijen.

a de plaats 'der gezigtzenuw eenigzins bui-

ten het centrum, zoo als deze zich ver-

toont in de natuur.

hb dit blaauwe ftraling van het rei -en an-

dere
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dere vliezen , afsrefcheiden van het -net-° RUNDVEE*
vlies.

e takjes van het netvliesje. IL Afd.

d de dubbele blaauwe ovale flraling die op vi.

het licht weerfchijnt, en midden in de Koofdft*

oogkom zich vertoont.

Fig. 9. Het glasvogt en het kristallijn oog-

boiletje in zijn natuurlijken Hand.

aaa het helder doorfchijnend glasvogt in

het vlies.

de kom of halve bol van het oog, waar

in het glasvogt ligt.

cc de waanden van de rei- en druifvliezen.

d de pupil of het kristallijn oogbolletje.

eee zeer fijne geultjes of fleufjes, waar in

de ribbetjes vanher haarfiarretje gelegen

hebben.

Fig. 10. Het kristallijn bolletje of de oog-

lens.

a deszelfs bovenfie bolrond.

b deszelfs pnderfie platrond.

Fig. II. vertoont de hoornachtige oogbol
eener Koe met de omgellagen

• aanhahgfels van het oogvlies, de

fclerotis en de kliertjes der oog-
haren, omgekeerd te zien; verge-

lijk hier mede Fig. i en 4.

a de ovale oogfleuf, die zich hier zeer

• kennelijk langwerpig, in het midden in-

gedrukt, vertoont.

hb het ontbloot druivenvlies.

Y CCCQ
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cccc-de uitrekende tepeltjes van de ader-
* tjes en zenuwtjes, in een gevlogten,

ter plaatfe alwaar de ooglidhaartje^

zijn ingelijfd.

dddd de oingeilagen beldeedfels van het

hoornvlies.

Fig. 12. Een Koeijenoog
, op zijde ver-

toond, in zijne bolronde gedaante,

waar in de bogtigc kronkelingen

der adertjes om het hoornvlies aan
*’ den oogbol zigtbaar zijn.

na dst oogbol van zijne fpieren gezuiverd,

^•de groote gezigczeniiw.

c het nieuw ontdekt aderlijk bloedvat van
' Dr. Hovius, uit de netswijze adervlegting

gefproten, op zijde van de gezigtzenuw.

d deszelfs verdeeling in twee fpruchtels.

t twee takjes van hetzelve ,
die op het

hoornvlies opklimmende, zich verfprei-

den.

ƒ 'de rand van ‘het hoornvlies,

g de aderfpruchtel die in de- ^flangsgewijze

vaatjes, op den rand van het hoornvlies,

invloeit.

hh de wanden van het druivenvlies, aldaar

uitwendig zigtbaar.

li de kronkelingen van den ommekring der

aderen.

h de voornaamfle kronkeling der adervaatjes,

iets grooter dan natuurlijk, om derzelver

kennelijke vereeniging’ met de zenuwach-

tige wacervaatjes te begrijpen#

Fig,
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Fig. 13. Een gedeelte van een Kalfshoofd,

waar in van de eene zijde, de door

Dodor THiyius nieuw ontdekte ader- n. Afd.

lijke netsge'Tiijze vlegting in zijne vi.

natuurlijke rtand vertoond wordt. Hoofdft*

a het uiteinde van het verhemelte aan den

fnuir.

h de linker nersgewijze adervlegting.

ccc fpieren van bctzel ve, omgeflagen vertoond.

d aderlijke fpriichtel die uit de nersgewijze

vlegting op waards loopt.

e afdaling der hals -ader Qcarotis').

ff taksgewijze fpruchtels van dezelve.

g de regtfche adervlegting tusfchen de om-
ringende vaten.

li plaats alwaar de hals-ader zich als verdeeld.

i takken van het aderljk bloedvat, hetwelk

uit de nersgewijze vlegting, ontlpruit, en

welke takken om den oogbol loopen.

k twee zenuwtakken van den oogbol.

I de beide gezigtzenuwen afgefneden, ter

plaatfe alwaar dezelve in het hersfenge-

ftel inkrommen.

gedeelte van den hals -ader, die mede in

de hersfenen invloeit.

n plaats alwaar de voorname bloedvaatjes en

zenuwtjes invloeijen.

o de vereeniging der nersgewijze ringvaatjes

tusfchen de beide gezigtdeelen.

pp de oogbollen uitwendig.

q de fcheiding of het middenfehot van het

verhemelte.

rrrr een gedeelte van het beenachtig ach-

terhoofd.

Y 2 Fig,
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Fig. 14. Een gedeelte van hetzelve Kalfs-

hoofd. waarin de netsgewijze ader*

vlegting, aan de tegenzijde, ont-

bloot vertoond wordt.

a de fnuit.

h de fcheiding van het verhemelte.

c c de wanden van hetzelve

d twee flagaderlijke vaten op den oogbol,

e dcrzelver invloeijing in het adernec.

ff het nieuw ontdekt adernet, breed uicge-

breid-

g kennelijke flagader.

de flagaderlijke boezem (^finus vem^

y/O-
^

i vaten over de oogbol loopende. .

k flagadervatèn naast dezelven.

I gedeelte van een oogfpier omgeflagen,

m m oogpunten'.

nnn gedeelte van het achterhoofd.

Fig. 15. Alleruitvoerigde afteekening van

het netsgewijs aderflel in het Koei-

jenoog, waar in hetzelve met alle

zijne fpruchtels, kronkelingen , in-

en aanvlegcingen , bronnen en ader-

flukjes om en in den oogbol, het

druivenvlies, hoorn- en giasvogc-

vlies, vertoond wordt.

aa de voornaam de takken van den hals-

ader ( carotis ) , het netsgewijs ader-

weeffel omvattende.

hbbhb zijdelingfe fpruchtels van hetzelve.'

cccc^
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ccccc het geheel aderlijk net van alle be-

kleedfels ontbloot.
nuNDverff

d de grooce adertak , die naar den oogbol H. 'Afdi

loopt, om en naast de gezigtzenuw.

e deszelfs affcheiding in twee takken.

ff de kronkeJvaatjes, flangsgewijs den oog-
bol omflingerende.

gg twee voorname fpruchtels , die aan de

wanden van het hoornvlies influipen.

Jihh ontelJijke fijne bloedvaatjes over den

inwendigen oogbol loopende.

ii de groote rand der oogbol.

k k kronkelvaatjes op den rand der oogbol.

llll nog fijner fpruchtels inwendig.

m m de inlijving derzelver aan den rand der

oogkom.

Fig. 16. Is een gedeelte van het druiven-

vlies, plat uitgebreid en vergroot

vertoont.

aa.a algemeene gekronkelde fiangsgewijze

adervlegting,

hhh derzelver nederdalende fpruchtels of
bloedvaatjes.

ccc het orageflagen vlies.

dd gedeelte van het hoornvlies.

Fig. 17. In deze Figuur is naar de regelen

der gezigtkunde, het oogpunt der

Koeijen afgefchetst.

da duiden de twee Koeijenoogen aan, zoo

als zij vlak op zijde van het hoofd liaan

en zien.

Y 3 ih
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h b zijn de neusgaten vlak voor den muil
&ÜNDVEE.

2ien.
'

|l. Afd. c het oogpunt der Koe, vooruitziende uit
VI* beide de oogen.

Hoof ft,
de lijnen der oogpunten wederzijds regc

nederwaards.

et de lijnen der oogpunten meer zij waards

uit.
*

ffff de lijnen der oogen wederzijds vlak op
-zijde zich zeer verwijderende.
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TWEEDE AFDEELING.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

^tuvouwende en hefchrijvende de bijzon^

derheden van de reiikdeelen de?' Koei-

jen^ met geheel nieuwe afbeel^

dingen^

00 ingewikkeld als de begrippen om-
trent de zintuigen van het gehoor en het

gezigt zijn, zoo zijn zij het insgelijks met
.-opzigt tot den reuk der dieren. De Wijs-
gecren en Onrleedkundigen kennen zeer wel
derzelver werktuigclijke deelen , en redene-

ren daar uit, tot zekere vatbare befluiten

der uitwerking; maar eindelijk fluiten zij al

mede aan de kennis van het wegfluipend

vermogen
, het welk de zinruigelijke deelen

,

of op de denkingskracht der ziel , of op
de bron aller zintuigen , de hersfenen na-

melijk
, hebben ; en zoo er eenig zintuig

is, waar over ons vernuft flilflaat in de ver-

klaring vandeszelfs uitwerking, is het voor-

Y 4 na-

I

HRT
rundvee;

II. Afd.

VII.

Hoofdfi:.

De reuk
der Koei-

jen.
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namelijk de reuk en de fmaak. Hier in ko-
RUNDVEE.

Wijsgeeren overeen : zij (lellen, en

IL AfJ. \vij weren het, dat een mensch leven kan,
VH. die doof en blind is, althans diie dit zintuig

Koöfda.
volkomen tot zijn wil heeft; en het

fchijnt zoo, of het is zoo, mi{s men aan

ons het gevoelen vrij late, namelijk, dat

iemand , doof of blind zijnde , wel verminkt

is in het wcrktiiigeliike , maar niet in het

inwendig denkbeeldige, vermits een doove

of een blinde, alfchoon hij niet hoort nock

!
ziet, evenwel door het gevoel en zekere leer-

i^ame teekenen bij zich zelve inwendig een

ii)egrip kan vormen, wat zien, wat hoore»

is , en dat juist om dat bij inwendig , of

zijne ziel, dat gemis gevoelt, en om het

ontbrekende zintuig wenscht.

Maar bedenken wij nu eehs, wat de reuk,
|

de fmaak en het gevoel is , dan valt er
|

geen bedenking, om niet toe te'flcmmen ,"dac

geen dierlijk wezen kan leven noch befaan zon-

der wezendijk gevoel , zonder fmaak , zonder
]

reuk. Zonder gevoel is een mensch dood;
zonder reuk heeft de invloed van den fmaak

geene werking , en zonder fmaak is alle

voedfel cene onnutte flof tot onderhoud van

bet ligchaam. Onzes bedunkens is dan on-
j

der deze drie zintuigen de reuk eene der i

voornaamfle en edeKle zintuigen des dier-

lijken levens ; immers kan men geene voor-

beelden aanvoeren, dat eenig dier, zelfs in

den (laat .v.an verminking of gebrek aan de

renkdeelen, zonder reuk is ; want iemand

die de neus afgehouwen of afgefneden is,

dies
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die door verkoudheid verdopt is , die ver»

iivvenngeii ol' nciispolijperi heeft, riekt door
de inademing aan het verheinelcc door de

fmaak, terwijl iemand, die voHlrekt doof
. .... ,

. , , liOüïüiï;,!

IS
, Zijn eigen geluid niet hoort, fchoon

hij gevoelt dat hij fpreckt , noch een .

Urekt blinde niqts ziet , en evenwel er

ftomme zijne fpraak begrijpt, en een vol-

over redeneert, en dus alleen werkt door
zeker begrip ; maar de reuk werkt door ftof-

felijkc aandoeningen; zelfs tot in de laatde

oogenblikken des levens rickr een dervende
het doodszweet; zoo dat men het zintuig

des reuks , zonder aarzelen , als een deeï

moet aanmerken
,
zonder hetwelk geen dier

leven kan.

Dit dan vnstge^eld zijnde
, is het niet min-

der waarachtig, dat elk dier, diertje of ge-

voelig wezen , ik zoude er de planten fchier

bij voegen, een bijzonder geflcl Qorganifa*
tie zal ik eens fcellen ) hebben , welks wer-

king gcfchikt is oni de verfchillende uitwa-

femingen , dampen
,

geuren of zweet van

allerlei foort te kunnen onderfcheiden en

zich ten nutte te maken. Ik wil het, waar-

de Lezer ! aan n door voorbeelden vatbaar

maken, om het des te beter op den reuk

der Koeijen te kunnen toepasfen. Reuk te
De Honden zijn het, welke men veron- Houden»

derileld den fijnten reuk te bezitten ; het is \

200 , een Hond kent de uitwafeming van

zijn Meester , zelfs tot op de kleedcrcn , die

hij draagt ; de voorbeelden zijn overbekend

,

dat een Meester zijn zakdoek, tabaksdoos,

of eenig ander tuig voorbcdachcelijk weg-

Y 5 fcopt
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flopt en Iaat liggen, en, uren verre ver wij-
RUNDVEE,

zijn Hond gelast om het re zoeken;.

het dier riekt , vindt en kent onder vele

Hoofdfl:.
ji^ist dat

, hetwelk van zijn meester

is. Hun fijne reuk, om op dc jagt bet wild

te ontdekken, is overbekend.

Reuk der De Vogelen fielt men mede onder de
Vogelen, dieren , w^Iké den fijnfien reuk hebben , na-

demaai de Gieren
, Adelaren , in dón woord

,

dat alle Roofvogelen ,
uren verre den reuls

der krengen rieken, en daar op azen.

Reuk der De Visfchen,. de RO ofvisfchen , -kunnen ,
Visfchen. }^^nneii aard, zecr verre door de wa-

teren rottende krengen ontdekken.

Reuk der De Infckten , de Vliegen , rieken insgelijks

Infekten. fterk ; de Bijen zwerven uren ver van Ifiin-

ne korven en honigraten op den reuk van

de boekweit of tijmbloemen ; de Mollen-

doodgraver (een zoogenaamde ToiO riekt

onder den grond den- reuk der doode Mol-
len.

Op deze en diiizende dergelijke vocrbeel*

den, oordeelden de Ouden, vooral aristo-

TELE5 en bijzonder heraclitus, cn meest

allen ‘na hun, dat de Mensch onder alle

' dieren het minst met het vermogen van te

rieken begaafd was, ten minfie dat hij dit

vermogen in mindere mate bezat: zij erken-

den en bepaalden een nog veel minder trap

in de Paarden en de herkaauwende dieren

,

en vooral in de Koeijen.

Deze fiellingen
, die misfehien niemand

zou durven ondernemen te betwisten, op
te helderen, of liever te verbeteren, zal ik

nu
\
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nu eens nader inzien, te meer,' daar ik op het

het onderwerp van den renk oncellijke waar- ®-UNDvEi;

nemingen in allerlei dieren gemaakt heb , en Afd.

derhalve ook alle de afbeeldingen van de

reukdeeleh der Koeijen door ons alleen en
eigenhandig naar het leven naauwkeurig zijn

afgebeeld op Plaat XII.

Doch eer ik tot derzelver verklaring over

ga, zal ik mijne aanmerkingen op het bo-
vengemelde mededeelen. Dat een Hond,
een Adelaar, een Pvoofvogel, een Honigbij

of Infekc, van zeer verre af rieken kan, isl

Tiiet te ontkennen
,

ja dat meer U , dat zulk

foort van Dieren den Mensch in dit geval

overtrelxen, is insgelijks waar, maar dit be-

wijst niet, dat een Mensch ofandere Dieren,

als de bovengemelde, onvatbaar zouden zijn

voor eenige aandoening der reukdeelen, waar

voor de gemelde bekende Dieren,' vatbaar

zijn : het tegendeel is waar , want de graan-

of zaad - etende vogels , bij voorbeeld de

Hoenders ,
zullen uit de paardendrek de on-

verteerde haverkorrels rieken en uitpikken:

de Musfehen en Vinken üic eén . vermengde
zaadhoop die 'zaden rieken en uitpikken,

ivelke zij noodig hebben: bet onderfcheid

van aas of deeg der visfehers, leeraart den

onderfcheiden reuk dezer Dieren, en elk,*

die maar eenigzins in de aangename nafpo-

ringen der Infekten ervaren is , weet ,
dat elk

Rupsje dat foort van bloem of plant of

kruid verkiest, dat hem eigenaardig is: dat

wijders elk kapelletje , uiltje ,
vliegje , tor-

retje,' mugje, motje, hoe klein en fchier

Y 6 on-
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onzigtbaar, in een beemd van kruiden, in
ïtuNDVEE.

bosch vol booincn ,
in een hof vol

II. Afd. bloemen
,

juist en zonder misfiag
, dat kruid y

bloem, dien boom, dat zaadhuisje riekt,

dat hij natuurlijk rieken en kennen moet
tot zijn bedaan

,
gelijk deze Diertjes ook

altoos die flreeken ontvlieden , alwaar te-

genwerkende of voor hun walgelijke plan-

ten groerjen. Dus kan men ten aanzien van

üjnen reuk of gewaarwordingen van dierlij-

ke of plantaardige iiitwafemingen , zonder

'twijfel den reuk der Infckten nog boven het

fijne reukvermogen der Honden Rellen

.

Maar als men nu eeiis onbevooroordeeld

dit Ruk overweegt , dan zal het , dit durven

Tvij denken
,

blijken , dat elk bijzonder

Dier, elk gedachtaard, elk foort, van de

'kleinRe tot de grootRe roe, jurst zulk een

trap van fijnheid van reuk heeft, als tot zijn

beRuur en vernuft benoodigd is
,

en dat

ook even daarom niet volgt, dat een IMenscb

of bijkomend Dier dat vermogen in minder

mate zoude bezitten. Ik beweer het tegen-

deel ; en durf, doch met eerbied, deze ge-

zaghebbende Ouden bcRrijden. Ik erken de

bijzonderheid van fijnen reuk in vele Dieren,

maar ik^Relle ook, dat den Mensch zulk

oen vermogen zoude kunnen^ uitoefenen,

ingevalle zijne natuur , zijn aard en zijne

overige vet^evene zintuigen dit benoodigd

hadden. Men iegge een gezond Mcnsch
honderd verfchillende zaken voor, hij zal

dezelve door den reuk onderfcheiden. Men
blinddoeke een ervaren Chimist , Drogist

of
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óf Apothekar, en legge hem duizend ver- het

fchilleride drogerijen voor, hij zal dezelve

door den reuk onderkennen. Een Minera- ii. Afd.

ist zal enkel op den reuk de metalen en vii. ,

foorcen van aarde onderkennen. Bij voor-

beeld, hij kent uit den pisachtigen reuk, door
wrijving, de Bolonifche Phosphorus en de

Spaten, de zwavelreuk der pijriten of zwa-
velkies, het marmer, en zelfs door wrijving

de harde keijcn ; een verilandig Graanhande-

laar zal enkel op den reuk het graan onder-

fcheiden. '

,

Dit, behalven meer, iiu met bedaardheid

gade geflagen , bewijst dat een Mensch

,

over het algemeen
,
het gebruik van den reuk

,

bij uitnemenheid , over allerlei zelfdaiidig-

heden, boven eetiig Dier heeft, dat is, om
duidelijk te zijn , dat zijn geflel des reuks

,

alfchoon het in vele andere opzigten van

dat in andere wezens verfchilt , vooral in

het uitwendig maakfel der neus, evenwel
zoodanig is, dat hetzelve in de uitoefening

der dierlijke vatbaarheden, allen overtreft in

het onderfcheiden der eigenfcbappen van elk

wezen door den reuk, en fchoon door de

Ouden de fcherpheid van gezigt aan .den

kattenaardige lynx de fijnheid van reuk

aan de Monden, de fmaak aan de Aapen,
enz. werd toegefchreven ,

zoo worden nier

te min alle deze bijzonderheden in fommige
Menfchen insgelijks gevonden. Ten aanzieh

van .,deze fijnheid van reuk, in fommige
Menfchen, heeft de beroemde GAUBius,(een
man, welke, ten dezen opzigte, allen ge-

loof en tevens eerbied van mij en alle zijne

Y 7 Leer-
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HET Leerlingen verdiende ) openlijk gezegd eené
1.UNDVEE.

gekene te hebben , die op den reuk
Ii^ Afd of het gevoel van de dampkring, wist, of er

kamér was, hij verhaalde,

dat hij opzettelijk had gezorgt, om de Kat

met alle mogelijk geheim in eenfg ander ver-

trek te verbergen, doch zoo dra kwam de

anders welgedelde Dame, niet in de zaal,

of zij rook de Kat en gevoelde eenig angstig

2weet. Dit nu is zeker een bewijs van den'

bijzonderen invloed der reuk op den Mensch
gelijk op alle andere Dieren. Hiér moet
jiog bij gevoegd wordéii de bijzondere form'

cn gedaante der neuzen , want gelijk de fijn-

heid van den reuk in de Honden veel afhangt

van het maakfel van den uitwendige neus
, even

zoo als in het gehoor de verfchillende oor-

lellen, zoo is het ook met de neuzen der

Menfchéh ^ de oude Phijfionomisten erkende

cr het fchertfende vernuft en fijn oordeel van

eenen plautus uit. — Het is ook niet vreemd

dat men Menfchen vindt, die den reuk van
< kaas, en zelfs van zommige anders aangena-

.me vruchten, zoo als perfikkcn , abrikoozen

enz. niet kunnen verdragen. Het rieken van

fchimmel of iets mufs , kan iemand zeer flerk

aandoen, al hetwelk dan, zonder vooroor-

deel befchouwd, onzes bedunkens aantoont,

dat men in den Mensch de eigenfchap van

fijn te rieken, in zulk eene geringe mute,

als de Ouden fielden, niet ’ kan ftellen, doch
dat men daarentegen wel degelijk kan voor-

dragen . dat de Mensch , naast hem de bloed-

rijke Dieren, en vervolgens alle levendige

Schcp«^'



VAN HOLLAND. 351

Schepfekn , elk naar zijnen aard , het zintuig

van den reuk hebben , zoo als noodwendig
tot hun bellaan en levenswijs behoort, maar il. Afd.

dat wat afdoet, is dat die fijne reuk aan alle

foort van Honden niet algemeen eene eigen-

fchap is , maar alleen aan fommige geflachten ,

vooral aan de Brakken en Krulhonden : er zijn

loorten , die op verre na niet zoo fterk rieken , t

namelijk de Mopsjes, de Deentjes, de Dog- ^

jes en andere foorten ; men vindt zelfs Hon-
den, die bijna niets anders kunnen rieken

dan dagelijkfche fpijzen , in één woord, alle

geflachtfoorteii der Honden, hebben een . ze-

kere trap van reuk
, overeenkomstig hun

ras en levenswijs, zoo als ook de Roofdie-

ren: een Kat zal de Muizen en Ratten door
den reuk ontdekken, een Wezel of Fret de

Hoenderkooijen en Konijnenholen , en dus

ook alle andere Dieren naar hunnen aard,

en wij zullen uit het reukgeftel der Koeijen

trachten aan te toonen,‘dac in deze Dieren

een allerverheven fle blijk is van de wijslieid

en grootheid des Makers, in het fcheppea

van zoodanige reukdeelen, als noodzakelijlc

overeenkomstig waren met alle andere zoo
zonderlinge Ledematen van zulk een groot,

en voor het Menschdo'm zoo nuttig Dier.
,

Het is dan ook hierom, dat men met
grond kan bcüuiten, dat de neus van eea

Koe veel breeder en flerker van bekleedfe*»

len is dan van eenig ander bekend Dier:

daarenboven, dat het geheel inwendig reuk-

geftcl verfchilc van allerlei andere gevinger-

de Dieren, want in meest alle de herkaau-

wen-'
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wende Dieren is het doorgaans op dezelfde
WET wijze geformeerd als in de Koeijen. — Dan

,

RUNDVEE»
wij tot de befchrijving van de reukdeelen

i
II, Afd. der Koeijen overgaan , zullen wij eerst nog

onderzoeken wat reuk, wat rieken, cigen-
' lijk wat het rieken, of de reuk der Koei-

jen is.

' Bepaling Door den reuk of het rieken verbaat men

leuk.^^
vermogen van het zintuig , hetwelk gc^

fchikt is om de fubtiele uitwafemende geu-‘

ren ^ of liever eigenaardige geesten van
elk wezen op te flurpen , in te ademen ,

vervolgens door ae wegen der werktuige;^

lijke reukheenderen als V ware gezift^

verfijnt en ohderfcheiden te worden door den
invloed^ die alle dierlijke wezens op eenen

riekenden hebben
,
en dus kan men ter na-

dere uitbreiding zeggen, dat, door middel

van den reuk, alle de hoofdüolFen der Ele-'

menten onderfcheiden worden, het zij dan

nu eenig dierlijk riekend Wezen, deze tot

vleeschetende
,

gene tot vischetende, an-

deren tot worm- cn infektetende, wederom
anderen tot ooft- en boomvrucht, nog an-

dere tot graan
, gras-, bloem- of kruid-

etende gefchikt zijn
, allen bekomen zij

\ door middel van den reuk , van die opHur-
ping der geestrijke uitwafeming, de kennis

cn onderfcheiding van het voor hun nood-

wendig bijzonder voed fel , of ook van her

gene hun fchadelijk is, terwijl de Mensch
bij uitnemenheid alles door den reuk tot

zijn voedfel kan onderfcheiden, en dat fcha-.

delijkis, onderkennen, en wel daarom, om"
dai



VAN HOLLAND. 353

cat de Menscli over alle wezens als heerschc,

ook door de reuk alles onderkent , en ten aan-

7ien der Koeijen .en van het andere herkaau- li. Afd.

wend Vee, zal blijken dat hnn reuk en reuk-

deden alleen voor hun geflachtaard en voor

geen anderen gefchikt zijn.

