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VAN

HOLLAND.

DERDE AFDEELING.

EERSTE HOOFDSTUK.

Verhandeling over de inwendige deeïen der

Koeljen in het algemeen , en bijzonder-

lijk over de ingewanden der Eerste

D aar wij dan toe bier toe gevorderd zijn , het

dat wij de zintuigelijke deelen der Koeijen

hebben befchreven , in zoo verre dezelve m,
uit de bron der levensbewegingen uit het l.

hoofd fpruiten , mitsgaders die deelen , die Hoofdft.’

uit het hoofd aan de ingewanden verknocht overgaog
zijn, zoo kunnen wij gereeddijk overgaan tot de ver-

tot derzelver invloed op die innerlijke dee-<^®^^'"S der

VI. DEEU A
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len, bijzonderlijk op de ingewanden, welke
’ zekerlijk ia die Dier eene bijzondere aan-

dacht verdienen, vooral met opzigc tot het

Maaggedel , als mede dat der voortteling,

doch daar wij met alle naaiiwkeurighcid ‘en

eigen ondervinding , deze zoo opmerkelijke

cleelen , ieder afzonderlijk willen verhandelen

,

zoo zal dit Hoofdduk alleen dienen ter be-

fchrijving van het hart en de long der Koei-

jen. Derhalve vervolgen wij nu ter plaat-

fe daar wij gebleven zijn, te weten: aan

het zenuwgeild, de longepijp , den flok-

darm enz. Ten aanzien van het eerde, na-

melijk hec zcnuwgedel
, zoo komen ons

hier geene bijzonderheden voor , in -zo^o verre

wij weten , die niet reeds gedeeltelijk

,

vooral in Plaat IX. zijn aangeduid, of die

niet, gelijk als in alle andere dieren, uit

het hersfengedel en het ruggenmerg (’Me-

dulla fphutUs'^ voorcfpruiteri , dat is, dat

alle de zenuwen bij paren van tusfehen de
wervelbeenderen , hunne oneindige takken

en fpruchtels, door de fpieren en de inge*

wanden verfpreiden, doch welker juiste en
verbazende werking in dit ontzagchelijk

Dier, voor ons even zoo onnaga'anbaar is

als het den fchranderflen Ontieedkundigen

in het Menfchelijk gedel is; echter, daar

het te pas komen zal, zal het bijzondere er

van, herinnerd worden. De Hersfenen zou-
den hier ook wel eenige nadere opmerking
verdienen, aangémerkc als ingewanden in

het Hoofd, dan, men kan voldaan met te

melden, dat dezelve
,

gelijk in meest alle

vier-
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viervoetige Dieren, in groote en kleine Her-

fenen verdeeld worden ;
over her geheel is

het opmerkelijk, dac, naar mate der groot-

heid van het hoofd der Koeijen
,

in verge-

lijking van den jViensch, de hersfenen klein

zijn, bedaande in hun onnrek, niet meer dan

ten hoogden eene uitgellrekte hand, en diie

vingerbreed dikte. De hersfenen zijn ietsgroo»

ter ; wanneer men het geheele hersfengeile] in

het vlies nitneemt, kan men het bijna binnen

twee handgreepen omflaan
,
hetwelk maar wei-

nig meerder is dan in den Mensch , bij wien

,

gelijk men weet, dezelve een geheele bol

uitmaken ; ook zijn de hersfenen der Koei-
jen meerder plat gedrukt , naar den vorm van

den dar of het voorhoofd, zoo als gemeld
is. Daubanton geeft er de maat van op
in een Stier, te weten: vier en een half

duim lang, vier duimen breed en eenen duim
en negen lijnen dik; de lengte der kleine

hersfenen twee duimen en twee lijnen, de

grootlle breedte, twee duim en vier lijnen,

de groodle dikte veertien lijnen. Het ge-

wigt der grooce hersfenen was dertien on-

een en zes grosfen de kleine hersfenen een

once en vier grosfen. Deze opgave is vrij

naauwkeurig, doch wij houden ons aan ons

gevoelen, hier boven meermalen aangeveerd

,

dat deze meting en weging geen regel is

rot anderen Koeijen , die of in grootte of in

kleinte of in volwasfenheid verfchillen ; al-

thans ik heb bij ervarenis geleerd, dat het

volumen of de grootte der hersfenen merke-
lijk verfchiit; het is zelfs gansch niet zeld-

A 2 zaam

,

HET
rundveij

III. Afd,
I,

Hoofda,
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fTïT

III A(d
I.

H >ofda;

7aam