Eene Koe of Runddier is dan ook, ten

aanzion van den reuk , alleen gefchikt om
langs en op de vlakte der aarde zijn nood-

druft door den reuk op te fporen. Zijn

aard en eigenfehap, zijn gellel, kan hem
niet doen booren in de aarde, nog duikelen

onder het water , noch zwerven over de

zee en rivieren ; neen ! maar de afhangende

'valleijen der bergen , de tusfehenruimten

der bosfehen , de vlakke vel Jen , de elfe-

ne beemden , de grasrijke valleijen ,
de fris-

fche waterbeeken zijn, zijn deel; hier kent

het Dier door den reuk de klaver, de bo-

terbloemen, de^watcrlinzen
, de grasfeheuN-

ties, in één woord, alle kruiden der vlak-

tens. Zijn, boven alle andere Dieren onder- Het bij-

fcheiden, breeden.neus en muil, zijn zon- zolder ric-

derlinge tong en fmaakgedel , doet hem onder

het grazen juist die kruiden al riekende opfpeu-

'ren , die afbijten , die fmaken, die onder een

mengfel van honderde aardgewasfen , door hem
alleen uitgekipt worden.— Let eens , Lezer

!

let eens, Natuuronderzoekers! op het gra-

zen eener Koe ! Iet eens op het geblaas zij-

ner neusgaten
!

gij zult overtuigelijk zien

,

dat hij geen kruidje
,
geen distel

,
doorn of

hem fchadelijk kruid zal affeheeren ; het

fijne, het maischftc gras zal hij rieken, en

.. \
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afzonderlijk van tusfclien duizende kruiden

afbij ten. Brengt eene Koe op een land vol

distelen , of daar. in ons Holland het be-

kend heeremoes (^caiida Equina^ , veel

klittenworcelen of fcheerling ,
vooral de dis-

telen, hec dui hanekam enz. groeijen, zij

zal ze allen laten ftaan, en alleen hec fijne

gras of andere haar nuttige kruiden uitkip-

pen, en niet dan bitteren nood of de zor-

geloosheid van een’ vrekken Boer doet haar

uit honger nadeelige kruiden eten. Gaat

des winters op de Hallen, ziet haar fchraal

hooi , met distelen of onkruid vermengd

,

voorleggen , zij zal als dan nog hec onkruid

afzonderen , ja zelfs onderfcheid tusfchen

koolHruiken en allerlei fchellen van knollen

en aardappelen maken; zij zal zeker foort

van appelen of peren gaarne eten , maar van

anderen een afkeer hebben'; dit nu is de

eigenfchap van haar aard, natuur en reuk-

gellel. Legt haar vleesch, visch of iets

dergelijks voor, even zoo zal zij het wei-

geren, tenware bij nooddwang, gelijk men -

wil dat de Schotten en Ieren ^ die aan de

zee wonen, hun vee wel met visch voe-

den
, doch dit is ook oorzaak , dat het vee

allerkleinst en ongans blijft; in één woord,
de reuk der Koeijen is volfirekc gefchikt

om de zachtfie, de malschfie, de geestrijk-

11e kruiden te kunnen kennen. Dan, laat

ons nu de deelen eens ordenlijk nagaan,

om door derzelver gefiel alles
, wat gezegd

|s, op te helderen.

dien einde, om aan dit ons ontwerp

)
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te voldoen , is Plaat XII. ingerigc. Wij

hebben het geduld en de moeite genomen,

om , met toepasfing op den reuk , onder li. Afd.

fcheiden afbeeldingen te geven , en wel in
,

Fig. I en 2 het geheele hoofdgeflel van een

kalf, naar het leven tot op ruim een vier- plaat XII4

de verkleind. Fig. i vertoont het
’

uitwendig, en Fig. 2 hetzelve inwendig en

'

doorgefneden ; dus wordt in Fig. i bij a Q^n Kalf

het opperbekkeneel ontbloot voorgefteld ,
met het

bij b is de vereeniging der hoofdfcheel-

beenderen ( Sutura Coronalis ) ; bij c de

inlijving der gezigt-, reuk- en fmaakbeen-

deren aan het verhemelte; dit noemt men
het voorhoofdbeen, den voorhoofdnaad, de

zaagswijze groef (^Sutura Sagittalis") ,
korc

op dit aanduidfel is de inlijving van dat ge-

deelte naar het oogbeen bij ^ is‘ het bo- Boven^

venneusbeen te zien , hetwelk eindigt even neusbeca,

boven het ringbeen van den neus; ’t welk
dadelijk zal voorkomen; aan de achterzijde

van het achterhoofd is bij ƒ het ileenbeen

^n het gehoorgeftel zigtbaar ; bij g de hol-

f
ligheid van het flaapbeen ; h teekent de be-

nedengroef van het verhemelte ,
eigenlijk

de verzamelplaats der kaauwfpieren ; bij i

is het achterhoofd; bij k ziet men de oog-
beenkas, waarin het zintuig van het gezigt

bewaard wordt ; maar bij I beginnen de bij

uitnemendheid in eene Koe kenbare reuk-

beenderen. Dus is bij m het bovenneus- bcenderca,’

been; bij n het ringswijs neusbeen , dat in de

bovenlip dringt ; in deszelfs holte is de groote

reukweg, die in de reukbuisjes en het fpons-
’

been
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been zich nitbreiden ; bij o ziet men de
* holle beenfleiif, waarin de reukdeelen ook
tot den finaak en het voorverhemeke indrin-

gen ; eindelijk bij pp de bovenkaakfche
beenderen van het uitwendig verhemelte,

eindigende in de onderoogfehe beenderen bij

q\ bij rr is het jukbeen, of de knok der

wangen, in de Koeijen insgelijks bijzonder

uitrekende; bij s zijn de bovenkiezen; bij

tttt is de onderkaak of het kinnebakken

aan zijn invang om het jukbeen en het ach-

terhoofdfehe uitkek ; bij u zijn de onder^

kiezen ; bij v de voortanden ; w is het voor^

verhemelte en de kwijlwegen ; x het achter-?,

verhemelte.

Deze Figuur, alleen dienende om eenige

algemeene aanwijzingen aan het hoofd, in

verband met de reukdeelen, voor te ftellen

,

zij genoeg tot ons tegenwoordig oogmerk;
anderzins zoude hier eene aanwijzing der

zenuwen en zenuwgaatjes niet onnut geweest

zijn; dan, vermits ook deze bijzonderhe-

den in afzonderlijke afbeeldingen over de

zenuw^en zijn voorgedragen , laten wij dit

hier onaangeroerd : dienende deze Fig. i

voorts om Fig. 2 nader op te helderen.

Men kelle zich dan voor, dat op Plaat XII.

in Figuur 2 de kop , in Fig. i afgebeeld,

doorgezaagd zijnde, in eene omgeflagen te-

genrigting inwendig vertoond wordt, waarin

vooral de reukdeelen zeer zigtbaar zijn, en

hier, als het aanmerkelijkke gedeelte van

het voorhoofd beflaande, voorkomen; aan-

merkelijk, zeggen wij, om dat inde Koei-
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jen , vo]|;yens deze Figuur , de reuk - eii ««tT

fmaakdeelen ruim de helfc van het geheele

voorhooili beflaan , hetwelk blijkt uit de n. Afd.

perpendiculare of loodregte liin , die wij Vii.

bij aaa aangeflipc hebben, en midden door Hoofdig

het hoofdgeftel loopt : als men er nu op
let, ziet men, dat de fijne reuk - zeefbeende-

ren boven in de hersfenholte bij de fmaak-

en gezigtskameren niet alleen beginnen , maar
zelfs over de gemelde middellijn in het ge-

hemelte vervolgen , terwijl het overige ge-

deelte van het hoofd alleen de plaats der

hersfenholligheden cn de gehoorbeenderen

omvat, hetwelk dan onze voordragt van het

naauw verband tusfchen den reuk en den

finaak bevestigd ; dan , om insgelijks eenig

nader begrip van het geheel te geven , zijn

deze volgende aanwijzingen vooraf noodig^

om des te gemakkelijker de aanwijzingen

van het bedoelde gedeelte der reukbeende^,

ren te verdaan.,

Bij hhhh dan is het bekkeneel, doorge*

zaagd , zeer kennelijk met deszelfs inwen*

dig fponsachtig en nog onvast gedeelte zigt- . ^

baar; bij ccccccccc zijn dé inwendige hol-

ligheden en indrukfels van het hersfengeftel ^

of liever de korst der groote hersfenen ; bij

d is het fijn en fchier doorfchijnend fchubs-

gewijs gebeente van het oogbol of de oog*:

kas ; bij cte het doorgezaagd gebeente met
deszelfs fponsachtige deelen en groeven van

het gewelf van het verhemelte en de inlij-

vingen, zoo van het neusbeen, als van het

verhemelte : bet luchtbeen , de flijm - en klier-

Z been*
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MET beenderen der fmaak , de tong - geledingen
RUNDVEE.

; dit gedeelte maakt de groote bafis van

II. Afd. bet hoofd der Koeijen uit , en is als de
VIL verzamelplaats van die dc onderde hoofd»

Hoofdft.
fcheei ^ beenderen in het zoogenaamd veel-

iniijving vormig nekbeen , waarvan hier Hechts bij

berderen
een kleine doorgezaagde blijk is; bij geen eren.

binnengedeelte van het gehoor-

been , liggende in , en omvangen door hec

harde deenbeen zelve aan het achterhoofd

bij li ; bij i is de uitwendige gehoorweg
zigtbaar; bij k ziet men het gaatje, waar

door de gehoorzenuw in de hersfenen in-

vloeit; bij I het gat of de opening van hec

hoofd , ter plaatfe daar hec den eerden wer-

vel omvangt , en daar aan draait ; bij m m m
j,

is de onderkaak; bij nnn ziet men het bo-

venneusbeen Qos Ethmoides^j ^ hetwelk als

het dekfel' van het onderde is , in zijn eene

helft, (zoo als het in Fig. i bij e in zijn

geheel vertoond is); hier aan ligt bij o o

het'kraakbeenig middelfchoc der beide neus'

nig**mid- kameren of neusbuizen : want men diene op

aeifchot, te merken, (het geen ftraks duidelijk zal

voorkomen,) dat er twee afdeelingen der

neusbeenderen zijn , elk op zijn bijzonder

«eusgat links en regts betrekking hebben-

de; dit middèlfchot is meerendeels kraak-

beenig , in oude Koeijen wordt het beenach-

tig, doch altoos blijft het aan de uiteinden

van de neus eenigermate doorfchijnend : men
noemt het in het Latijn feptum^ zoo veel

als middèlfchot , de Mensch gevoelt het;

in de Koeijen evenwel is hec uitwendig min
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zigtbaar, nog mmder in de Honden, maar het

2eer kennelijk in de Paarden, dermate, R-uNDyBa;

de Paarden- Doctors, in den droes der Paar* n. Afd,

den op de doorfchijnendheid en den flank vii.

van dit niiddelfchot lettende, hetzelve als

een teeken van veegheid aanmerken ; men
kan het uitwendig in de Koeijen zoo niet

nagaan, om dat derzelver neusgaten en de

bovenlip te eeltig en vast zijn : nogtans

kent het de Boer op het gevoel , en in

Veeziekte let hij er op, of dit middelfchot^

dat zij het fnotviies noemen
, wel zuiver is.

Dit kraakbeenig middelfchot nu, bedekt in

onze Figuur tot nog toe het bovengedeelte

van de reukkokertjes, die mede op Plaat XII.

3 ? 5 9^9 7 ontbloot cn le-

vensgrootte verbeeld zijn ; doch daarentegen

ziet men in deze Figuur 2 bij pp dQ on-

derfle reukkokertjes
,

die gemeenfchap met
de frnaak of de verhemelt -gebeentens heb-

ben ; eindelijk vertoonen zich bij qq de

groeven en holligheden van' de fijne zeef-

beenderen , fponsbeenderen (ojfa fpongio^ zeef-

fa') ^ van den reuk, ter plaatfe daar de fijne beendcrciw

reukgeuren naar het hersfengeflel invloei-

jen , en als gefiltereerd de fijne geesten me-
dedeelen; voorts bij rr de onderfcheidene

fleuven, die de rol beenderen bevatten. Alle

deze beenderen nu hebben hunne bekleed-

felen , omwindfelen en fpieren. Alle dezelve

aan te teekenen
^ zoude ons zeer verre af-

leiden, iets evenwel moet er van gemeld
worden, en wij zullen aandachtig zijn, om
er bij elk beengedeelte of reukdeel aan te

Z % ge-
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cïT gedenken ; in het algemeen gelieve men op re

».uNDVEE- dat, gelijk eene Koe door verfchil-

II. Afd lende fpieren zich bewegen kan
,

gelijk ook
VII. .de oogleden en de tong, dezelve bijzonder

Hoofdft een eigenaardig vermogen heeft
,
om den neus

en de neusdeelen te bewegen. Wij zien de

fcherpriekende Honden de neusgaten bewegen

en er mede fnuffelen : wij ?»dcnfchen kunnen

de neustoppen bewegen; het optrekken en

grijnzen der neus of neusgaten bij de die-

ren , is menigmaal bij de Natuurkenners

waargenomen, maar boven allen wordt de

vreesfelijkfte grijns en fpalking der neus-

gaten den Stieren toegekend. Dus nicldt ons

viRGiLTUs en oviDius van de vuurhlazende.

Sneren , van het opfpalken der neusgaten ,

enz. Dit is zoo : men lette op de Koeijen

en Osfen, zelfs als zij ftil zijn: men zal

hen de neusgaten nu open zien fpalken,

dan dezelve toeknijpen
, en de neuslip ge-

lladig zien bewegen
,

ja bij het toereiken

van voedfel , zonder den muil te openen

,

zullen zij de neusfpieren uitrekken, en als

'een fnavel vooruitfteken , -al hetwelk zeer

zeker een buitengewone* kracht in dit ge-

deelte bewijst; het is ook zeer wel te be-

grijpen , dat de natuurlijke aard van het

dier zulks noodwendig moest hebben
,
want

daar hetzelve geen boven -voortanden heeft,

en de bovenlip dienen moet om , door

inwendige aanhangfels van zenuwen , het

gras of voedfel tot zich te trekken,

, cn dit door den reuk te ontdekken, zoo
volgt van zelve , dat het die vermogen niet

zou-
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7oude kunnen uitoefenen als deze boven-

lip en de neusfpieren of zenuwen aan hec

eind van den muil niet zoo bijzonder werken
konden, het welk dieren ^ die gefpleten bo-

venlippen hebben, bij voorbeeld de Hen
den

,
dc Katten , en ook het grasetend Haas-

je of Konijntje, ja ook de Kemelen, zoo
Kerk niet uitoefenen kunnen; de-Mensch
nogtans heeft insgelijks de bovenlip zeer

bewegelijk en ongefpleten, zoo dat dezelve

die tegen den neus kan omkrommen en aU
een fnuit bewegen, waarom men dit wel
eens bij een osfenmuil vergelijkt, evenwel
verfchilt haar kracht merkelijk ; men kan

ook, fchoon/in minderen graad, den neus
en de bovenlip der Koeijen, en in zekeren

zin ook die bij de Menfchen , vergelijken bij

den fnavel der Elefanten , die men , eigenlijk

gezegd, geen bovenlip toekent, om dat de

neus of het uitwendig gedeelte de lip zelve

formeert, en in der daad, ik voor mij aar-

zel niet , om in de Koeijen deze bovenlip

den bcwegelijken neus of fnuit zelve te

noemen.
Wat nu de inwendige reukfpieren betreft,

zij zijn weinige, in vergelijking van het ge-

hoor, ook minder Kerk, maar daarentegen

zijn de reukbeenderen , de reukwegen, overal

als omwonden en ingewikkeld in zeer dun»

ne vliezen, (lijmerige bekleedfelen en kraak-

beenige geledingen, die zoo fijn, dun en
teeder zijn, dat men dezelve zeer bezwaar-
lijk in jonge Kalveren, naar orde, kan na-

gaan, even zoo min als de. oneindig fijne

Z 3 wee-

/

HET
RUNDV£1« ,,

II. Afd.:

VII.

HooidiU
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HIT weeke deden der hersfenen. In oude en
«.UNDVEE. yolwasfen Koeijen evenwel gaat dit beter

,

II. Afd. want in deze wordt veeltijds het kraakbee-

HroVdft
’ b^Gii^chtige

, en het velachtige, kraak-

beenig , in zoo verre
,

dat het kraakbeenig

Velachtig middel fchot als dan den naam van been be-
kraakbeen.

^
daar het anders mediaftinum os fep-i

turn cartilagineum heette, nu feptum os*

fitim genaamd wordt. Ondertusfehen laat

ik dit onderzoek gaarne aan jonger lieden

over; zekerlijk was hierin vrij wat te ont-

dekken , maar wij vervolgen , en brengen

thans Fig. 3 en 4 Voor oogen, vertoonende

dé inwendige neusbeenderen en reukwegen,

uit een Kalf genomen
, en naar bet leven ge-

volgd, zoo als dit gebeente zich opdoet, wan»

neer het middelfchot
,

(zie Fig. 2» bij öö)»
is weggenomen , en tevens ontbloot van de

opperuitwendige neusbeenderen Qosfa Eth*

tnoides^ in Fig. i. bij ee afgebeeld.

Aan het begrip van deze Fig. 3. en des-

zelfs andere zijde Fig. 4. ligt de geheele

kennis van de reukdeelen der Koeijen: wij

dienen derhalve hier in velen opzigte y

eenigzins af te wijken van de gewone ont^

leedkundige kunsttermen , en wel des te

meer, om dat dit ganfehe geftel geheel en

al afwijkt van het maakfel der reukdeelen

van meest alle andere Dieren, in diervoe-

ge, dat wij vertrouwen den Lezer geen’

ondienst te zullen doen , om in dit gedeelte

,

zoo wel afbeeldingen als aanmerkingen me-

de te deelen, die wij vermeenen, tot nog

loe niet zoo oplettend te zijn nagegaan.
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Tn alle de reukbeenderen , buiten die der «et

berkaauwende Dieren, vindt men de voorde

reukbeenderen , eigenlijk de middelfchotten , 11. Afd.

reuk- en fnotwegen, doorgaans alle fijn ge vii.

bladerd , en met vele middelfchotten , tus-

fchen de kraakbeenderen en fnotvliezen in

geplaatst:^ in de Honden is dit geflel zeer

dcrk kennelijk, maar ik heb waargenomen
dat deze deelen in den zoogenaamden Zeehond
ongemeen bladachtig en fijn gefloten wa*
ren, in diervoege, dat ik daar uit befloot,

dat deze fijne en welvastgefloten affeheidin-

gen, zeer zeker dit Dier moesten dienen,

eensdeels, om onder water te kunnen rie-

ken , anderdeels , om te beletten dat het

vloeibaar water niet in den neus indringen

kan; dit gevoelen is, meen ik, gegrond,
nademaal de walvisaardige Dieren, die een

tweehollig hart, en een uit- en inadenaing

hebben , allen telkens moeten boven komen
en door hunne neusgaten den invloed van

het water uitblazen; dus is het reukgeftel

dezer Dieren zoodanig geformeerd, dat zij

door derzelver zamenftel en werking onder

en boven water kunnen rieken , maar in de
Koeijen vindt men de reukbeenderen van een
geheel ander maakfel. Er zijn geene zulke

fijne bladeren of zeer dunne naast en vlak

tegens elkander geplaatfle middelfchotten

:

Er zijn geen allerfijnfle vliezen , neen ! maar
er is in het voorde neusgeflel, als ’t ware,
eene vereeniging van buizen in-

4 wendig ingedraaide
, als ’t ware , als in een

gerolde trompetten, die met geweld den reuk

Z 4 in-



3^4 NATUURLIJKE HiSTORIE

influrpen en den fnot afdrijven. Deze bui-
R.UNDV1K.

hebben eene gedajuite als ineengerolde

II. Afd. papieren, en men zoude dezelve volkomen
vergelijken bij ohliewafeltjes . die

°°
’ men ineen rold, en naar welke gelijkenis

, wij niet aarfelen
, om deze neusbeenderen

'obliehesnderen te noemen,
deren. zie dan op Plaat XII Figuur 3.

het gcheele obliebeen. ontbloot van alle do

fnot- en andere vliezen: dadelijk zal men
ontdekken , dat dit gedeelte eene inrollendo

gedaante heeft, vooral als men Figuur 7»

8 , 9, II enz. daar bij vergelijkt. —- Men
lette nu op onze eerfce ontleding, en wete

vooraf, dat dit geheel levensgroot gedeelte

gezuiverd is van allen fnot, flijm en vliezen,

hetwelk wel degelijk moet in acht genomen
worden, om dat de in deze Figuur ont-

Moote beenderen, allen, boe teeder, hoe

fijn, hoe dun, door een zeker foort van

^elfHandigheid omringd worden ,
die men

wel vliezen noemt , doch van mij dien naam
niet kunnen bekomen, alzoo dezelve niin-'

mer eenige vliesachtige uitrekking of aan-

hechting hebben, indien men dezelve Hechts

met een penfeel aanraakt of wrijft, fmelten

zij weg. Ik hbude het daarom voor om-
korstingen of aanzettingen van fnot en flijm'

doffen, die alleen aan de fcheidingen van

den neus 'eigen zijn, even als het oorfmout

aan het oor, en de kwijl aan het gehemelte,

«notftof. Deze fnotftof nu, is in de Koeijen over-

vloedig , zoo dat eene gezonde Koe altijd ^

fnotterig is. Deze fnot nu formeert om
alle
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alle de reukbeenderen der Koeijen een foorc

van aanzetfel of omkorscing : bet vervult

de holligheden der affcheidingen van de oblie- it* Afd.

beenderen, en omringt genoegzaam het ge-

heel van het voorde neus- en reukgedel,

zoo als het bij Fig, 2. is na te fpeuren

:

maar nu is Fig. 3. van dit alles ontbloot

,

en dan doet zich eerst bij N^. i. in het voor-

gedeelte de obliebeenderen op ; bij 2. in

het achtergedeelte de zeefbeenderen
,

wel-

ke' onderfcheiding wij hier voordellen; er

moet evenwel ons hier niet ontglippen,,

aan re teekenen, dat in oude Koeijen deze

zeefbeenderen beginnen te verharden en aan

te wasfen ,
terwijl de fnotvliezen vc”^^appen,

het welk, naar ons vermoeden, de oorzaak

is, dat de Koeijen , even als de bejaarde

Menfchen, door den neus, dunner fnot loo-

zen, hetwelk zekerlijk uit dergelijke oorza^

ken ontdaat, als bij verdopping of verkoud-

heid, en dit is voorzeker onder de Koeijen

zeer gemeen. Wij maken ook deze onder-

fcheiding van het voor- en achtergedeelte,

om des te klaarder het geheel te bevatten,

en vervolgen nu met onze gewone aandui*

dingen op Plaat XII. Fig. 3.

In het voorgedeeite komt dan bij a voor, het PI» XII.

voorde gedeelte van het kraakbeenig uitdek

van den neus , dat in den bovenlip der Koe ein-

digt, op het einde van het uitwendig neusbeen

(Ös Ethmoldes)* Dit gedeelte is hetzelfde dat

men in den IVIensch het puntje of tipje van
den neus (^carnlago rostriformis') noemt;
dat is de fnuic, Ihuitneus; de Beesten

2 5 de
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d« fnoet, de fnavel ; die gedeelte vereenigt
RUNDVEE,

Qygj. aajii^levend ge-

il. Afd. deelte van de andere zijde, (bij Fig. 4. af-

geheeld ) formeert den muil , den neus eener
Hoofdft, tV /' • t- a it • t-Koe. (zie Fig. 14.) Het is zeer beweeg»

baar en ontvangt alle de inlijvingen der fpic-

ren cn zenuwen , welke die wonderlijke

beweging der Koeijen in het vermogen van

den bovenlip of den fnuit , onder het grazen

en herkaauwen maken. In den Mensch en in

meest alle viervoetige Dieren, eindigt die

;
gedeelte fcherp rond , maar in de Koeijen

üomp plat, hetwelk de breedte van den Hom»
pen neus aantoont, (zie Fig. 14.) Aan dit ge-

deelte (Fig. 3. bij a~) volgt nu zekere inbuiging

;

bij^, die insgelijks kraakbeenig deform en fi»

guur volgt van het uiterile einde van het oblie-

been ; bij c vind men het uiteinde van de

Snotkem; groote Heuf der fnotkom die aldaar bij a

weder een kleine inham maakt, alwaar de

reukdeelen het eerde worden opgeflurpt;

deze kom of fleuf dd^ formeert aan de uit-

wendige zijden, de groote of bovenfte fnot-

of reukbuis; terwijl bij e een kleine inham

van dezelve is, waar iri de reuk wordt op-

geflorpt ; onder deze fleuf ziet
,
men de rug

vaneen andere reukbuis ƒƒ, (die in de om-
gekeerde Fig. 4. grooter te zien is); insge-

lijks bij gg^ de groote inwenteling van het

obliebeen
, ( dat in Fig. 4. de grootfle plaats

beflaat) in diervoege, dat, zoo men Fig. 3,

befchouwd, men altoos maar het tegenover

omgekeerde bij Fig. 4. vindt, even als of

men een blad omkeerde, als zijnde beiden
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deze Figuren hetzelve gedeelte, doch het

een van vooren en het andere van achteren

,

zoo dat^ als iemand de zaak wel wil bevat- n. Afd.

ten, hij altoos de eene Figuur met de andere

vergelijken moet, en dan zal ook uit die

vergelijking blijken ^
dat het bovenoblie-

been , in Fig. 3. bij eene gehee»

Ie andere wenteling bekomen heeft ,
als het-

zelve bij Fig. 4i vertoont. Maar Iaat ons

lui het achtergedeelte befchouwen; hier ont’*

dekken zich dodelijk veiTchciden afdeelin-

gen, alle bij wijze van fleuven cn inhollin*

gen onderfchciden
;
deze zijn de omkleedfe-

len van inwendige hollebuizen, waar in da

reukademing om en om wordt gevoerd , töü

in de holtens van het zeefbeen, of eigen-

lijk in ontellijke buisjes en holtens van dat

zelve been, in Figuur 4. ontbloot. Dezé
eerstopgenoemde afdeel ingen , zijn nu bij

wijze van een dool hofpad , hetwelk gedu'

rig om en wederom gelegd is', waarom het neusbeen,

ook hier bij vergeleken wordt, vooral als

men dezelve inwendig opent; want alhoewel
^

deze affcheidingen in Fig. 3. bij hhhhh
zich uitwendig als afgefcheiden vertoonen,

door de flcuven iiil^ zijn zij het in de
‘ daad niet, wand inwendig zijn zij als eenö

buis ,
waar van 'de bogten flangsgewijze

omlopen, evén als een omkrommende wa-

'terleider D'eze fleuven //, .zijn nü dé

fnotwegen , en zijn altoos vol fnotflijm^

terwijl de buizen hhhhh altoos zonder

fnot^ maar luchtledig voorkomen, én in dë

ontellijke celletjes van het fpons- fGhuiiii- of

zeef-
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HET
TLUNDVEE.

II. Afd.

VII.

liuofdd»

Zeefbeen.

Hinekajn,

zeefbeen uitloopen; achter de voornaamfte

buis doet zich eene groote holligheid,

//op, omringd van eene groote fleuf m:
deze lleuf heeft in de inlijving van het neus-

been gemeenfchap met zekere opening aan

de oogkas, waar ‘tegen dezelve fluit: zij

is doorgaans vol dunne flijm of fnot en

heeft dus, volgens het gevoelen der Ont-

leedkundigen
,
gemeenfchap met de traanklie-

ren der oogen. Dit is zeker zeer aanneme-

lijk, om dat men in de Koeijen al zeer al-

gemeen , in de hoeken der oogen vrij zware

uitvloeijingen der traanvochten heeft , die

éven zoo aankorsten als de fnotftof in den

neus zelve; wijders is er bij n een nog groo-

ter kom, almede eene bewaarplaats van

fnotflijm ; eindelijk ontdekken zich bij oooo
de uitwendige buisjes van het zeefbeen (ör

crïhrofum^ zeer kennelijk, alle met hunne
openingen en tusfehenruimtens , wendingen

en regelmatige i igtingen ; voorts is bij ppp^Q
aanhfgcing van het voorlle gedeelte van het

neusbeen aan het achterlle zigtbaar, en dient

opgemerkt te worden, dat dit gedeelte, aan

elk neusbeen, links en regts tegen elkander

üuit. zoo dat de twee neusbeenderen, zoo
wel het zeafbeen als het oblie- of inge-

draaid been* hier aan vlak tegen elkander

fluiten, en daarenboven door. zeker middel-

fchot, nogmaals gefcheiden worden; welk
middelfchot in den ' Mensch crista galli of

hunekam genaamd wordt ; doch in de Koei-

jen is het rond, ftomp en kraakbeenig. Zie

Figuur 4,

Maar
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Maar nu befchouwe men die gedeelte ,

in Fig. 3 afgebeeld , eens omgekeerd in

Fig. 4, dan ontdekt zich een verbazend ii Afd.

verfchil in het maakfel, zoo dat alle de üeu v’iL

ven, bulten en oppervlakten, die in Fig. 3
voorkomen ,

hier als iiitgehold en geopend t>iaat xii.

fchijnen, het geen echter zoo niet is: alles Fig- 4*

is zoo als de natuur het gevormd heeft

:

met fchaar of mes heeft men er niets aan

gedaan, alleen door een fijn penfeel heeft

men dezelve van de (lijm gezuiverd , zoo
dat de kleinlle holligheid , het fijnfte fleufje

in zijn natuurlijken flaat hier wordt voor-

gemeld. Men gelieve nu deze Fig 4 eens

bij de tegenovergeflelde Fig 3 te vergelij-

ken , dan ziet men in Fig. 4 ,
onder het vak

N®. I , al wederom het dun obliebeen aa^
doch in eenen geheel anderen draai, en als

geheel plat , want daar het reukbeen als

rondachtig omloopt , zoo is dit gedeelte

plat, en drukt inwendig togen het niiddelfchoc

van den neus, te weten, tegen dat gedeel-

te, dat men feptiim of inter/Htium noemt,
zoo als in Fig. 2 hij 00 hetzelve te zien

is ;
aldaar maakt het flijmachtig bekleedfel

van het neusbeen, als ’c ware, eene geul

-of holle goot, die van tusfehen het kraak-

beenig middelfchot , tot tegen de uitwendi-

ge neusbeenderen ( Os Ethmoldis^ , den

voornaamflen fnot- of flijmweg maakt.

Dan, in deze fleuf, hier in Figuur 4 af-

gefcheiden , ziet men bij h wederom het

kraakbeenig uitllek of de neuslel , doch in NeuslcU

eene andere gedaante, zoo dat de kom of

hol-
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HET holte , waar door de reukwafem in de fnot-
RUNDVEE.

dringt , of liever waar de fnot uit-

II. Afd. vloeit, hier duidelijk bij c te zien is; bij

d is insgelijks eene ingroeving , die de te-

genzijde uitmaakt van den bult ( in rig» 3
^notfleuf. bij daarna vertoont zich in Fig. 4, bij

de driehoekige holte ; bij //*/ de groote

middelfleuf : deze fleuf wordt geformeerd

, door de inwentelende draaijen der oblie-

beenderen , welker omwentelingen hier zeer

duidelijk onderkend worden; de bovenfeeƒƒ
is de platte wand van het ingerold been,

Cin Fig. 3 bij afgebeeldj; bij gg is

de breede omflag van hetzelve gedeelte,

Miet welk in Fig. 3 bij gg de onderde

fmalte des beens was,) in dier voege, dat

de fnotfleuf of geul ,
die in Fig. 3 onder

aan voorkomt, hier, in Fig. 4, in het mid-

den is bij hh^ alwaar eigenlijk den rand

aan den indraai is; en zoo insgelijks de groo -

te fnotfleuf, die, volgens de verklaring van

Fig. 3 , aan het kraakbeenig deel van den neus-

in de invloeijing der neusgaten zijlings uit-

loopt: hier, in Fig. 4, als door» een dun-

ner geultje bij ii omvloeit; eindelijk, claar

in de voorzijde bij Fig. 3 de oblie - of rol-

beenderen vlak toe tot aan de inworteling

der zeefbeenderen loopen, zoo is hier, in

Fig. 4, aan de binnenzijde van hetzelve ge-

deelte ,
eene' bijna driehoekige affeheiding

tusfehen de obliebeenderen en de zeefbeen-

deren bij kkk\ dit gedeelte is uitwendig al-

tijd vol flijm, en de bafis van het velach-

tig fnot, dat dit geheele geftel omvat, even
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Hoofdft*

als het beenvlies Cpsrlofïium') de been- .

deren.

In het gedeelte N^. 2. nu, doet zich aller- ir. Afd;

heerlijkst zien het ganfche geftei van het vu.

zeef - en fponsbeen, aan den binnenkant:

dit gedeelte is hier der opmerking overwaar-

dig ; men gelieve dan vooraf Vv^el op te mer-

ken, dat alle de witte en vlakke gedeelten

de eigenlijke fijne wanden of verhevenheden

van de zeefbeenderen vertoonen , maar dac

daarentegen al de zwarte uitdiepingen fnot-

en flijmkameren zijn , met welke de lucht-

of reukkameren geene gemeenfchap hebben ;

dit verzoeken wij oen Lezer en Naarvor-

fcher van onze afbeeldingen wel in het oog
te houden, want, dit verwarrende, is alles

in de war. Dus is bij //de ganfche witte

vlakte, waar in de geheele groote kamer
van den reuk ligt , die door ontelbare buisjes

gefiltereerd wordt , en naar het reukzintuig

in de hersfenen vloeit , zoo als in de dwars

doorgefneden Figuur 13 nader zal verklaard

worden. Uit deze reukkas fpruiten nu al

die zoo wonderlijke wanden , die zich als

aderen bij m m m doen kennen , tot zij in

verfcheiden reijen van zeer fijne wegen bij

nnnn in dat zelfftandiger gedeelte 000 in-

vloeijen, alwaar de reuklucht uit de inge-

rolde obliebeenderen verfijnd , nogmaals in-

vloeijende door onbegrijpelijke wegen, als

geraffineerd, gezuiverd en verfijnd, ja, ik

zou zeggen, gedistilleerd wordt, even als

een Chijmist,door middel van flangswijzebui*

zenen door veie wcntelkringen ,
de fijnftewa-

fem,
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HET fem, de vlugfie dcclen der geestrijkfle voch-
ten door vangt en vergadert, zoo

II. Afd. ook moet men deze fijne deden der neiis-

viT. beenderen aanmerken als natuurlijke kunst-
Hoofdft.

distillatie en verzame-

ling der geestrijke reuklloffen alle kunst*

werktuigen der menfcben overtreffen, en in

der daad in het reukgeftel der Koeijen al te

. klaarblijkelijk zijn , om hier in ook niet een

grooten bovenmenfchelijken Kunstfehepper

te erkennen; en, wat is nu hier de wijs-

heid, waar is het 'vernuft-, dat in het reuk-

geflel eeher Koe , een dier , aan alle de we-

derwaardigheden van lucht en weder, maar

vooral bij avond - en morgendaauw aan de

uitdamping der aarde blootgefleld , eene. die-

pe verborgenheid van eene ondoorgrondelijke

Scheppingskracht kan ontkennen ? Éefchouw

,

Lezer ! bij pp de groote fnotkom , waar in

2ich de afgelcheiden hersfenvochtige ffoffen

verzamelen ; befchpuw bij qqq kleinere hol»

tens, die wederom bij rrr invloeijen; be-

fchoiiw eindelijk nog eens bij nnnn die

ongemeene fijne geultjes
,
welker invloed ein-

digt om de geulen der oblie - of rolronde

beenderen. Als gij dit nu wel opgemerkc
hebt, zult gij, zoo ik hoop., wel bevat-

ten, hoe wijs en zorgvuldig al die teedere^

dunne
, fchier onhandelbare affeheidingen

der fijne reukdeeltjes, juist in een zacht,

week, verkoelend flijm en fnot gewenteld

zijn, die meer dan de kunffigfle Chijmist,

met al zijn lutcren of Hoppen, de allerfijn-

fte deden des reukSj uit welk een element

het
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het zij , aan het hersfengevoel van het dier- het

lijk leven
,

ja der ziele brengen
,

ja het ge-

heele ziels- en ligchaamsgeflel is ontrteld, II- Afd.

als deze reuk- en fnotdeelen door verkond- vii.

heid en Catherale ziekten aangetast , in

Lare gezonde werking belemmerd zijnde

,

veeltijds den dood aankondigen.

Men zie verder Plaat XII. Fig. 5 . HierPtexllJ

is de kast of het befchermbeen afgebeeld ,
5*

hetwelk de fijne zeefbeenderen omvat , wier

teedere dunne fponsachtige buisjes volflrekt

geene de minste drukking kunnen lijden
,

ja

zelfs minder dan eenige fijne zenuw- fpier-

of bloedvat - vezels hier tegen befiand zijn.

In de inwendige holle kast van het jukbeen

of het wangbeen
,

is dit teeder geflel inge-

kast ; dit been is uitwendig hier in zijne

natuurlijke grootte, uit een Kalf genomen,
afgebeeld, en vertoond uitwendig niets dan

bij a de zaagswijze inleding in de voor-

hoofdnaat, die men futura fagittalls noemt,
dat is : zaagtands-voorhoofdnaat

;
wijders bij

h de holligheid , waarin de- bovenneusfpier

in ingelijft; bij c eene aanmerkelijke ope-

ning, waar door zeker fmaakzenuwtje in de

reukkast indringt,

• Maar nu keere men dit been om , en be- Plaat xil:

zie het inwendig op Plaat XII. Fig.

waar men in deszelfs holligheid juist die Reukkass.

aanmerkelijke indrukfels ziet , waar in de

deelen van het zeefbeen fluiten en befchermd

worden, even zoo als de weeke oppervlak-

ten der hersfenen in het harde bekkeneel,

den indruk hunner bultjes en rondigheden

Aa be-

V
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HET
rundvee*

II. Afd.

VII.

Hoofdll.

behouden, indiervoege , dat hec zeefbeen

in Fig. 4 bij kk rot rrr afgebecid, vol-

maakt in die been Fig. 6. (luit, en wel zoo

llerk , dat men goede handen en voorzigtig

overleg noodig heeft , om hetzelve ge-

heel en ongel’chonden uit deze beenkas te

ligten
, nademaal het onder alle hoofdbeen-

deren niet alleen een der fterkrte, maar te-

vens het allervaste in de bovenkaak is inge-

wricht. Men ziet bij a deszelfs dikte cn

groeven aan het jukbeen ; bij b de bogt van

hetzelve tegen de oogkas, aan het jukbeen;

bij c de inbuiging der kaak inwendig ;
bij

^V^<^^/^^luchtkommen;bij^ de groote lucht-

kom, en onder aan ziet men bij ƒ de fijne

langwerpige liichtwegen, wier invloed op
anderen betrekking hebben. Ditalles nu

opgemerkt , doet ons zien , hoe dit tee-

der geftel befchermd en bewaard wordt,

maar er is nog iets aan te merken , te we-

ten , dat daar fchier overal de reukbeenderen

van den voorneus door fiijmige fnot en fnot-

vliezen omringd worden, hier niets dergelijks

zich vertoond, hetwelk dan aantoont, dat

in deze beenholligheden , tevens in het zeef-

been , en in deszelfs buisjes
,

niets dan de

fijne wafem of de lucht der reukfloffen
,
ge-

zuiverd en verfijnd worden
,

juist ter plaat-

fe, alwaar de gezigt- de fmaak- ja de ge-

hoorzenuwen aan het hersfengellel naderen

,

het ^^en de Lezer in de verklaring van het

herstêngefiel der Koeijen en deszelfs zenu-

wen^ duidelijk zal kunnen nagaan.

Wij
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Wij vervolgen met de befchrijving van
Fig. 7 en 8 , verbeeldende beiden op elkan

der volgende deden van den voorneus. In

vorige Figuren vertoonden en befchreven

wij alrede hen kraakbeenig neusdeel
, mits

gaders de oblie - of rolbeenderen , doch hier pig^ 7,
zijn dezeh^e afgefcheiden , zoo dat Fig. 7.
het kraakbeenig gedeelte met deszelfs holle

onderflegf ( waar tusfchen het obliebeeri in

Figuur 8 afgebeeld) in de natuurlijke

zamenvoeging wordt omhelsd, aanduidt. Men
ziet dus bij a den beweeglijken kraakbeenigen

voorneus ( vergelijk op deze Plaat Fig. 3
en 4.) bb is het vervolg van de bovenbuis,

die den rug van het obliebeen uitmaakt , en

dus de eerde fnotfleuf; bij ccc onder aan,

is de onderfte fnotfleuf, welker wanden als

verlengd uit het kraakbeenig gedeelte van den

beweegbaren voorneus dd ontdaan; deze

lleuf is de onderde van het geheele gedel,

en tevens de langde, als loopende van her

neusgat af, tot achter aan het zeefbeen toe.

( Vergelijk mede op deze Plaat Figuur 3
bij ppp.y

Tusfchen deze twee verlengingen van- de Phat xuv
neusgaten en den voorneus zelve , ligt nu het Fig- 8.

‘obliebeen, afgebeeld op Plaat XI 1 Fig 8.

* en volkomen beantwoordende, vooreerst: aan

de zamendelling van het beweegbaar neus-

kraakbeen, gelijk bij a duidelijk blijkt, en

vervolgens zoo ook het ondergedeelte b^

volmaakt aan de geul of groef yan het on-

derde gedeelte, in Fig. 7. bij ^^aangewe-

zen, en zoo ook het bovengedeelte- ccc in
~ Aa a Fig.
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Fig. 10.^

376 NATUURLIJKE HISTORIE

Fig. 8 . insgelijks aan dat, hetwelk in Fig. 7.

bij hh \s aangetoond: midden nu door dit

.obliebeen loopt de middel* of groote geul

dd^ welke altoos vol fnot en vellen gevon-

den wordt, ’en eigenlijk de groote fnorgeul

is. De wanden dezer geul zijn bet dan die

inwendig aan beiden de zijden indraaijen en

ineen rollen, zoo als gezegd is, bij wijze

van ineengerolde papieren : men kan het ook
ingedraaid, ingewenteld Qinje&a^ noemen,
zoo als dergelijk beentje in des menfcheii

reukgellel bekend is, doch dit is op verre na

zoo ongemeen en bijzonder niet, waarom wij

al wederom dit nog nader willen verklaren:

zoo. dan ziet men op Plaat XU.Fig 9. het ho-

vende oblie- of rolbeen in zijne natuurlijke

grootte, met deszelfs groote fnorgeul ,
waar

van aaa de bovenwand, en hb de onder-

want verbeeld
,
beiden als tegen elkander in-

rollende; hij' cc de onderwand van het rol-

of obliebeen ; het overige verklaart zich ge-

noeg uit de vergelijking met bet voorige,

maar om nu deze draai regc te kennen , be-

ziet men Plaat XII. Fig. 10. waar men de

twee obliebeenderen ziet, zoo als zij natuur-

.lijk regen elkander indraaijen: dezelve zijn

levensgroote en dwars doorgefneden afge-

beeld
, zo.o dat nu ücze kleine, doch fraaije

Figuur volkomen die inrolling en kunstige in-

wenteling doet zien , welke het reukgeflel in de

Koeiien zoo verbazend van dat in anderen

dieren onderfcheid. Bij a is de regeer, bij

b de iinkerdraai; bij cc'diQ wanden van hec

kraakbeen
,
en bij de bovenvlakte van den

neus,
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neus: maar nu leere mén het onderrolbeen
'

kennen, deszelfs zamenltelling heeft bui' en

de ingedraaide gedaante in den binnenwand, -

waar aan het aan het zeefbeen nadert , eeni-

ge bijzondere holligheden , die als :zeer ken-

nelijke affcheidingen of celletjes zich op-
doen, en gemeenfchap met de laatlle draai

der inwenteling hebben. Men bezie dezel-

ve op Plaat XIL Figuur ii. -alwaar zij juist pjaat xil.

onder de groote fnotfleuf liggen. (Verge-Fig. ii.

lijk hier mede op deze Plaat Fig 4 . i De-
ze celletjes bij aaaa in Figuur ft. nu zijn

inwendig in het been ingewikkeld'^ en

niet zigcbaar, ten zij men een fchilfer van

liet reukbeen , zoo als hier
, opligt en af-

fcheid; zij zijn altijd vol ^fnotilofe, doch

veel fijner en dunner, dan die in de geulen

zich bevindt, waaruit ik beiluit dat aldaar

de fnot en flijmdoffen gezuiverd , en in

de draai gewenteld zijnde , eindelijk in de

geul dd uitvloeiden.

Ten einde dit nu nog cens op te helde- Pkat XIï.

ren, dient op Plaat Xll. Fig. is, alwaar Fig-

insgelijks dit gedeelte dwars doorgefneden.

is afgebccld, en wel tweeledig, te weten,
beide deze foorten van beenderen zoo als

dc7X‘ive aan beide de zijden van het geheel

reukgeftei liggen : dus is bij a de regcfche

wenteling, bij h de linkfche, muar ook ter

wederzijden vertoonen zich bij c<7 de aan-
’ hangfels der zoo evén i>ij Fig. ii beLhre-

ven geul.

Eindelijk , om nu ook een begrip van Plaat xn;
' de doorfnijding der zeefbeenderen te beko ^3^

Aa 3 men,

/
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men, dient al mede op Plaat XIT. Fig to:
avNDVEE

overheerliike werktiiicrelijk-

II, Afd. heid der zeefbeenderen (osfa Cribrifcrnua)^

fponsheenderen (^osja Spongiofa') ^ volko-

men opengelegd ; ieder rondje , ieder affchci-

Doorfnij* ding , is een ingerold buisje , dat de fijne

zeereen
geesten distilleert

aderen',
* afzonderlijk verfijnt (^fatiireert ) , dat

is, zuivert, tot de onbcgrijpelijkfie

teit der rcukgeestcn, of eigenfchappen der

uitwafemingen , die van elk bijzonder dier,

plant, miCtaal of geestrijk vogt, in onzen

dampkring vermengd , aan het reukgefiel

eener Koe gebragt worden, het zij dezelve'

door den mond ingeadeind , of door den

neus ingeflorpt , of ook door de gehoor-

wegen gemeenfchap hebben , of waar door

het gevoel wordt aangedaan. Bij dit alles

erkennen wij eerbiedig en nederig, dat al

ons vernuft, al onze kunst en wercnfchap,

llilfiaat , en dat alle onze aanmerkingen en al

ons onderzoek niet verder toereikende is

,

dan alleen om te befluitcn , dat in alle deze

onnagaanbare buisjes van het zeefbeen iets

verborgen is , het geen wij even zoo min

kennen , en nimmer zullen kennen
, als ook

niet het week gedeelte van het hersfenmerg:

beide deze zakelijkheden kennen wij uit de

overeenbrenging , die derzelver maakfel aan

ons toeftaat te beredeneren, maar nimmer
kunnen wij volkomen derzelver uitwerking

beflisfen; het behoort tot die verborgenhe-

den, die de groote Maker alleen voor en

in zich behoudt , en waar bij alle menfche-

lijk

/

I
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lijk vernuft moet ftilftaan, en zeggen: a Je- ««r

Jiovah ! hoe gf'oot zijn uwe werken I

hebt ze allen met wijsheid gemaakt! en ii. Afd,

ik voeg er bij; wie zal tot den einde toe

den Alraagtigen kennen? Dwaas en roeke-

loos zoude het derhalve zijn, indien ik u,
geachte Vaderlanders! iets zoude willen uic-

ieggen , waar voor mijn^ gevoel , rede ,

kunst en alle mijne werk'tuigelijke vermo-
gens niets zijn dan dwarrelwinden , wier

geruis in de doolhoven van ons vernuft

omzweeft. Vergenoegt udan met dit fchetsje

bij Figé 13: ziet daarin, bij aa^ het middel-

fchot der twee zeefbeenderen (^Mediasti^

fmmjy bij bbbb den rand van dit geitel,

hetwelk inwendig die zelfde buisjes, dwars

doorgefneden , vertoont , welke gij mede op
deze Plaat in Fig. 4 bij nnnn zoo duide-

lijk uitwendig ziet : befchouwt vervolgens

bij cc ter wederzijden de holle luchtkom-

men, die telkens bij de vorige afbeeldingen

befchreven zijn.

Meerder kan ik , zonder verwarring, niec

afbeelden; ik acht het zelfs waarfchijnlijk

,

dat iemand, wiens zaak het niet is, ontleed-

kundige figuren en derzelver aanwijzingen

‘na te gaan, veelligc ook alle deze afbeel-

dingen met. ongeduld zal nafporen : het zij

zoo; maar, geëerde Vaderlanders! ik zal

trachten u te voldoen; ik zal in de laatfte

Figuur alle deelen bijeen brengen, dezelve

aanwijzen, en wel zoo, dat ik vertrouw,

• dat de onkundiglte, de eenvoudiglte zal kun-

nen bevatten, wat het voortreifelijk reuk-

Aa 4 ge-



38e NATUURLIJKE HISTORIE

HET
IlUNDVEK.

II. Afd.

VII.

Iloofdft.

Plaat XII.

Fig. 14.

geftel eener Koe is, w?.ar vnn ik de dcelen

u zoo uitvoerig en afzonderlijk heb getracht

te leeren kennen.

Figuur 14, op Plaat XH, zal hier toe

dienen, als ziende in dezelve op de meest

mogelijke proportie het geheel reukgeftel

afgebeeld , zoo als hetzelve bij deelen al-

reeds is voorgedragen , en dus ,
alhoewel

naar het beloop van ons ontwerp kleiner

in omtrek , echter de andere afbeeldingen

duidelijk genoeg tot het proportioneel ge-

heel kan brengen.

• Zoo dan vertoont Figuur 14 de geheele

Kalfskop vlak van voren , zoo dat alle de

reukdeelen vereenigd in • hunne ware rigdng

liggen , in diervoege , dat alle de reeds be-

fchreven deelen
, van op zijde of van achte-

ren in alle derzelver rigdngen vertoond, hier

vlak van voren voorkomen.

Wij beginnen met het eerde uitwendige,

namelijk de neusflomp : dit gedeelte is bij

aa aangeduid en kennelijk genoeg; bij hb
zijn de neusgaten: het geen in dit gedeelte

nu de oplettendheid vereischt, is vooreerst

de fterkte van den neus, mitsgaders derzel*

ver ongemeene gerimpelde en als gefagrijn-

de opperhuid, en ten tweede, de afllanden

der neusgaten bb^ welke zeer zeker aantoo-

nen , dat de reukwegen der Koeijen niet

zoo nabij en als tegen elkander geplaatst

zijn, als in den Mensch, en in de Honden,
Katten en andere dieren; waar uit dan on-

betwistbaar volgt, dat beide deze neusga-

ten meerder gefchapen zijn , om ter weder-

zij-
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zijden te rieken , dan wel vooruit, gelijk

die ook wegens het gezigt is betoogd. De
Menfchen, vooral ook de Aapen, rieken al- ii. Afd.

len met opgerigten hoofde; een Hond en vil.

fooregelijke dieren met een vooruitfiekenden

fnuic; maar een^ Koe , of elk ander herkaau-

wend dier , ook een Paard en Ezel , die langs

den grond grazen , riekt met gebukten hoofde

natuurlijk naar zijn voedfel, en zoo deze

dieren al met opgerekten muil naar de krib-
.

be rieken, is het de Mensch, die hen die

leert , daar doch de natuur geene Hallen

noch kribben heeft; eene Koe is er ook
moeijelijk toe te brengen, te weten, om
hoog naar eene kribbe te rieken , zoo als

het Paard, wiens halsvvcrvelen hiertoe ge >

fchikter zijn ; de aard en de natuur eener Koe
eischt den -vlakken grond , en hierom flrooic

men 'Op de veeHallen altoos het hooi en

gras voor hare voeten op den grond ; men_
drenkt haar uit eene geul of waterloop

;

een Paard, daarentegen, bemint bet (lurpeti

of drinken uit een emmer, en kan volHrekc

niet flurpen, gelijk eene Koe uit de platte

geul eener KceHal, zonder tegen zijn na-

tuur aan te drinken pook is de lip en neus
‘ van een Paard meer gefciiikt om uit eene

ruive of rousterkrebbe hooi en gras te be-

zigen, dan eene Koe, een Schaap of Ram;
zelfs fchijnc het deze eigenfehap meer dan

eene Koe te bezitten. Dit alles wel opge-

mérkt wordende, is hier door nagenoeg hec

geHel van den Herken bovenlip en de neus-

gaten der Koe verklaard : voeg hier nu bij

,

Aa 5 dac
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dat men duidelijk in de uitblazing der lucht,
’ in de uitdamping in den herfst , wanneer

men de geconcentreerde lucht in alle dieren

duidelijk ziet uitademen, deze uitblazing in

de Koeijen altöos tweeledig en zijdelings

kan ondcrfcheiden , hetwelk integendeel in

andere dieren zoo kenbaar niet gefchiedt.
,

Nog eene kleine aanmerking dient hier bij-

gevoegd te worden , te weten , over de haar-

Itoppelsaan en om den neus der Koeijen. Men
erkent in de fijnriekende dieren, als de Hon-
den en Katten ,

zeer lange haartjes als knevels

aan den neus; men ziet Menfchen en ook
Paarden , die in de neusgaten zelve inwendig

zeer kennelijke haren hebben : deze dienen

zekerlijk om de uitwendige verdikkende in*

lluivingen des luchts te beletten, of wel de

al te llerke uitvloeijing der fhot, maar op-

merkelijk is het, dat de fornuizen of eerfle

neusgaten eener Koe , vooral eener jonge

Koe, altijd kaal, glad en koud zijn; dit is

insgelijks zoo in de Honden, vooral ook
in de Hazen en Konijnen , hetwelk dan , wel

opgemerkt zijnde , een zeker bewijs , ten

minde eenig vermoeden, aan de hand geeft,

dat ook in dit opzigt eene Koe een bijzonder

geflel heeft , en dat dan ook daarom de

zware haardoppels aan den neus en boven-

lip meerder gefchikt fchijnen ter afweering

van onnutte reuklloffen, dan wel tot het

rieken zelve.

Wij Happen hier af, en gaan nu het in-

wendig gedel nafpeuren : ten dien einde lette

men in onze Fig. 14 op de aanwijzing bij

h
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h h , boven op het reukgefiiel ; hier is de al- het

gemeene affcheiding der tweederlei reukdee- rundvee;

len, links en regcs, doorloopende tot op ii. Afd.

en aan het middelpunt der neuslip c, doch vii.

in bijzondere verdeelingen ; dus is bij d de

groote fleuf, die het middelfchot uitmaakt

tusfehen de holligheden welke het hers-

fengeftel vormt aan en om de wanden der

omkrommende reukkameren /ƒ; daarna ver-

volgt deze fleuf in de tusfehenfeheiding der

beide zeefbeenderen , en is aldaar bij g de

plaats, daar in den Mènsch de zoogenaam-

de Crista galli of het hanekambeentje is,

doch die hier door twee aanmerkelijke holle

beenderen bij hh de fcheiding der zeef-

beenderen uitmaken ; vervolgens ontdekt

zich bij ii duidelijk het kraakbeenig mid- .

delfchot C fi^edium finum ) v het feptum na*

hetwelk de oblie - of rolbeenderen we.
derzijds affeheidt ,

gelijk zich dan bij kk
de eerfte buis met zijn fnotlleuf opdoet;

wijders zijn bij //wederzijds de groote oblie-

of rolbeenderen Qosfa turhinata') duidelijk

met hunne fnotgeulen bij mm% dit gedeelte

maakt de tweede verdeeling der reukbuizen

,uit; maar nu, doet zich bij nn opper-

vlakten op der fnotholligheden , die in Fi-

guur 3 levensgrootte in het achtergedeelte

bij hhhhh zijn afgebeeld, en hier in Fig.

14 niet dan oppervlakkig kenbaar zijn, zijn-

de dus de derde affcheiding der fnot- en

. reukwegen ; eindelijk ziet men bij o o alle

de opgemelde geulen, fleuven en rolbeen-

deren eindigen en uitvloeijen^ aan en om
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den kraakbeenigen neustop,' zoo als die iti
RUNDVEE,

^ ^ afgcbeeld en bcfchreven; alle

II. Afd. deze deden nu zaïnengevoegd, hier voorgdteld

üTofdft
formeren eigenlijk de voorneus be-

nedenwaarts , en worden gedekt door het

bóvenneusbeen (Os Ethmoides zie op de-

ze Plaat Figuur i bij e\ dan eindelijk Hui-

pen alle deze beenderen van den voor ofonder-

neus , in , en onder de holten , die de beide

zeefbeenderen formeren en waar aan zij

verknocht zijn, zie onze Fig. 14 bij pp\
hier nu ontdekt zich duidelijk de boog,
die het zeefbeen met zijn gewrigt formeert

bij qqqq^ en tevens al wederom de zij-

linglche fnochoken bij r r
,
gelijk ook overal

hier de groote
,

ginrs de kleinere hollig-

heden bij ssss te zien zijn, en welke al-,

reeds bij Figuur 4 van deze Plaat volko-

niGn zijn befchreven; alleenlijk dient men
gade te faan, dat bij tt zich nog twee aan»

merkelijke fnotkommen opdoen , die in de

zijlingfche afbeeldingen niet zigtbaar kon-

den zijn, gelijk men ook wel degelijk de

geheele afbeelding van deze zeef beenderen

niet anders moet aanmerken , dan als de-

zelfde holligheden, fleiiven en reukbeentjes

of derzelver wanden ,
die op deze Plaat in

Fig. 4 zijdelings zijn afgebeeld, maar de-
' zelve zijn in Fig. J4 in een anderen fland,

dat is, zoo als zij vlak onder het plat der

. koedol, eigenlijk het voorhoofd, liggen,

onder de zaagswijze voorhoofdnaad ; einde-

lijk en ten laatilen zijn hierbij uuuuuuuu
nog eenige fpiertjes aangeduid, die den neus

be-
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bewegen, en bij vv de fterke lipfpie-

ren.

Hier mede de befchrijving der twaalfde

Plaat, en dit Hoofdiluk over de reuk der

Koeijen voleindigende, hebben wij er verder

niets bij te voegen. Heeft iemand, welke

niet ervaren in de ontleedkunde is, lust,

met weinig kosten en moeite de hoofdza-

kelijke deelen nader te leerèn kennen , als

hij . zich een Kaliskop , dat toch een tafel-

lekkernij bij onze Natie is , laat opdisfen
,

hij

fcheide dan de beentjes van den muil en neus

^ voorzigtig af, en , zoo hij wil , legge hij

onze Plaat XII. voor hem, als wanneer hij

van zelve en vrij gemakkelijk, uit verge-

lijking, de voornaamlle neus- en reukbeen-

deren zal kunnen onderfcheiden , en , bij

het fmakelijk tafel - onthaal , tevens zich een

wijsgeerig vermaak verfchaffen.

Wij gaan dan nu over, om ook op der-

gelijke wijze de deelen van den fmaak, die

der tong en der kaken te onderzoeken in de

volgende Plaat en deszelfs verklaring; maar

laten hier nog eerst volgen eene korte ver-

klaring van' Plaat XÜ,

HET
RUNDVEE

II. Afd.

VII.

Hoofdfti
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HET
&PNDVEE»

IL Afd.

VII.

Koofdii, Verklaring van Plaat XII.

Fig. I. Een geheel Kalfshoofd , in' zijn

beendergeftel , naauwkeurignaar het

Leven op een vierde verkleind.

a de kroon of het opperbekkeneel.

b vereeniging der hoofdfcheel of kroon*
beenderen.

c de geledende zaraenloop der reuk - en

fmaakbeenderen aan het verhemelte, ei-

genlijk het voorhöofdbecn*

d oogbeen,

e boven -neusbeen (Ox ethmoides^

f het lleenbeen (^os petrofa,^

g de holligheid van het flaapbeen.

A de benedengroef van het verhemelte
, ei-

genlijk de verzamelplaats der kaauwfpie-

ren.

ƒ, het achterhoofd.

k oogbeenkas, oogkas-*

I begin der reukbeendereu.

m boven -neusbeen.

n ringswijs neusbeen, of het topfnuitbeen.

o holle beenfleuf of reukweg.

pp bovenkaakbeenderen.

q onderoogbeenderen.

rr het jukbeen {osjugale*') ^
s de bovenkiezen.

tttt de onderkaak.

u onderkiezen.

y voor-
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y voortanden.

het voorvei hemel ce^

X het achterverhemeke.

Fig. 2. vertoont hetzelve Kalfshoofd dwars
overlangs doorgezaagd , om deszelfs

inwendige deelen te kennen.

aaa de inwendige doorzaging van de

kroonnaad perpendiciilaar.

hbbh het geheele bekkeneel.

ccccccccc de inwendige holligheden en in-

diukfels van de groote hersfe-

nen.

4 de fchubgewijze gebeenten van het oog-

bol, of de weg der gezigczenuv/.

eee het fponsachtig reukgcbeente , of ver-

hemelte, gewelf, enz

ƒ aanwijzing van het veelvormig been.

g binnendeelen van het gehoor.

h fteenbeen aan het achterhoofd.

i de gehoorweg.

k gaatje van de gehoorzenuw,

/ het hoofdgat, daar het hoofd aan den eer-

ften wervel , of den atlas
,

draait.

mm'in de onderkaak.

nnn bovenneusbeenderen.

'V o kraakbeenig middelfchot.

pp onderfte reukkokertje

q q groeven van de zeefbeenderen
, fpons-'

beenderen.

r fleuven der reuk - of fnuicbeenderen.

Fig. 3. inwendig, langwerpig neus - of fnuit-

been, levensgrootte, uk een Kalf,

aan

HET
RUNDVEE.

II. Afd.

VII.

Hoofdft.’
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'HET
RUNDVEE.

II. Afd.
VII.

Hoofdft.

aan de zijde van het middelfchot,
dat hier is weggenomen, het oblie-

been.

a het beweegbaar* kraakbeenig uitftck van
den neus of fnuit.

b inbiiiging of kraakbeenig uitflek van het

oblicbcen.

c het uiteinde van de groote fleuf of fnot-

kanier dd,

dd de bovenfle fnot - of reukbuis.

e de kieiiie inham van hetzelve, of reuk-

opflorper.

ff reukbuis.

gg dQ groote inwenteling van het oblie-

been, onderwaarts.

de groote- bovenwenteling van het

ebliebeen
,

geraeenfehap hebbende

met deszelfs fleuven, ilii.

hhhh h uiteinden der fleuven
, i i

i

/.

iiii zijnde tusfehenfleuven en fnotkamers,

tusfehen de uiteinde van het obliebeen.

k groote fnot of flijmbuis.

II holligheden onder hetzelve.

m lange fleuf.

n groote onderfnotkom.

00 0 0 de uitwendige buisjes va^i het zeefbeen.

ppp aanhegting van het voorfte gedeelte des

neusbeens aan het achterite gedeelte.

Fig. 4. Het geheele geflel van het boven
verklaard fnuitbeen, met het oblie-

been aan de binnenzijde , levens-

grootte.

Ma het obliebeen omgekeerd, van binnen.

I
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h de .krnakbeenige fnnic- of neuslel.

c de opcning daar van. rundves.

d ingroeving in de kraakbeenige fniiic. n. AfJ.

e driehoekige hoke. . vin

ƒƒƒ de grootc fno-deuf, of platte wand van

het obliebeen.

gg de onderlle of rondC' watid van het oblie-

been
.

^

hh de rand aan den indraai.

i I verfmaliend gcultie aan de zeefbeenderen.

kkk driehoekige affeheiding van het oblie*

-en zeefbeen.

//de vlakte waar in de reukkamer ligt.

mmm tusfehenwanden der fnotkommen.
nnnn wanden cn fleufjes van het zeefbeen.

o o o de affeheidings - (leuf.

pp dQ groote fiiotkom,

kleine fnotkommen.
rrr langwerpige holt^.

5' geheele kast of befchermbeen

van het zoo wonderlijk zeefbeen in.

zijn natuurkand , uit de, geleding

van het jukbeen gelige , levensgrootte

vertoond.
^

,

a zaagswijze inleding in de voorhoofdnaad.,

uitwendig.

b holligheid ,
waarin de boven neusfpier i?

ingelijfd.

’ c opening.of gaatje , waar door zekere fmaak*

^enuvy in de. reukkast indringt.

Fig. 6, het opgemelde, kasebeen aan de bin-

nenzijde.

Bb a
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«*'ï‘ a deszelfs dikte en groeve aan het jukbeen.
m.uNDVE».

^ hetzelve tegen de oogkas aan

IF. Afd. het jukbeen.
vil. c inbuiging of inleding aan de kaken.

Hoofdft. luchtkommen.

e groote luchtkom,

ƒ langwerpige luchtwegen.

Fig. 7. Het kraakbeenig middelfchot tusi

fchen de rol- en obliebeenderen,

levensgrootte afzonderlijk*

a kraakbeenige bew^egbaie voorfnuic of

neus.

hh vervolg van de bovenbuis.

ccc de onderbuis of lange fnotfleuf.

ddd onderkraakbeenig gedeelte.

Fig. 8. Het obliebeen
, eigenlijk rolbeen

,

geheel los en afgeRheiden ,
beant-

•
• woordende aan het kraakbeenig mid-

dclfchot.

a eind van het obliebeen aan de beweegbare

neusfnuit.

de onderkom of ronden indraai,

ccc de boven indraai.

dd óiQ groote fnotgeul.

Fig. 9. Het boven rol - of obliebeen afzon-

^ derlijk met zijn draai.

aaa groote fnotgeul, de bovenwand,

bh groote fnotgeul , van den onderkant, bei-

den tegen elkander inrollende.

de onderwand van het rolbeen.

t
Fig,
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Fig. 10. Dwarfche doorfnijding van beiden

de rol- of obliebeenderen , mid-
den door.

a de regter omrolling.

h de linker omrolling.

cc wanden van het kraakbeen*

dd bovenvlakte van den neus.

HfT
SlUNDVEfJ

II, Afdeel.

VIL
Hoofdft.

Fig. II. Het rolbeen overlangs doorgefne-
den, met deszelfs kameren.

aaaa fnotcelletjes.

hb been, waarin dezelve zijn ingewikkeld,

cc draai of uidoozing der fnot.

dd de groote fnotgeul.

Fig. 12* De dwarsfe doorfnijding der rol-

beenderen tegen het zeef of
fponsbeen.

a de regtfe draai.

b de linkfe draai.

cc aanhangfels der in Fig. ii befchreven

geul.

Fig. 13. Geheele dwarfe doorfnijding van
het zeef- of fponsbeen.

aa het kraakbeenig middelfchot der zeef-

beenderen.

bbbb de bovenrand der gemeene kast, met
alle de ontelbare buisjes van binnen.

cc holle luchtkommen.

Fig. 14. Het geheele reukgeftel eener Koe
regtftandig van voren , met de

naascmogeliike proportie zoo van

Bb 3 been-

s
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.

*

*

,
.beenderen als fpieren,'en verdere

^ .
deelen , uicvoerig afgebeeld , cn

de volkomen vereenigingen ‘ van al-

le de reuk- en neusdeelen.

aa is de uitwendige muil, mee hair bezet,

of de neus. '
•

!

' '

Ih è.0. neusgaten.

c het kraakbeehig middelfchot aan het be-

gin der lip. - .
:

d de groote lleuf van boven.

de luchtholligheden aan het hersfengefleh
’

ff de reukkameren. ‘ ‘

g de plaats der hanekam.

hli dit holle ' luchtbeenderen of (cheiding

der zeefbeenderen.

ii het kraakbeenig middelfchot.

kk buizen der fno»twegen. ^
'

II de groote rol of of)liebeenderen Qo’sfa.

turbinata.^' . ..... ..
.

>

fnm fnotgeulen.

nn oppervlakte der fnotholligheden.

o o uitvloeijing dér fnot in de neusgaten,

de uiteindens van de rolbeenderen a'

het zeefbeen.

qqqq het ^groote holle gewricht van het

‘ zeefbeen tegen dezelve.-

rr zijlingfe fnotholtens.

sss

s

kleinere binnen* fnotholligheden.

tt zeer kleine (hot- en luchtkommen.
uuuuuuuu beweegfjpieren van den neus of

muil. ' ^

yy üerke lipfpieren.
, I

TWEE-
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TWEÈDÊ AFDÉELING;

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Handelende over de ztntuigelijke deelen

yan den ftnaak , der chljlmaking , het •

gebit ,
de tong en het verhemelte

deir Runderen^

J)e fmaak, een der vóornaamfte zin- .het

tuigen
, die het naast met den reuk' overeen-

komt , is uit dien hoofde een niet minder ii. Afd.

oiiderzoekwaardig onderwerp als eenig an- viii.-

der zintuig; althans uit hoofde van de fchei-

ding der chijl en der vochten in den mond
en het gebit der Koeijen , waar vah de ken-

nis aan den Landman en Veehandelaar hoogst

noödzakelijk is, om dat het onderzoek de-

zer deelen het meest kan toebrengen to
’

* de uiterlijke kunde van de teekenen der ziek

ten of der gezondheid.

. Vele eh zeer diepzinnige denkbeelden zijn

er over den fmaak der Menfchen en der

Dieren bekend, vooral over de wording der
"

Bh 3

N
/
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chijl , of eigenlijk dat bijzonder vocht of

fpeekfel, dat in den mond, aan de tong en

de klieren altoos tegenwoordig is, en zon-

der hetwelk men geen fmaak noch prik-

keling aan de fmaakdcelen gewaar zoude

worden, of eigenlijk dat de onderfcheiden

fraakelijkheden , als zout, zuur, zoet, bit-

ter, laf, heet of kond mededeelt, even zoo

als in de reuk door de flijm en de fnot-

fcheidingen de Wjzondere reukfloffen wor-

den onderfcheiden , in zoo verre , dat en de

reuk en de fmaak ^ den eenen zonder den

anderen niet werkt. In de Koeijen hebben

wij de reuk, zoo wij vertrouwen, geheel

cn al genoeg verklaart, en derzelver reuk-

deelen, zoo als die bijzonder aan deze die-

ren eigen zijn, befchreven; ten aan zien van

den fmaak zullen niet minder bijzonderhe-

den voorkomen : althans het zijn de fmaak-

doelen en chijlwording der Koeijen ,
die het

grootfte licht ter verdere ontdekking en be-

fchrijving van de chijlmaking en fmaakdee-

len der Menfchen hebben aangebragt
,

ge-

lijk uit de afbeeldingen van stenon en bla-

zius blijkt, waarom wij ook derzelver af-

beeldingen zullen medcdeelen, en die met
onze eigen nieuwere voordellen.

Dan, daar de, gelegenheid der fmaakdee-

len, de tong, het verhemelte, de kwijl-

en chijlvaten en klieren , mitsgaders de long-

pijp en flokdarm, eene meer gemeenfehap-^

pelijke aandoening van dit zintuig gevoe-

len, dan wel de anderen, zoo is dit ook
allerbijzonderst opmerkelijk in de Koeijen
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in de reuk en den fmaak werkzaam ; er is door het

ons re voren reeds gewag gemaakt, in

verre een Mensch en de naast aan hem ko- n. /vfd.

mende dieren, de werking van een of ander vni/
zintuig, bij voorbeeld, het gehoor of ge- Haotdft,’

zigt misfende , door het andere kan gehol-

pen worden of door zielsvermogende oefe-

ningen dat gebrek te gemoet komen, en
dus het leven behouden, maar in de reuk
en den fmaak is dit geheel anders, dewijl

beide dezen zonder elkander niet alleen

niet kunnen werken , maar zelfs de

Mensch zonder dezelve niet kan leven

,

om dat, wanneer de invloed van geestrij-

ke voedende llofFen op de fp ijsverteering

ontbreekt, dan ontbreekt ook het voedend

vermogen, en gevolgelijk het levensonder-

houd: dit is, onzes bedunkens, bewijsbaar

genoeg uit de werking, die de reuk en de

fmaak uitoefent in de natuurlijke begeerte

naar, en de walging vail, eenige drank of

fpijze: de voorbeelden zijn overvloedig on-

der ons Menfchen, dat iemand voiftrekt de

reuk van kaas niet kan verdragen zonder te

walgen of flaauw te worden ; de anders,

voor vele, zoo liefelijke reuk en fmaak

der aardbeziën, is voor fommige menfchen

een hoofdpijn - verwekkende fmart. Er zijn

fommige fpijzen, bijzonder onder de kool-

foorten, welke aan den Mensch natuurlijk

walging veroorzaken: aan mij zijn kinjeren

bekend geweest ,
welke zoodanigen afkeer

voor roodekoollbep met meel hadden, dat

zij , door de ouders gedwongen , dien te eten

,

B b 4 de
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HET de ftuipen kregen, en het bloed in den neus
rundvee. Honden, anders gulzige die-

II. Afd. ren, zullen eer van honger fterven, eer zij

vin. Jets eten, dat hun reuk en fmaak tegenftaat;
Hoofdft.

Zwijnen walgen van witte boonen

;

kortom , alle dieren hebben eene walging en

natuurlijken afkeer van voedfel , ’t welk haar

fc4iadelijk is , en dit zouden zij natuurlijk

niet kunnen onderfcheidcn , wanneer de zin-

tuigen der reuk en van den fmaak door den

wijzen Schepper van allen dierlijken nooddruft

aan haar niet was ingefchapen. Hoe nu de

reuk, door eene verkwikkende onderfchei-

ding van fpijze en drank, met den fmaak

zamenwerkt om die verkwikking te fma-

ken, te proeven, op te flurpen, te kaau-

wen, te herkaauwen, en eindelijk aan alle

de ligchamelijke zelfflandigheden hetvleesch,

het bloed, het merg, het gebeente,,de ze-

nuwen , klieren , in één woord , al ons be-

Ilaan te geven : dit behoeft hier geen ver*

deren uitleg, als behoorende elders tot de

fp ijsverteering , en derhalve ftaat ons hier

alleen te bewijzen, dat en de reuk en de

fmaak onder alle de vijf zintuigelijke on*

derfcheidingen de twee voornaam fte zijn

,

die op het eigenlijk ftoffelijk ligchamelijk

beHaan betrekking hebben ;
— (loffelijk be-

(laan, zeg ik uitdrukkelijk, om dat men de

aandoening van het gezigt en het gehoor

niet eigenlijk (loffelijk noemen kan , want
het licht of de 1ichtdralen , noch de dreu-

ning van het geluid, deelen aan het lig*

chaam geene zelfdandigheden mede ,
dan het

dénk-
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denkbeeldige der ziele, en dus eigenlijk die

aandoening , welke men gevoel noemt , dat
®-undv«.

Enormen impetum faciens van hippocra- ii. Afd.

TES, en in onze dagen de Irritahiliteit ^
viii.

dat is, de aandoening van het gevoel. In

dezen zin zegt men wel : het oor wordt
verzadigd van hooren en het oog van zien

;

de wijsgeerige welfprekendheid kaauwt en

herkaauwc ; de verhevenheid der welfpre-

kendheid van de Dichters en zanglievende

ARiONS en sAPHo’s voeden de ziel door
welluidend fnarenfpel; de Koorzangen van

het gevederd Koor weergalmen op den lucht-

adem van Echo; doch dit alles voedt het

ligchaam niet; want voor den reuk van lie^

felijk gebraad en den fmaak van welbereide

fpijzen
, ja voor een bete broods en een

korf boomooft, zal een welfprekend Wijs-
'

geer , welluidend Citerfpeler en keurig Zan-

ger al zijn kunstvermogen opofFeren. Dus
deelen de reuk- en fmaakdeelen

, behalve

deze prikkeling, eene wezenlijke voedende

llofFelijkheid mede , die dadelijk op de voe-

ding en de ligchaams- nooddruft werkt; bij

voorbeeld: de Mensch krijgt of door hon-

ger , of door flaauwte , de zoogenaamde
geeuwhonger: men houdt hem ftraks een

Üuk brood' onder den neus , dadelijk ver-

kwikt hij door den reuk en bekomt : hij bijt

en hapt gulzig naar de bete broods en be*

'komt, zoo ook dringen de vlugge geesten

van de vlugge zouten, aftrekfels van krui-

den, en gedistilleerde wateren naauwelijks

door den reuk tot aan het verhemelte, of

,
Bb 5 de
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de fmaak en het gevoel wordt dadelijk op-

gewekt en verllcrkcn de aêmechtigen ; in-

tegendeel kunnen door den reuk en den fmaak

ftolFelijkheden worden medegedeeld , die

Mensch en Dier fchadelijk en doodelijk zijn;

zoo als er ontelbare voorbeelden zijn van

de fchadelijke uitwnfemingen der dampen
uit moerasfen

,
poelen ,

wateren en fontei-

nen, die den reuk aandoen, den fmaak ver-

giftigen en pest veroorzaken; de zwavel-

dampen ih ’t gemeen zijn aan de dieren

fchadelijk , om dat zij door den reuk eene

bedwelming aan het geheel zintuigelijk en

gevolgelijk aan het levensgeftel der dieren

veroorzaken, en zelfs ook de planten aan-

doen: immers eene Noorder -luchtflroom

,

door kwade dampen verz«ld, flaat op ééns

alle veldgewas doodelijk ter neder , waar over

hare wolk drijft. Wanneer men een weinig

zwavel onder de boomtakken, waarop voge-

len flapen , aanfleekt , worden zij dadelijk,

door den reuk , de damp en fmaak der zwa-

vel bevangen , en vallen half dood ter neder.

De Boa , een (lang in Indien , doet door

zijn adem de vogelen naast hem nederval-

len. De uitwafeming der boonen- bloemen
bevangen den reuk en den fmaak der Men-
fchen, en verwekken een dommelenden fmaak,

waarom men zegt van iemand , die mij-

mert : hij is in de hoonen. De kracht van

het nieskruid, heulbloem, en vele andere

zijn ook bekend: en zeker dit brengt ons

tot de Koeijen, als zijnde deze de dieren

des velds, die het meeste deel hebben
'

* aan,
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aan , of bloot (laan voor den fchadelijken

invloed van den dampkring , en bij welk der-

gelijke uitwafeming , op den reuk en den n« Afd.

fmaak, en gevolgelijk op hun leven en be-

flaan*' den meescen invloed veroorzaken.

Daar nu alle de Holfelijke aandoeningen,

door prikkeling en dadelijke mededeeling aan

het voedfel , door den reuk en den fmaak

aangevoerd worden, en, gelijk betoogd is,

in het reukgellel die flolFen door de reuk-

kameren en fnotwegen , in de fnot zelve

worden afgefcheiden , even zoo hebben ook
de fmaakdeelen eene bijzondere bereiding,

waar door de opgeflorpte drank en de ge-

nuttigde en herkaauwde fpijzen door een

natuurlijk chijl of llijm , dat men fpeekfel

noemt, gekleinst en daar mede vermengd

zijnde , eindelijk wederom van de groffte

deelen gefcheiden worden , welke door kaau-

wing, wenteling om en door de tong en

het verhemelte tot klompen, of, zoo men
zegt , tot pillen gevormd , door den flok-

darin naar de maag gezonden worden ,
als

de groote kamer der fpijze en fpijsvertee-

ring, terwijl de fijnfle en vlugfte Tappen,

door de chijlbuizen , binnen den mond en

aan het verhemelte, op eene wonderbaar-

lijke wijze worden ingeflorpt , en eene vol*

llrekc afzonderlijke bewerking hebben, die

alleen tot den fmaak en gedeeltelijk den reuk

beiden behoort , hetwelk ook de Natuur

leert ,
nademaal geen dier , van wat aard

of geflacht het zij , eenige fpijze zal ge-

nieten
,

zonder eerst daar aan te rieken

,
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t

daar ‘na te > proeven, eindelijk te 'eten en te

fmaken ; dan
, hoe algemeen dit aan alle

dieren eigen is zoo is het verfchil van het-

zelve zoo groot, dat er ook geen foorc

van dieren bekend is , hetwelk in het maak-
fel der fmaakdeelen , zoo wel als in dat der

reukdeelen en in derzelver werking ^ volko-

men aan een ander foort van dieren ge-

lijk is.

Dit laat een ruim veld tot onderzoek en’

vergelijkende Natuurkunde open , waar in

wij ook door de Ouden reeds zijn voorge-

gaan , zoo als voornamelijk in de werken
van meergenoemde casserus placentinus ,

FABRiTius, BLAsius, cn in die der Franfche

Anatomisten , wegens verfchillende viervoe-

tige dieren , vogelen , visfehen en andere

dieren bekend is , en waar in , buiten die

der Menfchen, ook die derKoeijen, Paar-

den en Schapen, met de meeste aandacht

behandeld zijn.

De kennis van de fmaakdeelen en chijl-

making is, behalve die van den omloop des

bloeds, van het zenuwgeflel, de teeldeelen'

enz. , mede het allervoornaamfle , hetgeen de

Medicijnmeester moet kennen , een der groot-

üe kundigheden in het ontdekken van ziek-

ten , is in het kennen van deze deelen ge-

legen; zoo dra de fpijsverteering, de fchei-

ding der vochten bedorven is, openbaart het

zich in aanflag op de tong ,
in den verkeerden

fmaak
, bedorven reuk

,
ademftank

,
fnot-

llank , vertoonen zich dadelijk aan de' ge-

zwollen fnot- en chijlklieren en doen dé
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longeklep aan, derinate, dat zij prikkélen- het-

de hoest verwekken : iemand komt in een rundvee

vertrek of huis , dat vol aanflag van rook n. Afd;

is , dadelijk doet de inademing daar van viii.

den reuk en fmaak aan , en zoo ook wordt de HoofdfU

reuk en fmaak aangedaan , in de verte zelfs

van Kalkovens, Runmakerijen, Leertoüvve-

rijen , Lijm - en Traankokerijen , Vischgrom,
Mestfaalcen , en allerlei gesrcnde ftolfen , die

allen meer of min den reuk en fmaak.aandoen..

Daar nu alle deze aandoeningen, zoo ken-

nelijk op de deden van den fmaak werken,

is het zeer zeker ook een der noodzake-r

lijkfte kundigheden
, die men in de veeart-

zenij behoort te kennen, en wel voorname-

lijk in het Rundvee, naderaaal derzelver

fmaakdeelen
, even als die van den reuk ,

eene

geheel bijzonder zamenflel hebben, aan geen

ander Dier eigen, gelijk ook buiten dat, de

uitwerking der chijl- en fpeekfelbereiding

,

van die der andere Dieren verfchilt , zoo

dat het geen men in dit opzigt bij het eene

Dier voor een teken van ziekte erkent , dit

bij den anderen daarentegen gezondheid aan-

duidc: de voorbeelden zijn bekend : bij voor-

beeld : de Honden , Katten en alle verfcheu*

rende Dieren , doen hun ziekten en onge-

Heldheid, ja dolheid, kennen door het on-

tijdig kwijlen en fchuimbekken, zoo dac

men verzekerd is , dat deze Dieren kwdjnen

,

en zelfs hun chijl vergiftig en fchadelijk

is, maar integendeel herkent men de eerfte

teekenen van ongansheid, ziekte en veepest

bij de Koe ,
als dezelve niet kwijlt, of daar

aan
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aan kwijnt ; het kwijlen
, bijzonder bij het

RUNDVEE.
is een blijk van gezondheid:

II. Afd. niets ziet den Boer liever , dan dat zijne

VIII. Koeijen gezonde heldere chijl of fpeekfel
Hoo/dft.

jQozen, en de neus altijd vochtig is. De
Schilders nemen dit ook waar, als zij ge-^

zond, tierig vee afmalen; het een en ander

dan zamengenomen ,• kan genoegzaam zijn

om de noodzakelijke kunde van dit zintuig,

door uitvoerige befch rijvingen en figuren

zoo duidelijk te doen kennen, als wij zulks

van de andère zintuigen gedaan hebben , het^

welk in vele opzigten gemakkelijker door

een Landman in de natuur zal kunnen wor-
den nagegaan, dan wel dat van het reeds

verhandelde over het zenuwgeftel, het ge-

hoor, het gezigt en den reuk, om dat deze

eene fubtile ontleding der ingewikkelde dee-

len vereifchen , en de ontleding, althans der

uiterlijke fmaakdeelen, gemakkelijker te doen

is , en door een bezadigde behandeling

kan verrigt worden; immers, het zal een

Landman ,
een Koemeester , of ander onder-

zoeklievenden , weinig moeite kosten om
zich een koe- of kalfskop met tong, ftrot

en flokdarm te verfchaffen
,
en de kaken er af

te fnijden : hij zal de tong, de kevels, het

verhemelte, de tongfpieren en chijlklieren

duidelijk kunnen onderfcheiden , en die met
onze befchrijving en afbeeldingen vergelij-

kende, zeer duidelijk, zoo wij vertrouwen,

in dit ftuk onderwezen worden, zonder

zelfs een ontleedkundige te zijn. Dit dan

ons doelwit zijnde, gaan wij tot de befchrij-

ving
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ving der fmaakdeelen
, en verklaring van de het

daar bij behoorende figuren over, en

vooreerst tot die , welke op Plaat XIII. n. Afd.

Fig. I is afgebeeld , en die wij van den kun- viii.

digen stenon hebben overgenomen , als

zijnde deze de voornaamfle ontdekker van

het beloop der chijl- en kwijlvaten in de

Koeijen , waar naar zoo veel nuttige verbete-

ringen in de befchrijving van die der Men»
fchen zijn gemaakt.

Plaat XIII. Fig. ï. field dan vooroogenpj^
de kwijl- en kliervaten, benevens de fmaak-Fig. i.

zenuwen, die de kaauwing en herkaauwing

bevorderen.

Bij aaaa ziet men die klier, die onder

het oor ligt, en daarom parotis genaamt,

men noemt dezelve de hoekklier, (^conglo^ De hotk»

meratis') om dat dezelve in den hoek en klier,

aan den fiaap van het hoofd legt. Deze
klier moet een Koeijendofter en Landman
volfirekt kennen, om dat deze dezelfde uit*

werking heeft, die in den Mensch van zoo

veel belang is ; het is die klier , die in zin-

kingen, in kiespijn en in hoofdpijn
, den

grootflen invloed heeft ,
en de plaats

, waar

men de hoofdpleister , fpaanfche vliegen en

ontbindenden oliën appliceert. Ik geloove

hierom , dat men in de veeziektens er te

weinig op gedacht heeft, om ook fpaanfche

vliegen of afleidende middelen aldaar te leg-

gen, te meer, om dar men in de beginfe-

len der veeziekten aan de zwelling derzelver

klier, ook het eerfte begin der ziekte ont-

dekt, dat is, dat de Koeijen kwijnen, want
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ILUNDVEE.

II. Afd.
VIII.

Hoofdft;

als derzelver vaten en invloed op de chijl,

die in de herkaauwing in den mond uit-

vloeit, verdopt zijn, zoo delle ik voor mij

vast, dat daar uit die bedwelming cn hoofd*

pijn en geheele kwijning der beesten volgt

:

doch hier van zal ik in het vervolg, bij de

verhandeling over de Veepest, nader en uit*

voeriger fpreken; het is, om dit nog in het

voorbijgaan te zeggen, die klier, die den

wortel der gehoorzenuw bedekt, zij heeft

wijders op het geheele kakenbeen eenen al-

gemeenen invloed, en hierom noemt blazius

dezelve te regt de kaak, de kinnebaksklier

Cgiandula maxlllaris'). Wij gaan over

tot derzelver verderen uitleg en die dezer

geheele Fig. i,

aaaa is de voorfchreven klieri

Bij hh aangeduid de voorhoek der opga-

melde klier , die de ware parotis of hoek-

klier van blasiüs
, en de zamengevoegde

van STENON is, eigenlijk de verzamel-

,
klier der weivochten QL^mpha').

Bij c ziet men de verzamelplaats van dit

vocht aangeduid , en al wederom moet ik

van de noodzakelijkheid om deze plaat-

. Hng wel te kennen, fpreken, want de

, dolligheid der Koeijeh , en de kolder der

, Paarden , houdt hier den zetel , en het is

ook .hierom, dat de Latijnen een dol,

een hersfenloos mcnsch, een ijlhoofdig

. mensch, een Lymphaticus noemden;

Jii] ^djdddd ziet men de fpruchtels, zoo

. als dezelve uitwendig de chijl- -of (lij m-
'

' va-
C' •
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vaten in den geleiweg of geul (^duBus

falivalis^ bijeen doen vloeijen.

eee vertoont derzelver uicvloeijing in den

mond en naar de tong.

ffff doet ons de bloedflagader zien in zijn

uitwendigen tak.
r>

ggg zijn de takken der zenuwen , die uic.

en om de gehoor- gezigt- en fmaak-

zenuwen, de traanklieren, en ook de

reukzenuwen ourfpruicen , ten minfle

zich met dezelve vereenigen, en midden
door den chijlklier loopende , zich bui-

ten dezelve in geheel afgefcheiden takken

vertoonen.

hh vertoont derzelver fpruchtels en taks-

gewijze uitfpreiding.

ii wijzen de zenuwtjes aan, die al mede
uit den chijlklier ontfpruitende , de cbijl-

vaatjes of buisjes vergezellen , en welke
vergezelling ons al wederom brengc toe

de opmerking, hoe naauw de alleruiterile

gevoeligheid der zenuwen, aan deze oor-

hoekklier verbonden is, en daarom vol-

llrekt moet in ach: genomen worden in

de ziektens der Koeijen, het zij dezelve

Epidemlek ^ oï Chroniek ^ of

kwijnende, zijn.

k de neusgaten.

I de longepijp.

m het oor.

n de van den kop tot aan den fnuit afgeflroop-

ce huid, alhier omgeflagen vertoont.

HET
RUNDVEE.

II. Afd.

Vllj.

Hoofdil.

V

Cc
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MET
K.UNDVBC*

II. Afd.
VII .

Hoofdft.

Kiniie*

baksklier.

Inwendi

fe kwijl-

vatca.

Gelijk dan nn, volgens stenon en bla-

zius , de uitwendige ligging van de kinne-

baksklier, en de geleibuizen der chijl, uit-

wendig vertoond zijn , volgen nu ook de

inwendige bij Fig. 2 , waar omtrent men
.

heeft op te merken, dat dezelve in de Koei-

jen
,

gelijk ook in den Mensch , zoo wel

het verhemelte als de ondertong , de kie-

zen, de kaken, de wangen en lippen inwen-

dig bevochtigen, en zij zeer kennelijk in de

wanden van den mond uitfijpelen , waarom men
dezelve ook daarna onderfcheidenbenamingen

geeft. In de Koeijen komt bijzonder in aan-

merking die uitvloeijing der chijl aan en om de

tong, die haar vooral dient om te lekken.

De Honden hebben dezelve ook aanmerke-

lijker dan eenig dier. Bij de afbeelding der

tonge zullen wij dezelve aanftippen : hier

moet ik echter /bij voorraad niet overflaan,

dat de uitvloeijing der kwijl of het flijm ,

lietwelk uit *deze klieren vloeit, in de Koei-

jen veel menigvuldiger is dan bij eenig an-

der Dier , en ook noodw^endig zijn moet

,

nademaal deze Dieren vooreerst bij het gra-

zen, het gras of ander voedfel niet kaau-

wen ,
maar door de tong en het verkemehe

geholpen worden om het voedfel in de chijl

als'in een te kleinzen , en als ’t ware te rol-

len , zoo dat zij hetzelve als eene pil door-

flikken, en het alzoo naar de maag zenden,

'waar van de haarbalien , die de Koeijen

door het lekken vormen, getuigen zijn.

Voor het overige behoeve ik voor den

'Landzaat en den Hollandfchen Boer niet
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veel omOa^, om hen te beduiden, dat de ««t

Koeijen zelfs veel meer dan de Schapen , Bok-
ken of Geiten

,
genegen zijn tot lekken en ll. Afd.

kwijlen. Wij hebben er ter loops al iets van viii.

gezegd en ook afgebeeld : de Kalveren kwij-

len zeer llerk ; ook gaat dit-kwijlen of kwal-

Iteren der Koeijen wel over tot een gebrek,

vooral als zij aan de • haarballen kwijnen

,

dan is dit llerk kwijlen een zeker teeken varl

kwijning in de maag, en dan zegt men: de

Koe Oi het Kalf iskwalller ofkwijlziek, ook
wel fnotziek. Zie hier boven bij ^notkalf.

Het een en ander dan overgebrachc op ons

onderwerp , zoo zullen dan de twee volgen-

de Figuren, 2 en 3, dit ophelderen; ten

dien einde dienen men op' te letten, dat de

eene dezer Figuren moet aangemerkc wor-
den als het tegenbeeld der andere, en men
in beide deze Figuren de inwendige ligging

der vaten, klieren en kwijlbuizen ziet, waar
van wij na de verklaring dezer Figuren na-

der zullen fpreken.

Op Plaat XilL Figuur 2. is dan afge- Ph XTII,

beeld de klieren en kwijl- of chijlvaten in de

Koeijen inwendig , zoo als dezelve in Fi- gekwijiva-

guur I uitwendig, dat is,‘ aan de buitenlle ten, vande

zijde der kaken, onder de huid vertoond
.. fcheiden.

Zijn.

Bij aa \s de achterfte zijde der kaakklier

(^glandulus maxülaris ),

Vb dc ligging derzelvC cegens de kaakfpier.

Gcc de Ipriichcels of takjes van de klier-

buis C du^us jalivalis

)

van achteren.

Cc a di
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dd de worteltjes dezer fpruchtels.

e de omgekromde buis, aan dc zenuw en

tweeledige fpier oprijzende.

ƒ deszelfs wederkering en vereeniging in de

voorde klrerbuis.

g de gemeene kwijlbuis in zijne gemeene
aanvoering. *'

hh de dubbele fpier:

i de uitloozing der opgenoemde kwijlvaten,

naar de lippen en de tanden.

^ ^ de plaats der klieren , die aan de tander^

uitloozen,

/ de bovenlip. ’ '

m de longepijp, '

\

n dc oogkas.

Plaat XIII. Fig. 3; is eene afbeelding van

de klier- en kwijlvaten omgekeerd, in te-^

• genoyerdelling van Fig. 2. zoo dat de

longepijp- of drocten-ader (^arteria as^

" pera

)

en de loop der vaten in eenen an-

deren dand nederwaarts zich vcrtoonen^

alfchoon het* dezelve zijn.
'

is het achterde deel der kwijlklier, ge-

heel vrij van aanleggende deeien.

bb \s deszelfs opperde en breede' gedeelte

,

waarin de kwijlvaatjes zich ontlasten.

c is de onderde fpruchtel , zoo als dezelve

van deze zijde den tweeledigen fpier in-

treedt.

dd de terugkeering van de takacbtige fpruch-

tel, daar zij zich met de hovende veree-

nigt.
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f de gemeene verlengde buis , of de groote
kwijlbuis.

rundvee^

ƒ de tweeledige fpier.
, II. Afd;

g deszelfs inenting omtrent de ronde klier.

hh inenting der inwendige kaakfpieren
**

omtrent de fnijtanden of zoogenaamde
tandachtige uitdekken in de onderkaak,

i de inenting van de kwijlbuis aan zijn oor-

fprong, onder de punt der tonge, om-
trent de fnijtanden,

k de ronde klier aan die van de kaken ge-

hecht.

//de tand wijze fcherpe lelaclitige uitflekken

van de onderkaak , omgeflageii buiten haar

ftand.

m de tong omgekeerd buiten zijnen dand.

n de amandelen of onderkaakklieren (^Ton^-

fillae ,

)

o de longepijp.

Uit de vergelijking dezer Figuren blijkt Chijl* ca

dan, hoe en op welk eene wijze de chijl-

en kwijlvaten en de bijliggende deden ge-^^“*

legen zijn , en hoe dezelve uit hunne in^

wendige buizen, tot aan de uitwendige dee*

* ien toevloeijen; er mangelt nu Hechts aan,

om deze fuhtiele ontleedkundige afbeeldin-

» gen vatbaar te maken voor den Landman ,

den Veehoeder , of anderen , wier belang

het zij, de uitwerking daar van^te kennen;

ten dien einde hebben wij er de twee ei-

I
genhandige afteekeningen van het verhemel-

te, de tong, tanden, lippen enz. bijgevoegd

in Figuur 4 en 5.

C c 3 In
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HfT In de eerde, namelijk in Figuur 4, ziet
RUNDVEE, naauwkeurig en naar hec leven afge-

II. Afd. be^ld het verhemelte eener Koe, of liever

van een halfjarig Kalf, zoo als hetzelve
Hoofdft.

^ bedekt
,

alle de chijlvaten

Het ver- van Fig. I en 2, in welk verhemelte de

hemcltc. chijl* en kwijlvaten uitfijpelen en ii>cwafe-
,

men, zelfs door nog onnafpeurlijker fpruch-

tels , als het fubtielde ontleedkundig oog
toelaat te ontdekken; want ik houde voor

vast, dat alle die doornachtige, zenuwach-
tige , randsgewijze uitdekken ,

welke men
in Figuur 4 bij dddd in de wangen, bij

cc cc in de ribswijze tandachtige reijen van

bet verhemelte, gelijk ook in het eeltig te-

pelachtig gedeelte van het voorverhemelte

ee ziet; alle onzigtbare buisjes en uicfijpe-

lingen der chijl zijn, even zoo als bij den

Mensch de fijne kliertjes der lippen , der

ondercong, ja der tong zelve, hetwelk wij

. dikwijls gewaar worden, als de chijl of hec

fpeekfel , vooral in hec hartelijk lagchen,

in toorn, of fchielijke beweging der kaken,

als mee geweld onefpringt en uitfpuit. Men
ontdekt dit te duidelijker in het verhemeU
te der Koeijen

,
nademaal de gezegde fcherpe

uitllekken en derzelver ribsgewijze plooi-

jen, gedadig de kwijl - of chijldrupjes even

als pareltjes uicpersfën , en onophoudelijk

het verhemelte en de tong bevochtigen

;

waar toe niet weinig helpt de poreusheid

en klierachtigaeid van het vetvlies in hec ver-

hemelte , in diervoege , dat men , even na

den dood van eene Koe, of Kalf, of ook

( van
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van een Schaap ,
als wanneer de uicvloeijing het

der kwijl . of chijlfloffe ftremc, als ’t ware
nog eene fijne zachte daauw of wafem op ll. Afd.

het verhemdre geflremd ziet, vooral in het

achterfle geHeelce bij ƒ/*, doch allerfterkst

en zelfs bijna tot eene vereenigde confiflen-

tie bij ee; tot uüe welke fijne en zuivere

vocht enchijlfcheidingen het verhemelte van

eene Koe zeer gefchikt is, en volflrekt ver-

fchilt van dat van alle andere viervoetige

dieren
,

die niet herkaauwen en weinig tan-

den hebben. Opmerkelijk is het echter,

dat de Schildpadden aan hunne tandelooze

kaken , kieken en flokdarrn juist gelijke

tandsgewijze reijen hebben; ook hebben'

de tandelooze Hagedisfen en fommige Vis-

fchen er iets van.

Deze tandsgewijze uitflekken en ribswijze PI. XTir.

tandachtige rijen, zijn zeer kennelijk in de

Koeijen ,
doch daar zij door de kleinheid

in de proportie dcrTeekeningvanFig. 4 en 5
op Plaat XliL niet duidelijk konden afge-

beeld worden ,
hebben wij op een open plaatsje

in deze Plaat, bij Fig. la en 13. twee

flukjes van deze ^randwijze lellen afge-

beeld, waarvan beteerde, Fig 12. de af-

gepelde opperhuid met alle de holten der

tepelronden vertoond, en Fig. 13 de rand-

wijze tepels welke in deze holligheden flui-

ten, zoo als dezelve natuurlijk tegen hec

verhemelte der Koeijen liggen , en genoeg-

zaam. de geheele rand aan de kevels beflaan,

tot aan de wanden der tong en flokdarrn.

C c 4 Die
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Dit zonderling geflel in de herkaauwende
dieren overtuigt ons , dat deze opgemelde
tandlellen , ( zoo zal ik dezelve eens noe-

rre
, ) eenc ongemeene fijne en gezuiverde

kwijl en chijlRheiding in de Koemaag en

Melkvaten bevorderen ; waar uit men zeer

gegrond kan afleiden, dat hier door ook die

zachte en voedzame fpijsverteering aan haar

eigen is, en de fijne fmaak, die liefelijk-

heid in room , melk en boter , en eindelijk

die malse hheid in vet en vleesch bij uitne-

mendheid hier door bevorderd wordt.

Om dan de opgemclde tandachtige lellen

en het geheele geitel van het vei hem el re nu

verder te befchrijven , volgt hier dc verkla-

ring van Plaat XIIL Figuur 4.

aaaa Zijn de wanden van de bovenkaak

en der lippen; bij de bovenlle twee aa
zijn de eigenlijke voorlippen , vol kleine

poriën en haarborsteicjes.

hh Vertoont de fcheiding van het achter-

verhemelte van het geribde en getande

voorfle verhemelte.

cc cc Duiden de ribsgewijze getande reijen

aan, welker^ getal
, tot twaalf zigtbare,

in andere mindere zigtbare, bij hh ein-

digt; ieder dezer getanden ribben vervan-

gen zich beurteling in her midden , de een

hooger,de ander lager, hetwelk wij in Fig.

12 en 13 levensgrootte hebben afgebeeld.

dddd Zijn de groote tandachtige lellen,

ter wederzijden aan de wangen tot aan de

kiezen uitloopende,

ee Ts
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Is hec eeltig en tepelig voorde gedeelte het

van het voorverhemeke, welk hardachtig

ge del in oude Koeijen bijna kraakbeenig ii. Afd:

wordt: dit gedeelte duit dermate op de vul
voortanden der onderkaak, dat hetzelve

dient tot afbijten van het gras, en in

der daad als een eenige eeltige tand is

aan te merken,

ff Duidt aan het achterverhemelte , daar hec

aan het drottenhoofd en den dokdarm
eindigt: in hetzelve ziet men door dipjes

aangeduid de poriën^ die aldaar de djne
' fmaakvochten uit- en indorpen.

g Is de ingang tot den neus , waar door

de lucht, uit de long, wordt ingeblazen.

hh neusgaten

i De fnijdende rand der vooriip.

Dus verre hec verhemelte befchrev«n en

Fig. 4. verklaard zijnde, eischt de naauw-
keurigheid, om nu het tegenwerkend gedel

van de onderkaken , der tong en deszelfs Onderka-

porïèn aan te wijzen, om dat ook dit be-k«“»

l^iegelens - waardig gedeelte , hec geen eene

volftrekte betrekking tot den fmaak en de

. herkaauwing heeft , niet vergeten worde

:

want, alfchoon de candlellen
,

poriën^

en de tandsgewijze ribben van hec verhe^

melte, zulk een verbazend vorm fel hebben

tot het doen uitfijpelen der fmaak - en chiji-

vochten, zoo kunnen dezelve volflrekt niet

werken, zonder de de gekadige fchuring en

tegenwerking der tong en onderkaak, mits-

gaders de uitvloeijing der fijne geesten tot

C c ,5 aan-

/
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»ET aanprikkeling uit de tong en de onderkaak-
RUNDVEE,

tandlellen.

II. Afd. Ter verklaring hier vari is Plaat XIII.

Hoofdii ^ ingerigc , door ons naar het leven

afgereekend, nademaal dit bij anderen, bij-

Pi. XIII zonder bij schneider , zeer onnaauwkeurig
Fig* 5 * voorkomt. De Lezer gelieve dan deze Fi-

guur oplettende na te gaan , en dezelve te

vergelijken tegen de daar aan tegenwerkende

deelen , in Figuur 4 afgebeeld en hier bo-

ven verklaard,

.
/

De kaak- Zijn de gewrigten en hoofden van de

bakbTen*
eigenlijke kaak- of kimiebakbeenderen

,

dLen.^*^' die aldus genoemd worden, om dat zij

als in een bak of bekken de tong en de

ondertongfche deelen bevatten : deze kin •

nebakkcn vereenigen zich in een centrum

vooraan , achter en in de bekleedfelen der

onderlip; in oude dieren kunnen zij na

den dood veelal niet van elkander ge-

fcheiden worden, maar zijn door been-

vergroeijing vereenigd In andere dieren,

welke de kinnebakken langwerpig vooruit

fleken, zijn dezelven verdeeld , en liggen

op de knekel velden meest afgefcheiden

;

die van jongere Koeijen vindt men, na de

verrotting der weeke deelen, ook door-

gaans verdeeld; voorts worden deze been*

deren gevat in de groeven van het 0^

temporum.

tb Is de zijdelingfche llrekking van de kin-

nebakken.

c Het



VAN HOLLAND. 415

c Het centrum der vereeniging aan de kin

en de infnijding der kinnelippen. rundvee*

dd de onderlip met deszelfs borstelachtige ii. Afd.

haren, en daarin zeer zigtbaar de acht viil.
^

onder -fnijtanden in derzelver waren fland.

de tandsgewijze lellen van de onderka-

ken, die tegenwerken tegens die van de

bovenkaken, (in Fig. 4 bij dcldd afge-

beeld) welke tegenwerking dusdanig is,

dat de tandachtige uitflekken van beiden

de kaken, in de werking der herkaauwing,

in en op elkander fluitende, en door de

beweging der kaken fchurende , daar door
het geweekt voedfel fijner kleinzen, en

altoos het fijngekleinsde en herkaauwde

voedfel naar achteren drukken, waartoe

dit wonderlijk geftel volmaakt' gefchikc

is ; want deze tandlellen zijn juist in bei-

de de kaken altijd naar achteren glooijende,

in diervoege , dat de Gjne chijl en het

fap van het voedfel als van zelve en zon-

der veel moeite wordt doorgeflikt: deze

zachte beweging, waar toe ook de tong

veel helpt, kan men waarnemen, als men
de Koeijen in rust onder de herkaauwing

• ziet nederliggen.

ƒ is de tong ,
zoo naauwkeurig mogelijk De toDgi

in het klein afgebeeld , zijnde dit genoeg-

zaam om het bedoelde alhier te verklaren.

De tong kan en moet men verdeden in

tweeërlei gedeelten, te weten, het dikke

achtergedeelte ,
hetwelk tegenwerkt te-

gen het gladde verhemelte, in Figuur 4
by

/
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HET
HVNDVEE.

II. Afd.
VUl.

HOPfdll..

bij hb en ff vertoond , en in het voorfte

en bewegelijkfle gedeelte.

g vertoont het dikke achtergedeelte kenne-

lijk: hetzelve is zeer bol, vol poriën, en

doet over deszelfs ronde verhevenheid de

gekleinsde fpijze over het flrottenhoofd

m in den flokdarm gleijen , en bij de her-

kaaiiwing het gedeeltelijk verteerde, of

liever geweekte, wederom in den mond
komen. De kennis van dit deel , ten inin-

i\e de oplettendheid op deszelfs gezonden

fland, is van gewigt voor den Landman,
nademaal de eerde kenmerken van onge-

mak ,
ongedeldheid der maag , ziekte ,

kuch, longevuur en de blaar zich hierin

opdoen, en dit deel zich gezwollen ver-

toond.

Bij h is het voorde en bewegelijkde gedeel-

te der tonge alzins bezet met zeer fijne

poriën, doch inzonderheid op zijde, al-

waar ter wederzijde eene rij buisjes als

tepeltjes zich opdoen, en waaruit fijne

vochten vloeijen; men moet dezelve niet

verwarren met de ondertongfehe klieren

(^glandulae fublinguales ). Deze liggen

onder aan de tong, voornamelijk onder

her dikde achtergedeelte, en zün hier niet

zigtbaar; in de holten der kinnebakken

zijn derzelver uitloozingen: bij de be-

fchrijving van Fig. 6^, 7 en 8 zijn de-

zelve nader ontleed.

ii ter dezer plaatfe, bedaan, onder de tong,

en tiisfchen de tong en de kiezen, de mon-

den of buisjes die van de ondertongfehe

klie-
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klieren hunne uitloozing, in het ganfche het

bekken der kinnebakken verfpreiden , tot
rundvee.’

; aan en langs de bckleedfelen der kiezen ii. Afd.

en tanden^ doch zijn hier, door de na-

- tuurlijke ligging der tong , niet te zien

,

maar door dezelve bedekt.

k k duiden den waren fiand der kiezen aan.

II zijn de tongbeenderen , die onmiddelijk

door eene menigte tongfpieren, bijzonder

in de Koeijen, eene fterke beweging in

. de tong bevorderen, zoo dat ik gelove

niet te dwalen
, als ik (telle , dat onder alle

viervoetige dieren , er gene zijn , die meer-
. der kracht met de tong oefenen , als de

Koeijen. De Honden die Herk lekken,

doen dit altijd met eene flappe tong, De
Roofdieren , Tijgers en het Kattenge-

llacht, hebben fcherpe gedoomde tongen,

doch geene kracht om dezelve verre bui-

• ten den muil te brengen , om derzelver

kortheid. De Koeijen daarentegen kun-

nen de tong verre uitrekken
, zoo dat de-

zelve in, over en om den neus llingert.

Als men op de ftallen komt, en de Koe
wil vriendfchap toonen , rekt dezelve haar

tong uit; iets dat weinig andere Dieren
-- doen

m toont, de ligging van het Urottenhoofd

^'-tuslchen de tongbeenderen.

- Dus verre gevorderd zijnde dat wij de Hetftrot-

fmaakdeelen en de chijlwerking van de tong lenhoofd,

en het verhemelte der Koeijen hebben voor-

gelleld
,
gaan wij over tot de juiste afbeel-

ding
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ding van het zoo naauw verbonden geflel
rundvee,

tongbeenderen, vooral

II, Afd. aan het ftrottenhoofd en andere deelen ;

vin. welke afbeeldingen nu achter den ande-
Hoofdft, volgende ,

alleen door de eenvoudi-

ge verklaringen , volkomene ontleding zullen

opleveren.
’

Piaatxill. Nu komt dan voor Plaat XIII. Fig. 6*

Fig <s. vertoonende de tong eener Koe , met alle

deszelfs fpieren ontbloot
, zeer duidelijk on-

derfcheiden in die uitwerkende vermogens,
die de Koeijen in het bewegen der tonge

bij uicllek eigen zijn: de letter a vertoont

dan de top, tip, timp Qapex") of het uit-

einde ter tong, doorgefneden bij b. Uit

deze timp, dat de regte Hollandfche naam
is, Q topje van de tong^ zegt men) fprui-

Spieren HU ^^wee voorname lange fpieren, wel-

dcr long. ker vezelen regt nederloopen Deze fpie-

ren ziet men bij cc : dezelve beflaan de

wanden van de tong ter wederzijde. Zij

hebben het vermogen om de tong in te

krimpen en uit te rekken , ^en oefenen .de

eerde kracht in het grazen, dewijl hunne
vereeniging in den timp of top der tonge

eindigt ,
midden uit de opgemelde fpieren

Ipruiten twee aanmerkelijke zijdelingfche

fpieren dd^ door denzelven is die bijzon-

dere kracht aan de Koeijen eigeu , om on-

der het grazen de tong ter wederzijde te

bewegen : zij zijn zeer fterk , en oefenen

eene kracht, evenredig aan het gebruik, dat

deze Dieren er van maken , verre boven

die van den Mensch of andere Dieren ,
die

de*
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“dezelve wel hebben , maar óp verre na zoo
fterk niet. Deze fterkce is in de Koeijcn

bok noodzakelijker, om dat zij door die 11. Afd.

kracht het gras links en regcs kunnen af-

fcheren, temeer, om dat de eigenlijke ton-

ge, namelijk het geen men het fponsachdg
gedeelte noemt, en bij e aangeduid is, niet

in (laat is om te werken bij het grazen ,

maar alleen om de fmaakdeelen op te fliirpen.

Onder deze fpieren oncfpruicen nog de

twee lagere zijdelingfche fpieren ƒƒ, wel-

ker werking is, om het achterde gedeelte

der tong te beduren , ter plaasfe , alwaar

de doorfiikking of liever overglijding der

gekaauwde en herkaauwde fpijze, deszelfs

fmaak aan het verhemelte mededeelt : dit

gevoel van den fmaak nu , wordt eindelijk ver-

fijnd door nog twee kleinere fpiertjes gj
welker inlijving uit het gaapbeen Qos Hyol^

des') en de tongbeenderen ontfpruiten, en

wel aan het oppergedselte derzelven bij h ;

maar nu hebben de gemelde gaap - of ^^^0'

beenderen in hunne kom, bij insgelijks

fpieren ,
die hetzelve helpen werken , en

door die werking in het doorfljkken fluiten

en ontfluiten , op dat daar door de gekaauw-

de fpijze , of de' Tappen daar van , niet in

de longeklep dringen of overvloeijen , als-

het dier ademhaalt waarom ook zelfs de

horenen of beenen van het gaapbeenderge-

altoos niet alleen kraakbeenig, maar

zelfs in het midden met buigzame geledin-

gen zijn, terwijl onder derzelver boog, we-
derom fpiertjes I zich opdoen^ die op de
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HET
RUNDVEE

II. Afd.

VIII.

Hoofdft.

longéklep m werken , en vooral op hec

fchildvormige kraakbeen nn (^Cartllago-

feutiformis') van hec ftroccenhoofd r pas-

fen, terwijl alle de tongfpieren, en de wor-
tel der tong zelve ,

eindigen in de twee ei-

genlijke tongbeenderen , die beide geheel

afgefcheiden van het hrottenhoofd bij wij-

ZQ van twee verwijderde beenderfchenkelen

bij 0 00 0 te zien zijn ; dan , ook midden aan

deze zoo kennelijke en van de tong onaf-

fcheidelijke beenderen, die men zelfs in de

gerookte Koetongen erkennen kan , zijn twee

zeer (lerke breede fpieren pp\ deze fpieren

zijn de voornaamfte , die de kracht der door-

llikking oefenen; zij zijn het, welker wer-

king men in het herkaauwen der Koeijen

uitwendig ziet; zij zijn het, daarenboven,

welker gevoel de Koeijen buitengemeen be-

minnen , en er gaarne aan geflreeld wor-

den
;

niets behaagt deze dieren meer , dan

dat men zachtjes met de hand tegen den

Urot op deze fpieren aanwrijft. De Koeijen

fteken den kop vooruit, en laten zich vrije-

lijk aan deze deden betasten , de wrijving

hier aan maakt haar lodderig en gedwee.

Zoo heeft de Natuur in deze groote for-

fche dieren dat teeder gevoel in deze on-

dertongfehe fpieren gelegd
;

gelijk dan ook
de twee zenuwen qq^ te weren ,

die van

hec zesde paar, juist aan de plaats dezer

gevoeligheid, dopr het fchildvormig kraak-

been en het llrottenhoofd invloeijen naar de

tongdeelcn; wijders is bij r de aanwijzing

van het ftrottenhoofd
;

bij ss twee fpieren,
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iiff^ende te^ren den eerden rine^ van de Ion»
.. ^1, 1 .. j RUiNDVEÉ.

gepijp
, welke bij f wordt aangewezen;

«lle welke cleelen nader bij de bcfchrijving

der ademhaling zullen voorkomen.
H^ofdrt-

De deelcn der ondercong in iiimne eerde

rigting vertoond zijnde, vooronderdelt mén
nu in Figuur 7 van Plaat XllI, dat dezelve

weggenomen zijnde, de tonglpieren in eene

andere gedaante voordellen,

a Is wederom de timp der tong: wan-
neer van onder deszclfs punt de mid-

dellijn der tong van h tot c wordt afge-

Icheiden , vap de fcheiding des endertong-

fchen bekleedfels cn de opgemelde lange

bovenfpieren (van Fig. 6 laij b en cc)^
.

dan vertoont zich cene aanmerkelijke deiif^

van h tót r; deze fleuf nu ontvangt van

w^ederzijden eéne fpier, dewelke beiden af-

gefcheiden en bloot gelegen, als twee vleuge-

len dddd zich uidpreiden , doch in derzel-

yer natuurlijken Hand , wanneer zij vereenigJ

zijn, de dikke en bolle vleeschachtige zelf-

flandigheid der tong maken, in zoo verre,

dat deze vereeniging uitwendig onder aan

de tong ontdekt wordt, zoodanig, dat zij

de zoogenaamde tong- of WQrmnaad for-

meren. De Boeren, en buiten deze vele

anderen , fpreken veel van den tongworm ,
•

ais mede van den tongriem , zoo als men
de kinderen hier van laat fiii’den: deze tong- xon|-
riem of tongworm , zoo als men die gewoon worm,

-is te noemen, is niet anders dan bet vec-

vlies of velachtig middelfchot , hetwelk, tus-

fchen de fcheiding dezer fpicren gelegen is.

Dd ï)k
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Dit iniddelfchot ontvangt de fmaak zenuwen
en bloedvaten van de onderkin en van

de keel, (nader in Fig. 8 te zien); de

Landlieden kennen dit gedeelte, en doen
hetzelve door kwetfing met fchaar of mes
wel eens bloeden , wanneer de Koe llerk

kucht of daauvv herkaauwt. Zij noemen het

dan, gelijk gezegd is, tongworm: in der

daad vindt men fomtijds Koeijen , welker

tong aan deze Ipieren zwaar gezwollen en

meestal klierachtig is, hetwelk de Joden
als een onrein teeken aaninerken , voorna-

melijk aan de twee zijdelingfche fpieren,

gelijk aan die, welke in Figuur 6 bij dd
zijn afgebeeld

, doch hier wederom in eene

andere gedaante omgeflagen voorkomen bij

ee\ deze fpieren bewegen insgelijks de

tong zijdwaards , inwendig met volle

kracht op het gaapbeen werkende ; waar

achter insgelijks al wederom twee kleine

fpiertjes zijn bij ƒƒ, wier invloed op de

achteifle buis der tong aan de longeklep

werkt, tegen het kraakbeenig uitilekje g,
waar van de wanden bij hh nederglooijen,

en vervolgens binnen dorzelver kring het

w-eek vel der longeklep (^Lary?igs^ beflui-

ten; bij i komt het llrottenhoofd , en bij

k het fchiIdvorm4ig kraakbeen , voor ; bij

II zijn de fchenkels van de tongbeenderen;

bij mm derzelver hoofden, door welke tong-

beenderen de tong aan de kaakbeenderen

wordt ingelijfd, en dus de llerkce en de be»

wegingen der tong niet alleen onderlleunen

,

maar genoegzaam geheel en al de fteunfe-
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len cn bifis der tong zijn, dermate, dat

door middel van deze beenderen de tong
der Koeijen eené zeer fterke kracht kan oe n. Afd.
tenen , zonder van dc medewerking van het viii*

ftroitenhoofd afhankelijk te zijn, te meer,
Om dat de fpieren van dit ftrottenhoofd

meerder gefchikc zijn tot het uit- en ina-

demeri en het geluid geven, dan wel toe

het doornikken en Kerkaauweri , want in dlc

opzigt bekomen deze tongbeenderen met hun
aanhechtende fpiefen meer gemeenfcllap met
het verhemelte, wanriri zij duiten

, en dus
tevens met de aanhechting des flokdarms^

welke hier aan Verheeld is; zijnde be-

weegfpieren der tongbeenderen; bij 00 ziet

men de zenuwen
, die door het fchildvof-

mig kraakoeen invloeijen; p.p duiden twee
groote fpieren aan

,
wier werking tot hec

geluid betrekking heeft, gelijk ook de fpief-

tjes^^, tegen den eerden ririg der longepijp

r aanliggendci

Nu dient Plaat XIII. Figuur Ë voorna- Pi xirt

melijk om den invloed van den fmaak door

hec zenuwgedel, en tevens de fijne vaatjes

op de binnenfte fponsachtige zelfitandigheid Spopsach-
• der tong aan te toonen : deze zoogenaamde tij'teid.

fponsachtige zelfllandigheid en fijnheid van

hec vleesch^ hetwelk, als het ware ^ niec

fpierachtig , maar zaaingedrongeri fchijnt,

is overbekend op den Hoiiandfcben disch,

alwaar een fmakelijk fchijfje van eene lijn

gezoute en gerookte Koetotig , zelfs in

den mond van tandeloozc grijsaards en joH'

ge kinderen, als wegfmeic , en door de tong

Dd 2 te-

}



424 NATUURLIJKE HISTORIE

HET
Jl-UNDVEE

II Afd.

VUI.
Hoüldft

tegen het gewei f van het verhemelte als fijn

gemalen woj*dt. Dit fponsachcig gedeelte,

hetwelk voornamelijk de boventong beflaac,

vertoont zich hier binnen - en onderwaarts

bij beginnende van de timp en ein*

digende onderaan, in deszelfs fleuf c\ het-

zelve wordt wederzijds omvangen door

de twee lange fpieren dddd^ ter ,weder-

zijden de figuur en form der tong uic-

makende, gelijk die ook in Fig 6 en 7
zijn aangeduid, en hier insgelijks op de nok
van de tongbeenderen zijn ingegroefd bij

ee^ maar, daar het in deze Figuur voor-

namelijk op aankomt, zijn de twee groote

zenuwtakken ƒƒ, welker fpruchtels in de

middelfieuf van de fponsachtige zelflhndig-

heid der tong indringende, bet gevoel van den

fmaak aandoen; zij worden vergezeld door.

fijne bloedvaatjes , en bekomen voorts ge-

meenrehap m.ct de chijlvaten , in deze onze

Plaat bij Fig i , 2 en 3 zoo naauwkeurig

afgebeeld : .hier evenwel ziet men hoe fijn

deze zenuwtakjes zich verfpreiden, waartoe

dan nog bovendien medewerken de twee

zenuwtakken gg^ die beiden achter en om
de gaapbeenderen invloeijen , teiwijlal we-
derom nog twee anderen, welke door het

fchildvormig kraakbeen en her Ilrotcenhoofd

invloeijen ,
bij hh zien zijn. Eindelijk

zijn hier wederom kenbaar de aangrenzende

deelen en beenderen, in Figuur 6 en 7 tel-

kens herhaald, en dadelijk bij de Figuren

9, 10 en II s gelijk ook bij het geitel der

longen naauwkeuriger te verklaren hier

zul-
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zullen wij flecbts de aanwijzing volgen der

letteren. Bij ii zijn de fchenkelen van

tongbeenderen , bij k k derzelver opperein- n* Afd.

den of hoofden, bij II deszeifs bewees:-

ipieren, doch bij m ziet men nog eene af-

zonderlijke fpier, welke in de voorige Fi-

guren niet is aangeduid, en die alleen ge-

fchikt fchijnc om de ondcrfchenkelen van

de tongbeenderen te bev;egen
,

gelijk de an-

deren het bovengedeelte
; n is het flrotten-

hoofd , o het fchildvormig kraakbeen
, p

p

zijn al de fpiertjes tegen den eerden ring der

longepijp leggende, en q de eerde ring van

de longepijp. Alle deze Figuren nu, za-

men genomen ,
maken , vereenigd met onze

afteekeningen en aanmerkingen
,

naar ons in-

zien , een kort en vatbaar geheel uit van

het zintuigeiijke in den fmaak der Koeijen,

benevens de chijlwording. Hoe nu de Koei*

jen verder de fmaak tot dit of bijzonder

onderwerp onderfcheiden, is voor ons on-

oplosfelijk, zoo dat men voor een fpreek-

woord houd: over de keus en den fmaak
' is niet te eordeelen.

Ondertusfchen daar de tong en fmaakdee-

Icn, mitsgaders derzelver zenuwgedel , zulk

een naauvy verband hebben met de longe.

klepfpieren ,
en over het geheel met de dee-

len van den hals, de ondcrtong, de borst,

en als ’t ware, aldus de zintuigelijke ver-

mogens te zamen voegende, die herleven,

de beweging en de ademhaling bevorderen,

zoo geeft dit ons eene gepaste gelegenheid

cm allenks tot dit onderwerp over te gaan,

X Dd 3 waar-
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waartoe wij dan andermaal en ten laatfie
^uNDvr.E,

van dc onvergelijkdijke fchoone afbeel-

jl. Afd, dingen van casseri bedienen moeten, als

waar door men een volkomen begrip kan
• ‘

' vormen van her geheel inwenaig zamenitel

der binnenkaukfehe fpicren, varen, klieren,

longebuizen, finaak-, fprank- en gelnid-

deelen der Koeijen : voorwaar geen klein

ontwerp om ons ook de fpraak der kderen

te bewijzen; de oneindige knnsrrijkeii toe-

ftel alleen tot deze vermogens ,
roepen ons

toe, pm, als ’c w?-i*e, volgens jobs getui-

genis, „de dieren des velds, de vogelen des

Hemels, de visfehen der zee te vragen^ en

elk een van deze*zal ons leeren dar de hand

des Heeren, des wijzen Scheppers, die al-

les doet, dit alles gemaakt heeft voor en

jiaar denaard van elk dier, hetwelk tor zijne

wijze doeleinden bedemd is.
”

Züo gij dan, Vv^aarde Lezer! nog al meer

wilt overtuigd zijn, zoo mijne arbeid uwe
onderzoeklievcnheid mag opwekken, ves-

tig dan her oog op de overheerli ke

ï'iguren 9, 10 en ii op deze Plaat XllI,

on welke naar die van den oplettende j. cASr

SERI PLACENTINUS zi H gCVOlgcl Wij licb •

ben dezelve in dit ons werk onontbeerlijk

geacht en deelen die mede met derzelver

verklaring.
Plaat xïii. xIIL Fig. 9. vertoont een EoeL

ienhoefJ , rustende op de Harre en hec

Tveudige voorhoofd, zoo dat de huid, langs de kin
fpierea ^an den gorgel doorgefneden zijnde, de
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ligging der fpieren en verdere deelen duide-

onderkin , toe aan het borstbeen toe

,

. langwerpig doorgefneden en alhier omge-''^««

j
vouwen vertoond, tevens met de vet- en

flijm vliezen daar aan verknogc.

de beiden voorfte uitdekken van de on-

derkaakbeenderen
, of het kinnebakken.

De zeer bijzondere fpieren, welke van

het uiterde der kin af, tot aan het gaap-

been ios Hyoidis) toe, door eene zeer

bijzondere fchuine zamentrekking der

fpiervezelen , dit gedeelte beduren, zon-

der eenige betrekking tot andere fpieren,

en dus als in een bijzonder centrum ,

,
overlangs tot het drottenhoofd zich veree-

nigen, om welke rede de Ontleedkundig

gen deszelfs werking in de modulatie der

geluiden nog niet hebben kunnen bepalen.

dd Twee dergeiiike vezelige fpieren , die

in de rondte omioopende, de beweging

der tonge ais in een gietvorm beguns-

tigen.

e Her centrum der fpiervezelen aan het wie

en kraakbeenig uitdek van bet gaapbeen

of den gorgel. Dit gedeelte is in meest

alle dieren, inzonderheid in de Koeijen,

zoo bloot en vrij van bckleedfeien , het

• zij vet- of fpiervliezen, dat het zich al-

toos glad en vlak vertoont, ten ware er

eene geweldige afrukking van -deszelfs ei-

gen deelen plaats had.

Dd 4 /ƒ De

/
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«ET
ƒƒ ][^g flerke kaanw t of berkaaiuvfpieren

RUNDVEE.
QMasfeteres)^ die alhier zeer kennelijk

II. Afd. derzelv^r inlijving in het binnen - bekke-

11^0^11:
dcrzelver nederlooping aan de

“
' kaakbeenderen aantoonen. Deze fpiercn

zijn in de Kocijen gelijk in andere die-

ren ,
zeer zwaar en flerk , doch , zoo ik

niet mis heb , zijn zij in de Koeijen ron-

der en meerder centraal in derze’ver in-

lijving ,
zoo dat hier door de bewegin-

gen in het herkaauwen losfcr, en als hec

ware draaijender zijn: vv^Ike aanmerking

wel eens een nader en fiaauwkeuriger on-i

^ derzoek overwaardig is.

/ g’g Toonen de twee Ipieren aan, die links?

en regtS' langs hec gaapbeen loopen.

CASsKRi merkt aan, dat dergelijken in den

Mensch niet gevonden worden
,

althans

niet zoo als in' de Koeijen
,
waaria geen

zeniiwacbtige zarnenloopingen zijn; dan,

hieromtrent merk ik aan, dat meest alle

fpieren
,

in welk foort van dieren het zij,

die namelijk in het flrotrenhoofd , de lon-

geklep of’ de Jongepijp zijn ingelijfd

,

nimmer eenige peesachtige zamenloop heb-

ben
;

ja ik vertrouw niet mis te tasten

,

als ik hel, dat het gene men in hetgor-

gelgdlel kraakbeenig noemt ,
eigenlijk uit

• "" dezelfde zelfïïandigheid beftaat' ,
als de

peezen in dc uiteinden der fpieren, want

gelijk alle werkingen der fpieren en der-

zelver vezelen uit het zamentrekkend ver-

mogen der concentratie in de peezen be-

flaa:^ zoo is hec gevolg waaracheig, dat.
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dewijl er geene zigtbare peezen in het

llrotrenhoofd enz gevonden worden , dan

ook zeer zeker de inlijving der fpierve-

• zelen aan die deden die werking geven,

die anders de peezen in de Musculen
aan de beweging der beenderen veroor-

zaken : dan , ook dit laat ik wederom
voor nader onderzoek over, ja merkc ook
dit aan als bet verborgene , ’t geen de

Goddelijke Maker ons niet wil doen

kennen , op dat de wonderlijke geluiden

der dieren zijne wonderen verkondigen.

hh Duiden aan de gemeenzaam werkende

fpieren , welker inlijving in^den top van

het borstbeen {ftermrm') begint, en die

wederzijds in eene tweeledige verwijde»

rirg aan de longeklep of het ftrotten-

' hoofd zich verdeelen , zoo dat deze fpie-

ren volilrekc alle beweging van het ope-

nen en fluiten der longeklep, en vervol-

• gens de ademhaling bevorderen , ja die

geheel beduren
,

en die dus zeer duide-

lijk, als ’c ware tweeledig, uit de andere

tweeledige zich verwijderen, en de eene

^

- tak zich inlijft in het gcapbeen ( os Hyoi~

dis')^ en het andere in het fchildvormig
- kraakbeen ( os cartllago Scuüformis )
di Zijn wederom twee langwerpige fpieren,

uit denzelv'en oorfprong der opgemelde

fpier, die insgelijks in het gaapbeen zijn

ingelijfd.

kk Zijn de andere takken der opgemelde

fpier, bij hh befchreven , in den dand

waarin dezelve het fchiidvormige kraak-

Dd 5 been
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been en cle longeklep bewegen , zoo dat

eigenlijk de aanduidingen van hh^ ii en

kk toe elkander betrekking hebben.

/ Het kraakbeen van het (IrottcfthoofJ van

voren.

mmm De geheele longepijp, van ket llrot-

tenhoofd tot aan de longen bloot lig-

gende, zoo als dit gedeelte in alle dieren

bloot ligt , en zich volllrekc niet be-

weegt
5

dan door zijne eigene tusfehen-

ringige fpieren
,

die op eene bijzondere

wijze de kraakbeenige ringen, waaruit de-

zelve beftaat, op en neder bewegen, za-

. mentrekken of ontlasten , naar mate de

beweging der fpanning en ontfpanning der

longen in de ademhaling werkt. Over-

waardig is het , om hier over den be-

roemden CAssEPa in te zien: ons bellek

laat niet toe om alles , wat hier deswe-

gens kon afgebeeld worden
, voor te dra-

gen , doch echter zullen wij dadelijk

,

zoo veel mogeiijk, hier van nader fpre-

t ken.

tinnn n

n

Wijzen aan twee zeer lange fmalle

fpieren, welker inenting begint ter we-
derzijden aan de tepelsgewijze uitllekken

van het bekkeneel , en loopen tot aan

het borstbeen, waarin zij zijn ingelijfd',

doch die in hun middellle of diklte ge-

deelte, ais in eene omvou wende gedaan-

te, in zich zelve eene draaijende bewe-

ging maken
, zoo als duidelijk in de Fi-

.
guur blijkt.

0000
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^000 Zijn wederom twee lange fpieren ,
het

onderen naast de opgemelde liggerwle
,

• cn welke mede in het borstbeen zijn in> ii. Afd.

geliifd, doch die niet tot aan de hoofd- viii.jj

beenderen loopen, maar ïn en aan de uit-

llekken der wervelbeenderen van den hals

zün ingeënt.

pp Zijn insgelijks twee fpieren , die uit ver-

breedende vezelen van de geheele borst

in een fmaller zam envoeging eindigen , en

mede in de uitftekken der nekwervelen

zijn ingeënt. Deze en alle de opgemel-

de fpieren dienen om in de ademhaling

de borst en het borstbeen te bewegen

,

te fpanuen of in te binden.

qq Duiden de plaats en de gedeelten der

fchouderbiaceren aan.

rr Twee gedeelten van tepelsgewijze fpier^

vezelen, boven het borstbeen.

Dus verre deze Figuur van casseri ver-

klaard zijnde , volgt de tweede , niet min-

der aanmerkelijke, zijnde bij ons op Plaat

Xüï. Fig. io.

Ten aan zien van deze Figuur zijn wij

verpligt te melden het geen casseri er vanPlaatXlll.

zegt, te weten, dat het fommigen zoude

kunnen toefchijnen ,
dat in deze Figuur

derom dezelfde aanwijzingen voorkomen,

als in de voorgaande Figuur 9, maar de^

wijl het zeer zeker is , dat men de werking

en plaaiüng van het eene deel, in eene re-

gelmatige cn regtfchapen ontleding , niet

dui**
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duidelijk aan het verfland kan brengen, zon^
’ der- de aanduiding der -naast medewerkende
deelen , zoo zal dan deze Figuur, voor den

opmerkzamen, een zeer duidelijk licht ver-

fpreiden over de voorgaande Figuur 9, en

de nog volgende Figuur i i , welke dienen

moet om het keurig gedel van den gorgel

der Kocijen te lepren kennen. Dus is dan

bij

aaaaaa wederom de omgeflroopte huid

van her hoofd , met alle deszelfs daar aan

verknochte vleezige en vezelige vliezen,

even als in Figuur 9.

bl; Zijn de kinnebakken , geheel bloot en

van derzeiver bekleedfelen gezuiverd.

cc Duiden acrh de vezelfpieren
,

gedeeltelijk

- in de vorige Figuur 9 bij cc verklaard:

dezelve werken rot de doorflokking.

dd Zijn insgelijks de vezelige fpieren , in

Fig. 9 bij dd verklaart.

e Is wederom her centrum der fpiervezelen

aan het u relieken d gedeelte van het gaap-

been : zie deszelfs verklaring in Fig. 9
bij e.

ff De kaanwfpicren (^Masfeteres^ , even

als hier .voren Fig. 9 bij /ƒ, doch met

dit onder fcbcid, dat dezelve hier -geheel

bloot liggen.

gg, Is de plaats, waarin de kwijl- en chijl-

fpieren , mitsgaders die der tong ( hier

voren belchreven ) zich bevinden, doch

hier weggenomen zijn. .

hh Zijn twee piramidale fpieren, die in

Fig.
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Fig. 9 niet zijn afgebeeld, doch hier een

bijzonderen a£.ndacht verdienen
, om dat

zij\ uit het gaapbeen onrfpriiitende , in n Afd.

de tong of het tongbeen eindigen * en al-

daar voldrekt, niet- alleen de werking der

doorllokking en uitflokking van het her-

kaauwen bevorderen, maar ook het ge-

luid en geloei door de beweging der tong

moduleren.

i Is het flrotten hoofd , afgefcheiden van alle

andere deelen , die hetzelve bedekken , der-

mate, dat hetzelve volkomen zigtbaar is,

kk Vertoonen twee fpieren , die gemeen-
zaam de longeklcp beduren ^ en in de

klieren (^Thyroides

)

van hetzelve inge-

wikkeld liggen, en ook het gaapbeen of
het llrortenhoofd regeren

II Zijn de twee takachtige fpieren, die in

Fig, 9 bij hh zijn afgeheeld, en welker

ondeiTce gedeelten aldaar gedeeltelijk be-

dekt waren , doch hier geheel ontbloot

zijn, zoo als dezelve uit het borstbeen

ontfpruiren.

mm De affeheiding en tweeledige fplicfing

van beide deze fpieren, die hier dunner,

niet te min langer worden dan het on-

dergedeelte, wordende daarom -tweebee»

nig ( biceps ) genoemd.

«« De inlijving van de dikfle dezer ’twee-
' beenige fpieren, in en aan de longeklep.

en het Urottenhoofd, zeer duidelijk ver-

beeld: zie ook Fig. 9 bij bb,

êOo De langde en dunde dezer fpieren,

(zie ook Fig. 9 bij ii') die in een cen-

trum
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trum vereenigen, én zich inlijven in het
KUNDVEÉ.

bultje of uitftek van het gaapbeen^
II. Afdé

jfj pig^ p Q ^ QYi hier door de boven-

Hoofdft.
letter o aangewezen.

' pp Ter dezer plaatfe zijn twee fpieren, of
liever, naar onze gedachten, fpierveze-'

len , die geen centrum in cene peesach-

tige zamenloop hebben , maar alleenlijk

in het fchildvormig kraakbeen overdwars

zijn ingelijfd , en eene bewegingskrachc

hebben , onafhankelijk van eenig ander

gedeelte : deze fpiervezelen zijn dermate

in he»t kraakbeen ingelijfd , en hunne aan*

klevingen daar aan zoo fnbtiel , dat zeer

vele leerlingen en in de ontleedkunde on-

bedrevenen dezelve niet alleen niet cens

kennen, maar die ook te gelijk met het

flrottenhoofd uimemen cn overflaan.

q Duidt de tusrchenringfpieren der longe-

pijp aan : deze zijn alleen eigen aan el

ken ring van de longepijp, cn worden

gezamenlijk door een taai vlies verce-

nigd : dit vlies kennen wij neg niet regt
^

maar ons vermoeden, rustende op veler-

lei proeven, is dat dit geheele vlies, ai-

Ichoon het geene vleezige vezelen ver-

toont, echter in zich zelve enkel en

geheel en al uit vezelen beftaat
,

die deze

tusfehenringfpieren niet alleen , maar de

geheele buis der longepijp beduren; aD
thans dit is zeker ^ en ik blijve borg voor

de waarheid , dat

,

eer men in Haat is

om deze tusfehearingfpieren te onderken-

nen en het kraakbeen te zuiveren , men
vol**
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volflrekt dit vlies niet anders dan als dra-

dige vellen kan affcheiden. Deze aan-

merking is dan wederom eene toegift van ii. Afd,

onze ondervinding. Viii.

r r Zijn twee fpieren , die het gaapbeen en

de longcpijp ter wederzijde bewegen
, en

welke in Fig. 9. niet te zien zijn.

SS Zijn lange en breede fpieren, ‘dewelke

uit het boistbeen ontfpruitende, in de

uiteinden der halswervelen ingelijfd zijn-

de, den hals en het bekkeneel bewegen.

ttn Twee zware fpieren, die in hunne

ooiTprong zeer breed zijn, doch in hun
uiteinden fmallcT worden; deze worden
uit het eerde paar ribben geboren, en

eindigen zeer fmal, almede in de dwarfche

uitdekken der halswervelen; deze bevor-

deren de beweging der hals.

yv Twee andere gezellige fpieren , onder

de opgemelde liggende- aan en omtrend

welke dezelve ook zijn ingelijfd.

XX Twee dergelijke fpieren, onder de op-

gemelde liggende.

yy Twee zeer zware fpieren die aan de

^fchouderbladen verbonden zijn , en de-

zelve rnet betrekking tot het hoofdgc-

ftel beweegen.

zz andere flerke fpieren, die op de bewe-

ging der armen of voorvoeten betrekking

hebben.

AA Gedeeltens van de borstfpieren in hun
boven(l:e ligging, die insgelijks op de be-

weging der armen
, en in het gemeen op

al
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^ PI. XIII.

Fig. II.

Srieren

diehether-

knauwen
bevorde

ren , enz.

al het hals- cn hoofdgrdel werken. De-
ze zijn het eigenlijk,- waaiaan de Koeiien

gaarne gedreeld worden , en die de ge-

voeligheid in de Koeijen op het ganfche

zintuigelijk gellel van het hoofd veroor-

zaken, zoo als wij bij heit fpreken o\\t

den kosfem gezegd hebben ; mén ziet de-

zelve hier gedeeltelijk, doch zij verbre-

den zeer Itcrk naar onderen, tot in den

kosfem of de borst zelve: zij omvangen
aldaar in de vetklieren den zweferik.

Gelijk dan in de vóorige afbeeldingen óp
Plaat Xni. Fig. 9 en lo, alle de fpie-

ren en derzelver inlijvingen zijn afge*

beeld, zoo dat de bovende weggenomeri

zijnde, de onderde te voorfchijn komen,
zoo komen na in Figuur ii. die fpie-

ren te voorfchijn, door de voorige be-

dekt, en v\?ij zullen nu eenc volledige

verklaring geven ten aan zien van de groo-

te kaauwfpieren (^ Masfeteres ) ^ van de

fpieren van hetflaapbeen (^os Temporale^
,

gelijk ook van die van het g<aapbeen

,

kortom van die fpieren, die voKlrekt de

kracht der herkaauwing , doorflokking en

ademhaling bevorderen , en ook het lïroc-

tenhoofd regeren.

aa Toont zeer dui(^elijk aan den Juistéh fland

en de plaatfing der acht tanden.

hhhhbh (s de omgedagen huid met het haar

tn de aanhat’gcnae deelen.

cc De onderkaken - beenderen.

di
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dd Twee lange zeer flerke fpieren , die ter
.

.

wederzijde in de kin, en van onder’ in

het gaapbeen eindigen. Deze fpieren be- it. Afd.

wegen volilrekc de kin, en door hunne vir.

zaïnefitrekking regeren zij ook het geftel

van het flrotrenhoofd over het geheel,

in dier voege , dat ik voor mij vastftel-

le, dat de llerke kracht van deze fpieren,

welke men bij andere dieren, ten ware
bij de Paarden, zoo Herk niet vindt) dat

fchorre geloei en gebulk der Koeijen
' veroorzaken, om dat zij de kin alleen

door deze fpieren beduren.

€ is al wederom dat kraakbeenig punt van

het gaapbeen , waarop alle fpieren van_
dit geflel concentreren , doch hier in

^ deze Figuur van dezelve ontbloot.

^ ff Dit zijn twee bijzondere vlerkgewijze

vlakke fpieren , die , als het ware , het

bekleed fel der anderen uitmaken , ten

minde bij wijze van een middelfchot, ter

wederzijde van het gaapbeen en Idrot-

tenhoofd zich in de breedte uitfpreiden ,

en daarna in een zeer fijne draadsgewijze

pees zanicntrekken , welke peczen èene

draads- of wormsgewijze beweging heb-

bende, in de achtereinden der onderkaak

eindigen, en aldaar tevens met de wer-

king der kinnebakken , eene voldrekté ^

hcerfchappij oefenen over het dokgedel.

gg Duiden zeer derke fpieren aan, die in

geene der voorige Figuren zichtbaar zijn

,

echter ©nmiddeiijk op alle hier vooren

L e bé-
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befchreven fpicren van her flroccenhoofcl

cii dc iongeklep betrekking hebben. ïn

bun ooiTprong fchijnen zij vliezig,- daar

na worden zij volkomen fpierachtig en

vezelig, vooral daar zij het Erottenhoofd

naderen: in b’.m luidden vcrdeelcn zij

zich in twee takken, volkomen vleezig,

waar van de twee langEen ter wederzijde

zich ook aan het gaapbeen inlijven , en

in het midden een zenuwachtigen ring

formeren, welke men fpierkracht (
mmculorum^ noemt: en zeker hec

is aan en door deze ringen
,

dat deze

fpier zoo wel een bijzonder vermogen
heeft in zijn bovengedeelte op de adem»

haling en het geluid
,

als op de herkaau-

wing en op de kracht der ontfpanning

van de borst en den kosfem. -

hh Twee dwarsgeplaadle fpieren
, die de

tong bewegen , en vooral in het herkaau-

wen, bij de doorzweiging en oprisping,

de tong drukken.

H Nog twee nederwaarts glooijende fpie-

ren , die elk ter wederzijde insgelijks de

tong behulpzaam zijn met betrekking ton

de kaken en het oppergedeeke van het

ftrottenhoofd.
,

k k Twee dikke bolle fpieren , welker kracht-

dadige werking van de inlijving aan hec

gaapbeen en Erotcenhoofd , tot aan den

wortel of hec achterEe zware gedeelte

der tong zich uicErekc.

II twee voorname fpieren, die onder van

de

4
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de plaatfing der kaauwfpieren
, tot in het

fiaapbeon zijn ingelijfd, en voornamelijk

de eerfle ka-uwirg en kneuzing van het ir. Afd.

gras, als mede gc herkaauwing
, bevor-

deren. ' Hoofdft,

fnm Toonen aan die buitengewoone dikke

en zware , als ’t ware , ronde (pieren , die

in alle Dieren genoegzaam, zoo in- als

uitwendig, de holte, die er tusfehen de

kaken en de (lagen van het hoofd zijn,

vervullen, en die van zulk eene verba-

zende kracht zijn in het (luiten en ont-

(luiten der kaken , dat men met geen ge-

weld dezelve, zonder den wil van hec

dier openen kan ; men noemt dezelve de

groote kaak [pieren of kaauw - en her-

kaauwfpieren {^M^sfeteres") ^ om dat zij

de kieken in het kaauwen en herkaauwéa

helpen : hierom oök kinnebakfpieren

( Mandlhiilares ') enz. genoemd. Deze
fpieren behoort een Veehoeder vooral

te kennen, zoo in derzelver figuur, als

plaatfing , om dat zij aan eene ver-

rekking of kramptrekking ( hetwelk

men de vijver in de Paarden noemt) on-

derhevig zijn, cn hetwelk, vooral in de

Koeijen, opmerking verdient, want ook

in de droefheid of flapheid dezer fpieren,

ligt het kenmerk van de ongedeldheid en

ziekte der Koeijen, zoo dat men door

eene wrijving of aanprikkelend middel,

veel kan te weeg brengen tot derzelver

herdel. Voorts zijn deze fpieren uit zulk

een fijn vleesch zamengedeld, dat hier

Ee 2, aaa
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aan de bernchte lekkernij van een gebi*ndcii

’ kalfskop is toe te fefirijven ^ althans bij

onze Hollanders is dit overbekend.

n Het gedeelte van bet llrotcenhoofd , on-

der de fpieren zigtbaar.

00 Is de aanduiding van de ronde fpieren,

die de llroc zijdelings befliiren , in hun

waren Üand.

pp De kraakbeenige ringen van de longe«

pijp , van hunne tusrehenfpieren
, ( bij

Fig. 9 en 10 befchreven) gezuiverd,

om derzelver vyaren iland te zien*

De plaats der oogen.

rr De ooren.

De hoornen en de kruin.

Door deze aanduidingen, vertrouwen wij,

dat de Hgging der deden in het hoofd, op
Plaat Xlll. in de 'drie Figuren 9, 10 en

1 1 afgebeeld cn daarbij befchreven , voor

een ieder vatbaar zal zijn.

Tot hier toe, zoo kort ons bellek toe»

laat, deze drie opmerkelijke Figuren 9, 10

en 1 1 verklaard hebbende , valt het onzes

bedunkens niet moeijelijk, dcszelfs zarnen-

hang en betrekking op elkander te bevatten,

althans wij hebben hier door leeren kennen

en opmerken, hoe ook het wonderlijk ge-^

flel der herkaauwing , ademhaling en bewe-

ging der tongc , het Urottenhoofd , mitsga-

ders de kaken en fmaakdeeleii onderling, in

dit ontzaggelijk Dier werken, in zoo verre,

dat Plaat Xlll. Fig. i , a en 3 wel on-

derzocht zijnde, ten aanzien der zenuwen
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en kwijlklieren
,

gelijk ook die van den reuk,

den fmaak en der andere zintnigelijke dee-

Jen, als ook het vêrhemelte, de tong, de

lippen, de tandgewijze lellen, mede op
Plaat Xiü in Fig. 4 en 5 afgebeeld enz.

zoo zuilen de drie Figuren 9, 10 en ii ,

vergeleken met Figuur 6
, 7 en 8 , (al

mede op Plaat XIII.) een volkomen licht

geven aan het fpiergedel van het hoofd,

hetwelk hier volkomen in zijn Pand ligt,

zoo als de gezonde ontleedkunde zulks vor-

dert, en zeer zeker aldus niet kan blijven,

als men de vaten zenuwen en klieren af-

zonderlijk wil vertoonen, in welke gevallen

de fpieren en bekieedfelen moeten -weg ge-

nomen worden.

Mier mede bevelen wij onzen Lezers ea
den naauwkcuriger Opmerker deze Figuren,

terwijl wij, daar bij berustende, nu eenige

aanmerkingen over, en de afbeelding van het

ontbloot kaakbeen, van alle fpieren gezui-

verd, zullen laten volgen.

Dus wordt dan op Plaat XIII. bij Figuur 14

vertoont een bijna levensgroot onderkaak-

been uit een Kalf, hebbende zijne volko-

men kiezen en tanden, waar door de eer-

de knaging van het voedfel bewerkt wordt

:

men telt in de kaken veelal vier kiezen:

fommige tellen er vijf of zes , doch welke

telling de regte niet is, om dat men meest

acht geeft op de inwendige uitpuiling der

kiezen , en niet op derzelver wortelen , die

in de groeven en holten der kinnebakken

bedoren zijn; want als rnen de kiezen uit

kasfen uitligt
,

bevindt men
,

dot de

Ee 3 kroo-

HET
rundvee;

II. Afd.

VIII.

^Hoofdft.

De on-

derkaken

en tanden*
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II. Afd.

VIII.

lioot'dft.

krboncn wel verdeeld fcbijnen , en voor af-,

zonderliike kiezen genomen worden, maar»

ondercusfchen zijn de groorüc derzelven

vereen'gd, en* bijzonder zijn de groote kie-

zen van onder in drie
, de volgende in twee

worreleinden verdeeld, zoo dat, wil men
hier naar berekenen , dan hebben de Koei-,

jcT^ er acht, en juist beantwoordt dit getal;

aan de punten en uitftekken der kroonen,

gelijk in Figuur 15, 16. 17 en 18 te zien

is; evenwel, nadeinaal de kroonen veree-

nigd zijn, is elke kies niet twee of drie

wortelen maar eenzelfde been, -en dus tel

ik er niet meer dan vier , met een kleine

voorkies, w’aarmede het getal vijf is : even-

wel laten wij anderen in hunne telling vrij.

Alle de kiezen hebben' holle groeven en

geulen , Wviarin het gekaaiiwde als gekleinsc

wordt; de kroonen zijn fcherppuntig, en

beantwoorden aan de groeven der boven-

kiezen : in de Kalveren zijn dezelve vrij

puntig en fcherp, doch in oude Koeijeri

worden zij domper en g'adder door de ge-

durige fchuring. ^bij het herkaauwen
, het

geen in alle dieren , inzonderheid in de Paar-

den
,

plaats ' heeft ; de voortanden worden

door den rijd zeer g'ad , vooral na de wnsfe-

ling, waar van wij uitvoeriger fpreken zullen

bij de verhandeling over 'de voortteling en

den wasdom derKoeijen ; deze Figuren dienen

bij voorraad. tot dat onderwerp, maar hier

bijzonder om de werking: vanrrden muil en

het verhemelte (in Fig. 4 en 5- wan 'deze

. 1- ; . Plaat
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Plaat XIII. afgebeeld) nader op te hel- het

deren. rundvei.

Fig. 14 dan vertoont een e;eheele Kalfs- li. Afd.

kaakbeen met de kie:^en; in Fig. 5 bij kk
zijn dezelve in bet klein aangewezen , doch
hier in het bijna levensgrootte. Pl. xiiu

Fig, 14/

aa Zijn de uitllekken der kaak, die in der-

zelver groeven van de bovenkaken fluiten, i-

Is de eigenlijke kinnebak, dus genaamd
.om dat de kiezen in de holten van dit

been als in een bak liggen
,

gelijk ook
de fnijtanden aan de kin.

cr Is dus de bak der kiezen.

d De bak der tanden aan de kin.

e De ^eerlle groote kies ,
die maar een

' wortel heeft: zie dezelve levensgrootte

i» Fig. 15.

f De tweede groote kies , die een dubbele

kroon en drie wortels heeft: zie dezelve

in 'Fig 16 levensgrootte. ^

g De derde groote kies, met drie kroonen

en twee wortels: zie dezelve levensgrootte

in Fig. 17.

h De vierde groote kies , met twee wor-

tels : zie dezelve levensgrootte in Fig. 18.

i Een uitpuilend voorkiesje.

k Vierder voorfle fnijtanden aan den muil,

of het halve gedeelte der kin of kaak

:

zie Fig. 2 en 5 ,
als mede dezelve in

Figw 19 levensgrootte.

Plaat Xni. Fig. 15 verbeeldt levensgroot- pi. xiti.’

te de achterfte kies' met eene wortel
,

ge- is.

Ee 4 heel
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heel uit de kas genomen, waarin men dan

ook maar eene holle groeve ziet : deze

groeve is in de natuur met een zeker foort

van bijzonder mergzenu vvachtige doffe ge-

vuld; de randen dezer holte zijn dik en

zwaar van been
,
glad als ivoor , en wordt van

den boventand gefcheiden dooreen fóort van

dwarfchen ring of rand, zoo als dit in alle

kiezen plaats heeft ; dezen rand verbindt

door derke pezen de kiezen aan derzelver

kasfen ( Alveolae) ^ ter plaatfe daar zij uit

de kasfen vrij en open tusfchcn de wanden

der wangen en het verhemeite zich vertoo-

nen; de top dezer kies, gelijk als alle an-

deren. loopt fpits toe met eene ronde fcherp-

te, bij wijze van eene hellebaard of fpiecfe ;

derzelver randen krullen 'op zijde om, en

formeren eene geul ter wederzijde, waarin

de fappen van het gckaauwde en herkaauw-?

de uitvloeijen naar de keel en den dokdarm.

Deze en de volgende kiezen ziet men hier

aan den binnenkant , en dus moet men ziel)

dezelve voordellen als niet uit het kaak-

been, hetwelk in Fig. 14 verbeeld wordt,
maar uit het andere

, daar tegen overlig-

gende, te zijn genomen.

a Is de wortel , met de groeve of geul in

de kaken.

h is de ring, die de bovenkies in de flui-

ting der kiezen -kas verbindt en vast*

houdt.

s Is de fpits der kies.

dd twee zijdelingfche geulen.

Plaat
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- Plaat Xni. Fig. i6 is de groote dab-

bele kies, die aan den middenrand vereenigd

is ,
doch onderaan in twee groote ingerol-

de wortelen , en in het midden in een

groote en eenige kleinere wortels eindigt.

Het is op deze. kies en die van de boven-

kaak, dat het dier zijne fterklle kracht in^*^*

het kaauwen oefent. Deze kies ftaat in de

kaken ook iets hooger dan de voorkiezen

,

welker rigting in de Figuren is in acht ge*

nomen, gelijk men ziet^ dat de kiezen Fig.

17 en 18 ook lager liaan dan Fig. 16, zoo

dat nooit de kiezen in eene gelijke hori-

zontale vlakke rigting liggen, maar eenig-

zins bogtig, hetwelk verfchilt van de rig-

ting der kiezen in vele andere dieren, be-

halve in de Elephanten, Kemeleii, Scha*

pen. Herten en Geiten, welker kiezen ins-

gelijks zoodanige rigting hebben, hetwelk

doet befluiten, dat deze plaatfing ook bij-

zonder tot de herkaauwing gefchikt is , in

diervoege, dat^ de twee voorice kiezen min-

^der fcherp en uitpuilende zijnde
,

gereede-

iijker tegen de tandsgewijze lellen van het

verhemelte en de wangen kunnen medewer-

‘ken, 'onder het herkaauwen.

aaa Zijn de drie fcherpe hoeken dezer

kies, mede allengs van de meest uitlle-

kende achterfte naar voren lager llaande.

ib Zijn de geulen of holten tusfehen de

tandsgewijze uitftekken aaa.
cc De omgekrulde randen der kies.

Ee 5 dd
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Plaat XIIT,

Fig. 17.

dd De ring of de fliiicing in het bovenge-
deelte der kas.

e De groote wortel, die met dubbele zeer

Iterke beenranden als in een gerold zijn-

de, eene holle buis uinnaakt, waarin hec

kiezenmerg en de zenuwen liggen ; in

groote volwasfen cn oude Koeijen is de-

ze holte in hard en vast been verv^an-

deit, cn het is niet zeldzaam, een aan-

was van zijwanden als bijtakken daar aan

te vinden.

f Is een zelfde foort van. wortel aan den

voorkant der kies.

g Is eene vlakke fpitfe wortel , die uit hec

middelfchot fpruit; deze heeft geene hol-

ligheid.

hh Zijn drie tanden, uit de middenkroon
fpruitende.

Plaat Xni. Fig. 17 verbeeldt de derde

kies: déze heeft twee holle wortelen, des-

zelfs toppen hebben Hechts twee kleine geu-

len tusfehen beiden; men ziet dat de pun-

ten in drieën verdeeld zijn , en dat ieder

dcrzelver eene infnijding heeft, die de kroon

als zespuntig maken; deze punten zijn rond-

achtig Homp ;
zij ziin op verre na zoo

fcherp niet als in de groote kies, en die-

nen <>tn ‘ op de Iclachtigs' tanden van het

vefhemelce. te werken , -en-inzonderheid-bij

het grazen - als wanneer eenè' Koe fterk mec^

de tong werkt ,' dezeive niet te hwetfen,

waarom'hec fchijnc, dat 'de^ natuur aan dit
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dier geene flagtandetr, fcheurtanden of honds- het

tanden gegeven heeft
, ora des te gemakke- ^-undvee;

lijker het gras en het weeke voedfel te kun- 11. Afd.

nen kaauvven. viii.

HoofcUl,

aaa Zijn de drie verdeelde en ingefneden

fpitfen der derde kies
, zoo dat dezelve

gezamenlijk zes tandjes uiemaken.

bb Zijn de twee wortelen , die, ^even als

de vorige kiezen, ook als in een gerold

zijn, en dus eene feuf in de midden ma-^

‘^ken : wanneer deze wortelen in oude Koei',

jen verharden
,
laten zij het kenmerk in hec

been na,

c Is een klein -midden worteltje.

d De zijrand
, die tegen de groote kies

(^Fig. 16) aanfluit.

ee Dq holle fleuven der kies.

Plaat XIII. Fig, 18 is de vierde kies ,
Plaat xiir.

die twee gladde worteltjes en eene kleine in-^^S*

fhijding, welke rond neerglooit , heeft; deze

Figuur, vergeleken met het gezegde bij Fig.

15, 16 en 17, verklaart zich zelve.

Eindelijk zijn op Plaat XIII. Fig. 19 ver- piaatXili.

beeld viert der voortanden , in den rang zoo Fig-

als dezelve in den muil liaan , levensgroot-

te uit een Kalfskop genomen : in het ka-

kenbeen ;( Figuur i-ij) ziet men die van

de tegenzijde , zoo als ze zich op zijde

vertoonen ,
dan hier ziet men die van den

binnenkant
,

uic de kasfen van het andere

ka-

\

4
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kakenbeen genomen; zij zijn van c
RUNDVEE.

jQj. ^ allengs grooter, maar (laan met hare

JL Afd. fnijranden echter waterpas in den onder-

VIII, muil, hetwelk op deze Plaat in Figuur 5
HoöiUft,

fraai te zien is , zoo dat wij er niet

veel bij te voegen hebben, dan alleen dat

deze tanden midden in hunne lepels , zoo

zul ik ze-eens noemen, eene kleine hol-

ligheid hebben, die gemeenfehap heeft met
het wortclmerg ; in de jonge Kalveren is

dit gedeelte niet zeer hard , maar na den

ti;d der wisfeling, welke binnen twee ja-

ren gefchiedt , zijn zij harder ; in de vol-

wasfen en oude Koeijen worden zij harder

als ivoor, zoo dat men er goud, zilver

cn metalen mede kan polijsten , het geen

bekend genoeg is; de randen dezer tanden

zijn wit, doch het middenhol iets aschver-

wiger; in oude Koeijen blijven die randen

insgelijks wit

,

doch de holten der lepels

worden dan veeltijds zwartachtig , ten min-

Ken geel vuil. Gelijk de kiezen allengs

naar voren verkleinen , zoo verkleinen de

acht voorlanden vier en vier naar achte-

ren, gelijk uit de rangfehikking in Figuur 19
‘ blijkt, zoo dat de wortel van den kleinhen

* rand niet dieper dn de kas der kaken in-

zinkt, dan de wortel der kleinfte kies.

Deze Figiiren dan zich zelfs genoeg ver-

klarende , wijzen wij den Lezer verder

naar de befchrijving van Figuur 4 en 5 in

dit Hoofdrtuk , terwijl wij over den 'groei en

de wisfeiirg der tanden breeder zullen fpre-

ken,
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I

I

i

! ken , als wij de Koeijen , van den baar- hst

I
moeder af, tot de ^rootfle vohvasfenheiJ

R

undveb.

I
loe, in der.^clver ouderdom en kenteekenen n

‘ zullen befchouwen , even zoo als wij dit viu.

van de Paarden gedaan hebben , en dus hier HoofJa.

dir Hoofdlhik over de fmaakdcelcn der

Koeijen befluitende met eene korte aan-

wijzing der Figuren op Plaat Xdl, zul-

len wij overgaan tot de verhandeling over

het gevoel.

I

Kor-
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II. Afd.

VUT.
Hoofdfi. Korte Verklaring van Plaat XIII.

De verklaringen der Figuren , op de;^e

Plaat, zijn het geheele Hoofdiluk door
naauwkenrig, van Figuur tot Figuur, aan-

gewezen, en dus hier overbodig ;
alleei^zal

eene korte aanllipping van her geen in deze

Figuren wordt afgcbeeld
, hier niet gebed

ondienstig zijn.

Fig. I. Verbeeldt de kwijl vaten ,
zenuwen

en klieren
,

die een mond bevoch-

\ tigen bij het herkaauwen en^ fma-

ken der fpijze.

Fig. s. De kinnebaksklieren en inwendige

kwijlvaten.

3* Verklaring van de klier- en kwijl-

vtJten omgekeerd , in tegenover-

flelling van Fig. 2. met het be-

loop der vaten tegen het ftrotten-

hoofd.

Fig. 4. Het geheele verhemelte, met de

fnuit, de tandgewijze re ijen , dt?'

kieuwen , wangen en kiezen.

Fig. 5- Het onderkaakgeHel met de tong

en onderkiezen', de fmaaktepels
^ en tandlellen.

Fig. 6. De tong met alle deszelfs fpieren

en zenuwen ontbloou
Fig-

r
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Urotten • het
RUNDVEE.

Fig.

Fig.

ccngbeen-

Fig^

Fig

Fig. 7. De tongfpieren mee het

hoofd.

8. De invloed van den fmaak in het

zenuwgcftcl
, met de

deren.

9. Een geheel Koeijenhoofd , van on-

deren oragekeert , vlak op de ftarre

liggende , vertooiiende overheer-

lijk alle de fpieren en verdere dee-

len, die aan den gorgel en de

fmaakdeelen zijn ingelijfd.

10. Nadere verklaring der fpieren die

onder de opgemelde liggen

!! Derde verklaring van de ontblooro

kaauwfpieren , fmaak- ,
tong- en

andere klieren.

Fig. 12. Een linkje van de afgepelde op*

perlinid van het verhemelte, met

de holten der tepelronden van de

tandgewiize rijen.

13. De tandgewijze tepels of lellen,

welke in de holligheden ( in Fig.

12 afgebeeld) fluiten.

14. Het geheele kalfskakebeen van alle

fpieren ontbloot, om de plaatfing

der kiezen te zien.

159 De koeijenkiezen

levensgroote , om de kroonen en

wortels te kennen.

19. De voorcanden levensgroote.

Fig

Fig.

Fig,

Fig.

II. Afd.

VIII.

lloofdft.

TWEE-
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TWEEDE AFDE2LING.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Behelzende nadere bijzonderheden over

het zintuigelijk gevoel der Runde»
' ren , met vergelijkende aan»

merkingen op dat van den

Mensch en andere

' Dieren»

KET I n het geheele beloop dezer Natuurlijke
RUNDVEE. Hiflorie van het Rundvee, en bijzonder in

II. Afd.
befchrijving van het zenuwgeftel , is tel*

‘ix.
* kens melding gemaakt van het dierlijk ge-

Hoofdft. voel , en betoogd
, dat alle gevoeligheid

Vergeiij.
dierlijk leven door het zenuv^gellel

king van^ Werkt, en in alle die oneindig fijne, aan

het dierlijk het oog
,

ja aan alle onderzoek ontglippen-

dat°de™^^
de uiteindens der zennwfpruchtels ,

eigen*

m*enfchen.‘^y^ ook de onbegrijpelijke aandoening van

het gevoel der Dieren gelegen is.

In dit opzigt ftaat dus het foortgelijk

gevoel der Dieren gelijk met dat der Men-
fchen y
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fchen ; voor zoo verre de Mensch in zijn

ligchaamlijk gcflel , tot het rijk der Dieren

behoort, en met uitzondering van het denk- 'ii. Afd.

beeld, hetwelk de Mensch van de onflerfe-

lijkheid zijner ziel van zich zelve gevoelt.
*

War de inwendige denkbeelden der Dieren

betreft, hier van weet de Mensch niets,

doch de uitv/endige kcnnclijkheden en ree-

kenen van gevoel in de Dieren
,

met die

van zich zelve vergelijkende , moet men
erkennen, dat ook de Dieren, zoo wel als

de Mensch, de zintuigen van het gehoor,

het gezigt
, de reuk , den fmaak en het ge-

voel hebben ; dat dus het dierlijk gevoel

aan allen gemeen is; doch dat elk dier, naar

zijnen aard, bijzondere uitwerking der ze-

nuwen heeft.

Met gevoel, dus befchouwd, iseeneprik- Bepaling,

kelende gewaarwording van alle ilolFelijke

in- en uitwendige aandoeningen in en bui-
*'

ten het ligchaam en men kan dit veideelen

in een lijdelijk, een willekeurig en een harts-

tochtelijk gevoel.

Het cerlle, namelijk het lijdelijk gevoel, Lijdelijk

is dat levensgevoel, hetwelk wij niet kun-S«voei.

nen beletten dan door zelfsmoord of balda-

dige verlamming: het is dat infUnkt

^

’t welk

wij lijden en gevoelen, zonder dat onzen

wil dit kan beletten ; als daar is , het ge-

voel van den omloop des bloeds, den pois-

llag, de ademhaling, en, met één woord,
alle werkcuigelijke werkingen des levens , al

hetwelk aan den mensch en aan de dieren

gemeen is, en dat door de Oncleedkundi-^

Ff gen
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HET motus Rne voïuntate^ dat is, hcwe^mff
zonder onzen wil, genoemd wordt, m te-

il. Afd. gen Helling van motus voluntate
^

dat is, be-

onzen wil.
‘

Wijders behoort tot het lijdelijk gevoel

de invloed cn aandoening van het Incht-

geftel cn den dampkring, WT^arin wij leven,

en zonder welker invloed de dierlijke we-
zens niet bedaan, noch beflaan kunnen, en

welker uitwerkfelen zij niet beletten kun-

nen te gevoelen, als daar is: hitte, koude,
droogte, vocht, rijzen en dalcn"'der verhe-

velingen , derzelvcr damp en nevelen , wind

,

regen en donderbuijen ; met cén woord , al-

les wat uitwendig op het inwendig geitel

,

ook door uit- en inademing, werkt, doet

het gevoel aan : laat ik er bij voegen, de uic-

waleming door zwecten en verltoppinr^en van

de poriën der huid, waar voor de Kocijeii

meer dan andere dieren vatbaar zijn , als

dieren zijnde, die in het open veld, zonder

eenig dek lel of fchuilplaats , midden in den

dampkring leven.

Wiliekeu- Wat men door het tweede of willekeu-

rig gevoel, rig gevoel te verdaan hebbe, verklaart zich

gemakkelijk; dewijl wij ais mensch weten,

dat wij tot eenig gebruik van een of ander

voorwerp willende komen , hetzelve eerst

betasten en voelen of het hard , zacht

,

week, vedcrachdg, wollig, droog of voch-

tig, enz. is; ook dat wij de zelfllandigheid

van eenig dierlijk
,

plantaardig of delfllof-

^ feliik w^ezeii door het gevoel kunnen on-

derzoeken , of wei dit kunnen nalaten ; ia

weL
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welken zin wij die gevoel ook kunnen over-
brengen op de Kooijen

, die ook naar ha-

ren aard en infiinkt alle zulke voorwerpen, 11. Atd.

die haar toe voedfel of in andere betrekkin-

gen kunnen dienlHg zijn , voelen kunnen ,

Hooidft,

fchoon in minder vermogen dan de mensch.
Het derde of hartstochtclijk gevoel is Hartstoch-

veel verhevener eri voortreffelijker in den ga.

mensch dan in de dieren , en vooral is het

verre boven dat der Koeijen verheven. Meti
kan het hartstochcelijk gevoel van toorn,

gramfehap, liefde, haat, vrees, fchrik, ge-

heugen , kennis van hun beflaan , in één
woord, allerlei hartstochten en dierlijke ver-

nufcdrifcen, in de groote dieren, wel niec

ontkennen , maar de dierkunde leert ons
echter, dat dc Koeijen, onder dezelve, in

dit opzigt , het minst vermogend zijn ; want

daar men veie dieren , inzonderheid de Hou'*

den en de Paarden, allerlei kun den kan lee-

ren, zoo zijn de Koeijen en het herkaau-

wend Vee, over het algemeen, niet vatbaar

noch gevoelig voor eenige kunstoefening

of leerzaamheid : het eenige , waar aan men
haar met moeite gewennen kan, is het trek-

ken van den ploeg en het gareel eener trek^
,

wagen ; en .fchoon zij vatbaar zijn voor hec

gevoel der zweepftriemen , dokflagen en an-

dere pijnen ,
fchijnen zij er echter minder

gevoelig voor te zijn dan de Paarden , wel-

ke dieren ,
fchoon mede aan de uiteriijke

«aandoeningen in den dampkring onderhevig
.

zijnde, echter veel aandoenelijker van ge-

voel daar voor zijn ,
en het is om die min-

Ff i dere
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HET (^ere gevoeligheid der Runderen, dat men
RUNDVEE.

redeloos en dom noemt, en een

II Afd. mensch , welke een Homp vernuft heeft

,

Ho(^d
dommen Os vergelijkt.

• Daar nu alle voorgemelde aanmerkingen

(lechts tot eene aanleidende voordrage van

de verfchillende denkbeelden over het ge-

voel dienen , zoo komen wij van zelve toe

de bepaalder oorzaken van het gevoel der

Koeijen , in tegenllelling van die der andere

dieren , bijzonder die van den mensch. Wij
hebben gezegd en verklaard, dat in de onein-

dig fijne uiteinden der zenuwen tevens de

iiiterlijke aandoening van het gevoel gele-

gen is. Deze alleruiterlijkfre aandoeningen

nu liggen en* eindigen in den huid der men-
fchen

, en zoo ook in alle dieren , en wei

door de in - en uitwafeming , of, zoo als

men het noemt, door de opflurping en uit-

drukking (iah- en reforbentie^^ tot welke
W'erking, behalve de poriën der huid, ook.
oneindig kleine tepekjes of fchubsgewijze

kipjes zich in de huid bevinden, in zeker

onderfcheiden vlies, hetwelk men Epider^

vih noemt , en welk vlies zoo teeder en

niet te min vast is, dat het, in zijne door-

fchijnendheid , duidelijk de gemelde gevoel-

tepekjes of kipjes vertoont.

De beroemde Leydfcho Hoogleeraar b. s.

ALBiNus heeft dit ten volle bewezen, in

de ontleding van deze fijne gevoeligheden-

'der huid, waar van de uitmuntende afbeel-

dingen, door den kunstrijken j. en l. ad-

MI-
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Mtraal vervnnrdigd, bekend zijn (*), en

ik kan niet nalaten deze afbeeldingen aan

te bevelen
, om een begrip te vormen van ir. Afd.

de teedere gevoeligheid in de huid der men-
fchen, en dit vergelijkende bij die der die-

" *

ren, te betoogen, dat naarmate het gefel-, Verfchil

het temperament en de fexe der dieren, o-e.-

voegd bij het klimaat, waarin zij ieven
, fj^en de

verlchilt
, dat ook alzoo het gevoel* in de verfchil

huid verfchilt! als mede dat, naar mate .dè

uiterlijke bekleedfelen der huid ver fc billen

,

ook het gevoel in dezelve verfchilt.; dus

verfchilt ook de fijnheid
,
van gevoel en

zachtheid van huid onder de menfehen, en

is zeer aanmerkelijk tusfehen de blanken en

zwarten , of Europeanen en Afrikanen,

De huid der blanke Europeanen is zacht in

het aanraken, maar die der Negers, bijzon-

der die wolachtig haar hebben , nog zach-

ter : in de fexe is het verfchil ook groot;

de huid der mannelijke fexe, vooral die der '

flerk gefpierde en op de borst gekaarde

mannen , is zoo zacht , teeder noch gevoe-

lig niet als die der vrouwelijke fexe, welke

laacfie, over het geheel, eene zachtheid en

fijnheid van gevoel in de huid bezit; en

zou-

(*) Van dit werk zijn ficchts zes ftukjes bekend;

dan, deze getuigen niet te min, dat de eere der uit-

vinding om fijne ontleedkundige afbeeldingen in kleu-

ren te drukken , aan de Nationale Amftecdamfcht

Kunftenaars behoort, en als' nog overtrefFen het geen

thans door de En^tlfclun in- het vak van drukken

ia kleuren gedaan wordt^

Ff 3
‘
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zoucle ik wel te berispen zijn, wanneer ik;

als Natuurkundige , aan onze Nationale HoU
landfche vrouwelnke fexe eene zeer fijne

teedcrheid van mcnfchelijk gevoel toefcbrcef

?

Bijna alle Wijsgeeren , bijna alle Zede- of

Minnedichters, onder de oude cn nieuwe»
maken ineMing van dit teeder gevoel, bij-

zonder in de vrouweliike fese , cn onze^

Nationale oorfpronkelijke Dichters hebben
hier in ultgeninnc.

Sta mij derhalve toe, geachte Lezer! dat

ik u hier* bp éenige verpozende lieftallig-

heden van her^zjiituigelijk en hartstochtelijk

gevoel van inéhkh en dier onthale: laat ik

op her voetfpoor van cats, nuijoeNs, wes-
TERBAAN , CH vooral van den Ridder p. c.

HOOFT, die zoo veel van deze gevoeligheden

heeft opgezongen, cn het zoo drok had

van Breken , Breelen en vleijen , laat ook
mijn 'Höliandfctie coridon de teedere ge-

voeligheid van zijne chlorïs eens opzin-

gen ,
en op de gevoeligheid der.menfchen

en onze natie toepasfen,

puikdichters ! mild begaaft in teed’re melodiicn

Van zielsaaDtreklijkheid in ’t Rroken , flreeien
, vleijen

' Der vaderlandfche jeugd , en k menfchelijk gewoel*,

In ’s levens prikling eu ’t zintaigelijk gevoel.

'Komt, troeteïminnaars van de gödiijke dione!

Kent ook het teer gevoel van chlokisje , mijn fchoone

,

‘ En oordeelt ,,.of zij ook ’t gevoel der godlijkheid

In de zelfftandjgheid heeft van de menschlijkheid ?

Ja öf die hemelgaaf^ al die aanioklijklieden.,

'Geen levenstcck’nen zijn van welgevormde leden?

5e;
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Bellis of mensch en dier, al wat op aarde leeft, tfPT

Niet ieder naar zijn aard, gevoel van ’t leven heeft? Rundvfe

O f al de aandoenlijkheid van tasten, zien en raken, jl. Afd,

Niet in de zachtheid ligt van ’t llreelen en genaken? IX.

Zacht ftreelt een herderin der lamm’ren wolle vacht; HootdlU'

Zacht ftrookt palemon ook zijn (lieren (lerk vaa

kracht

;

Zacht zijn de vlokjes van het dons der zwanenveder.

Zacht is d’ aantrekkelijkheid der bloemjes jong en teeder ;

Zacht is het wormgefpin van zijde en van fatiin;

Zacht is de poez’ligheid der fneeuwvvitte Frmelijn*

Men noem’ het alles zacht , die teed’re aantrcklijkheden ,

Maar zacht en zachter zijnmijn chloris poez’le 'edens

Zacht aómt Zephir een koeltje in’iloofen fchomlcnd

' riet ,

^laar zachter is eenkusch, die chlorisje mij biedt:

Malsch druipt de morgendaauw van muskadelle tipjes »

Maar tnalfcher ambrozijn van chloris rozelipjes:

Malsch is ’c fluweel gevoel der purpere amarant

,

Maar malfchcr ftreelt cn ftrookt mij chloris lieve

hand

:

Malsch is al ’c boomooft , al haar tuiltjes, al haar

bloemen.

Maar als een malfcbe maagd mag ik mijn chloris roemen,

Gansch teeder is ’t gevoel van kruidje, roert mij niet ,

Gansch teeder ftreelen zich de vischjes in de vliet,

Gansch teeder wil ’t klimop den eikcnftam omhelzen ,

De witte winde omvlecht de teedre wilg en elzen

:

Ja I al wat teeder is, wenscht zich te zaara gepaard.

Maar, chloris in mijn arm, wenschik niets meer op

aard’.

Het afzijn moog’ fomtijds dat teeder bijzijn krenken ,

Dan heeft het oogenlijJJ^nog het gevoel van ’t wenken.

Ff 4 Ja»
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het Ja ! ondanks dat gemis , wordt doorde denkingskracht

XUNDvEf,
’pgf gevoel des ligebaams nog verzacht.

II. Afd. Komt aan dan, wie gij zijt , Puikdichters van dionüI

Zeg of ik in ’t gevoel van cjti.orisje -» mijn fchoone,
Woofdn.

gjjpg vinde , wat des levens teederheid

Kan fchenken aan ’t gevoel van dier cn menschlijkheid ?

Niet alles vinde , wat het menfchclijk vermogen

In ’t denkbeeld van ’t gevoel der ziel houdt opgetoogen ?

Hij, die op mensch en dier het meer toepasfen wil.

Het ftaat den wijsgeer vrij , maar ik voor mij zwijg ftil.

Hoe rnen nu deze dichterlijke gevoelig-

heden wil befchoiiwen, en niogelijk beris-

pen ,
dezelve komen echter zeer wel bij

dit onderwerp te pasfe , dewijl het onte-

“ genzeggelijk is, dat het teederlle, het aan-

trekkeliikfie , ik zoude haast zeggen hec

fynipathetirche van het gevoel , over hec

geheel in de huid, en in het bijzonder in

de gemelde deeien , als de hals , de lippen

,

de handen, allerceedersc in de toppen der

vingeren en in do haarlokken en baard ge-

legen is: dan, alvorens tot eene vergelij-

king hier van , met hec gevoel der Koeijen

over te gaan, zal ik nog iers nic de theo-

rie 'van het rnenfchelijk gevoel opmerken,
namelijk hec verfchil van het gevoel in de

verfcbillende tijdperken van den ouderdom
der menfehen , ais in de eerlle jeugd, in

de volwasfenheid en in den ouderdom.

Ilèt gevoel is bij deszelfs eerfle ontwik-

v«*ei in'tle keling' in het eerstgeboren kind zeer vat-

verichii- baar voor den invloed di6 dampkrings; korc

pj
geboorte begint de huid met deszelfs

levens. ^ PO*



poriën van kleur te veranderen : de huid

^wordt ópge\zet,‘ veelal geel, kort daarna

iret een meèlachtig ftof . in foinmige kin- ii. Afd.

deren als fciielferig) bezet.; deze valt ver-

volgens af; daarna, en wel in een jaartijd, ^

bekomt de huid die ongemeene zachtheid,

die bolle zachte uitfpanning , welke- zoo
kennelijk dat tecdere.op de wangen der kin-

deren vei'fprejdt: deze gevoeligheden nemen
,

van tijd tot tijd toe , en naarmate dat de /

wasdom toeneemt’ de^ ledematen zich uit-

zetten, wordt ook'de huid meer uitgefpan-

nen en de poriën en tepeltjes der huid

worden gevoeliger,. tot dat dc wasdom vol-

komen is en de invloed der natuur zich in

beide fexen doet gevoelen , als wanneer hec

mehi'chelijk (en ook dierlijk) gevoel in

deszei fs meeste kracht is. Hier nii vermin-

dert de gevoeligheid in’inenkh en dier naar

mate dat dc ouderdom nadert. Zoo dra de

ceedergevoelige maagd eene vrouw is en

moeder zal wordeii , wordt dit teedcr ge-

voel medegedeeld aan de vrucht, welke zij

draagt; vervolgens geeft • het gevoel, wan-

neer zij het eerstgeboren zogend wichtje

•aan haren boezem voedt, haar eene ruime

vergoeding voor de fmarten , door haar,

voor het kind ter wereld was gebragt, gele-

den; maar dan vermindert ook het gevoel,

allengs als wegfmeltende of verhardende ; de

huiszorg, het huiswerk en bedrijf, de toe-

neraende vastheid der dedeinaten verminde-

ren de eerfte, aandoenelijkheid van hetzelve:

eindelijk genaakt de bevende ouderdom ,

F f 5 dui-
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duizende wederwaardigheden, ziekten, pij-

nen, toenemende verharding der huid, ver-

oorzaken dat dezelve ruuw en rimpelig en

gevolgclijk minder gevoelig wordt: hier bij

komt verzwakking der andere zintuigen , als

vermindering van het gehoor, verzwakking

van het gezigt , verlamming der reuk- en

fmaakceelen, minder aandoening in de vin-

geren en vereelte 'handen , eindelijk eene

verharding in de huid ' en de gewrichten ,

een loomheid in de lendenen, kortom, eene

vermindering van kracht in alle de zintui-

gen en in het algemeen ligchamelijk gevoel

\fenfo'rium commune ')
; dan is het gedaan

met die zachte teederheden , w^elke wij van

cnLORJs cn coridon zongen : de Dichters

veranderen van toon ; hoor den Dichter

p. c. HOOFT aan zijn deufilo het vermin-

deren en verwelken van het gevoel zoo ei*

genaardig 'als kunstrijk afmalen

:

V/ilt rêkcninge maken.

Dat deze rozekaken

En deze lipjes vars

,

Die gloeijen als een kars.

En die nu ieder wenscht te ftreelen en te (Iroken

,

Eens zullen met er tijd verflenzen en Verftroken:

De diepe rimpels, met

Er tijd, dit voorhoofd, net

En glad, heel zal ontflegten;

Deez* lodderlijke vlegtcn

,

Die nu met ftrikjes zijn zoo geestiglijk vertuit.

Die zullen *t gulden kleed allengskens trekken uit.

Eb
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En ’t geen gij voor fijn goud hield mogelijk voor dezen , het
Zal zilver blijken en flechts fchijnen goud te wezen: Rundvee^

Die zullen met er tijd dc vleugels dapper korten:

Dan is het al te laat, als befren tijd ontbreekt.

Zie daar door onzen Vaderlandfcben Hoofd-
poëet het menfchelijk gevoel , als natuurlij-

ke eigenfchap , afgefchecst , . van de kracht

des levens en aan den hoogen ouderdom ,

tot daar alle zintuigelijke aandoeningen en

met dezelve hét gevoel eindigt, cn welke

vermindering van gevoel zoo ongevoelig

toe- en afneemt, dat men het niet kan mer-

ken, zoo als de Dichter n. k. .poot zege:

Als de bevende ouderdom •

Die al vast op-wolle fchoenen

Aanfiuipt, onze jeugd verbeidt.

Eer men ’t wanen kan of merken.

Tot de dieren overgaande, zoo is ten overgang

aanzien van die dieren, welke men gevln-toth^t

"gerdc noemt, en het naaste aan den ^^^sch

komen, aan te merken, dat fommige, ?ds ^in^deVdat

daar zijn de Ourang Oiuang en andere Aap- der Koel-,

foorten, wel eene zekere fijnheid van gevoel jen.

in de vingeren' hebben, maar op verre na

zoo niet als de ’menfehen ; dat die in , de

mast aan hen wolgende foorten van dieren

allengs vermindert, als in de Honden, Wol-

ven 'en Vosfen ,
wier vingeren kort.

Deez* vlugge vaardigheid

,

Daar griize alwaardigbeid;

II. Afd.

IX.

Hoofdft.’Gaat zonder réén op gnorken

flomp

1
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flomp en hard zijn ; in de Kattenaardigé

.

‘ foorten krimpen de nagels op , en worden
II. Afd. op zachte kusfentjes der voetzolen ingetrok?-

Ho^dft
naarmate zij deze dieren tot gevoel

moeten dienen , en bezitten ook eene groote

gevoeligheid in het haar van de huid.

Eindelijk tot het gevoel der Koeijen over-?

gaande, zoo Haat aan te merken, dat de-

zelve dit gemeen hebben met den mensch,
in deszelfs eerde jeugd , dat zij gaarne aan

dommige deelea gedreeld worden en aan de-

zelve het aandoenlijkde zijn , als aan den

hals, aan de kosfem of borst, achter de

kruin aan de nok en aan de oxelen, gelijk

wij dit bij de befchrijving van deze deelen

reeds gezegd hebben ; dan , wat het fijn ge-

voel in de vingeren der menfehen betreft,

hier in zijn de gehoefde dieren, en dus ook
de Koeijen

,
verre achter

, alzoo bij haar de

eigenlijke uiteinden der gevoelzenuwen ein-

digen en zijn opgefloten in eene hoeve of

klaauw, waarin de Paarden zulk eene flerke

ongevoeligheid bezitten , dat zij daar aan

,

zonder merkelijke aandoening, het affchra#

pen en fchroeijen met ijzers gedogen.

Hoe ongevoelig de Koeijen ook aan de

klaauwen zijn , zoo veel te aandoenlijker
'• ^

‘ zijn zij aan derzelver kroon 4 te weten daar,

waar het niterfre einde der huid aan de voet-

.klaauw eindigt en zich daar mede vereenigt

,

ja ,
het gevoel hier aan is zoo teeder en aan-

doénlijk , dat ,daar door het zoogenaamd

hlaauy^’zeer , hoorn - en hoeffehurft ont-

ftaat;. de Koeijen worden . fghier dol door

\ het
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het n-eken van oneindig kleine infekcen en

torrecies , welke zich aan deze kroon der
^-^ndvee.;

voetklaauw vast zetten , en men ziet haar n- Afd.

daar door, in de weiden veeltijds met de

pooten llampen; wijders hebben deze die-

ren eene geneigdheid om met de pooten in

het water te Haan
, ten einde het kittelende

gevoel te bekoelen. Deze teedere gevoe-

ligheid in dit gedeelte is aan de Landlieden

zeer wel bekend, en in de Vee -artfenij-

kunde is de kennis van dit gevoel der kroon-

klaauwen eene der gewigtigfte onder alle de

noodige kundigheden, waarom- wij ook dit

onderwerp
, bij de verhandeling over de

ziekten der Koeijen, uitvoeriger zullen be-

handelen.

Wat het eigenlijk gevoel in de huid der

Koeijen betreft , deze is veel minder dan

het gevoel in de huid der Menfchen , en

dat juist daarom , om dat de huid der Koei-

jen veel vaster en digter is als die van den

Mensch , en zelfs lederachtig ; in zoo verre

zelfs ,
dat men deze lederachtige huid als

een onderfcheidend gedacht -kenmerk op de

Runderen toepast: ook is van alle viervoe-

pge dieren ( den Elephant, Rhinoceros en

Hippotamus of Rivierpaard uitgezonderd)

de huid der Runderen het hardde en le-

derachtigde , zelfs zonder eenige bereiding

door de Leertouwers ondergaan te hebben

;

derzelver huid kan ook zoodanig verharden

door afrnijing,de blaar en de pof, dat dezelve

zich kaal, glad en lederachtig vertoont, en

yoor het gevoel van zweepflagen en de be-

m
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«ET* ten der infekten onaandoenlijk is. De huid
KUNDVEE.

15 meer 'gevoelig, ren zij de.

II Afd. zelve door ouderdom ongevoeliger wordt,
IX* of door zweep (lagen verdoofd is. De po-

Hoofdft.
Koeijen zijn pok meer-

der gefloten, zoo dat zij minder eigenlijk

zwccten, dan andere dieren, fchoon zij ech-
** ter flerk uitdampen; de gevoeltepckjes en

uiteinden der zenuwen verharden fpoedig,

cn zoo wordt de huid vatbaar voor zooda-

nige verharding, dat men er vast en on-

doordringbaar leder uit bereiden kan : al

hetwelk on regen zeggelijk bewijst , dat die

ook als oorzaken van minder gevoel in de

huid kan worden aangemerkt ; dan , hoe

zeer ook deze mindere gevoeligheid in de

huid der Kceijen kenbaar is, zoo bezitten

' zij echter eene meerdere of mindere aan-

doenlijkheid, welke van de onderfcheidene

hichtflrcken en den aard dezer dieren af-

hangt, zoo dat de huid der Runderen, wel-

ke uit de jdfrikaanjehe en Aziatifche ge-

westen tot ons gezonden worden, en die

der Európefche , ten aanzien der hardheid

verfchilt; en onder de Europefche veiTchil-

len die uit Holland^ Vriesland en Groninm

gen bij die, welke uit andere gewesten van
' Europa komen : dan

, hoe zeer men deze-

meerdere of mindere gevoeligheid gadeflaat

,

f zoo is er wederom iets , hetwelk integen-

deel haar, zoo wel als den iViensch en an-

dere dieren, eigen fchijnt , namelijk eene

zekere natuur -eigene jeukerige prikkeling in

het huidviks , dat dgor die aandoening.
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welke het zweet , het bloed en de iiicwa- het

feming veroorzaakt , de huid geftadig aan- R-undvee^

doet, zonder dat eenige uitwendige oor- ii Afd*

zaak hier toe medewerkt, maar welke jeu-

kerigbeid men onderfcheiden moet van die
Hoofdft.

toevallige jeukte, welke door huidziekten of

het (leken der infekten veroorzaakt wordt.

De jeukerige gevoeligheid , welke hier

bedoeld wordt , is geheel iets anders : het

is eigenlijk die prikkeling , welke mensch
en dier , van de teedere jeugd af aan tot

den ouderdom toe
,
gevoelt op het hoofd

,

in de haren, en in alle de gewrichten, waar

de meeste uiteinden der zenuwen zijn, ook
aan de fchouders , op de borst , en vooral

langs de ruggegraat, van den nekwervel af

tot aan den uiterllen lendenwervel toe , en

dus ook in die plaatfen, waar de oorfprong

der zenuwen uit het hersfen- en verlengde

merg is: en dat aan de haren en haartop-

pen een zeer fijn, ja zelfs hartstochtelijk ge-

voel is toe te kennen , kan men genoeg af-

leiden uit de aandoeningen van toorn en

Ichrik ,
als wanneer in den Mensch de hoofd-

haren oprijzen; in de dieren, als in de Hon-

den, Kattenaardige geflachten enz., rijzen

de haren van den kop en de lendenen.

Wat de gevoeligheid van het hoofdhaar

der Koeijen betreft, in vergelijking van dac

der Menfthen, hieromtrent Haat aan te mer-

ken, dat hun hoofdfchedel vooraan plat en

beenachtig is, en de horenworcel het ver-

mogen bezit om de voorhoofdfpieren en de

daar in gewortelde haren te bewegen ;
dat

ook



HET
iHUNDVEE,

JI. Afd.
IX.

Hoofdft.

4^8 NATUURLIJKE HISTORIE

ook de p;evofligbeid der haren op die plaats

van het voorhoofd of dc kol veel verfchilc

bij dat van den Mensch , maar dat daaren-

tegen die gevoeligheid der haren flerker is

aan het achterhoofd tegen de nek en aan

den hals; hier is het, dat de Koeijen, en

vooral de Stieren en Osfen, bij de mirifte

aandoening , 'de haren oprigten.

Wegens hunne eigenfehap om zich den

hals
,

ja het geheele voordel tegen een

boom
,

paal. of fchot te fchuren , om de

natuur -eigen jeukerigheid (waar van boven
gefproken is) te verzachten, hier van zul-

len wij nader (preken bij de befchrijving

van de weiding en (lalling der Runderen,

Alvorens te eindigen , kan ik niet voorbij

om melding te maken van het gevoel, het-

welk verre de meeste dieren in de knevels

en fprieten der lippen hebben , en hetzelve

te vergelijken met dat, hetwelk iich in de

zoogenaamde (loppels en haren aan den

muil der Koeijen bevindt,

De Natuurondej'zoekers dellen eenparig,

dat aan de zoogenaamde knevels , welke men
aan den muil en de lippen der Katten en

van genoegzaam alle gehaarde en bloedrijke

dieren vindt , eene zekere gevoeligheid ei-

gen is , van alle overige aandoeningen van

het gevoel, ja zelfs van het hartstochtelijk

gevoel , onderfcheiden ; dat dit gevoel aan die

dieren (ook aan de vogelen, welke zoo-

danige haren aan de fnavels hebben, vis*

fchen enz.
, welke gevoelfprieten bezitten )

alleen eigen en als ingelchapen en aan dezelve
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dien (lig is , om da^r door de allcmiterfle

gewaarwordingen van bcc gevoel, elk naar

^ijn aard en eigen fchap , toe opfpeuring van ir Afd.

zijn voedfel of afwering van fchadelijke aan-

doeningen te kunnen gebruiken
, en dus de

uitgedrektfre vermogens van het zintuigelijk

gevoel , zelfs in vereer.iging met alle de

overige zintuigelijke aandoeningen
, uit te

oefenen*

De Koeijen nu zijn met zoodanige lange

haren, fprieten of voelers aan den muil en

de lippen niet voorzien, maar integendeel

zijn de haren aan den muil , Ihuit en bo-

venlip der Koeijen kort, hard, borstelig

en flomp, zoo als men in onze afbeelding

der reukdeelen op Plaat XII. Fig. 14 dui-

delijk ziet vertoond, zoo dat deze groote

dieren, tegen de meesre kleine vergeleken»

geene zoo groote gevoelfprieten en haren

'

aan de lippen hebben, hetwelk ons -al we-

der opleid tot bewondering der wijsheid

van den Schepper, die, gelijk wij van alle

de andere zintuigen eerbiedig hebben op-

gemerkt, ook hier onze aandacht opwekt,

om te betoogen ,
dat het gebit, de muil

en de lippen der Koeijen natuurlijk gefchaf

pen zijn , om kort op de vlakte der aarde

het gras en de kruiden af te bijten, en als

fchuivende langs den grond voort te gra-

zen. Aan haar zouden dus zoodanige lange

knevels, fprieten en voelers hinderlijk zijn,

en zij zouden het gras zoo kort niet kun-

nen afbijten en afgrazen als zij nu doen,

of zij zouden edfens hare knevels, fprieten

Gg . of

/
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HET
RUNDVEE

li. Afd.

'X.

Hoofdd,

of voelers afbijten , ten minde zich zel-
’ ven pijn aandoen : al hetwelk ook is toe

te pasfen op alle kort langs de aarde gra-

zende «beesten ,
als Schapen

, Geiten , Her-
ten, Paarden enz.; terwijl aan deze dieren

het gemis der lange knevels , fprieten en
voelers, aan den muil,, en het daar in lig-

gende gevoel , fcliijnt vergoed te worden
door de gevoeligheid en beweging

, welke

zij in de oorlellen en oorharen bezitten,

en hetwelk men in de Koeijen duidelijk

ziet werken ter afwering van infekten en

vliegen , wanneer zij flil en gerust grazen

of liggen te herkaauwen.

Verdere befpiegelingen over het zintuige-

lijk gevoel nalatende, zoo befluiten wij dit

Hoofdduk en teffens de verhandeling over

alle de zintuigen der Koeijen, in vergelij-

king met die van den.Mensch, alsmede die

Stuk dezer Natuurlijke Hiflorie van het

Rundvee^ terwijl het volgende Siuk, be-

vattende de verhandeling over de inge-

wanden^ nu (laat te volgen.
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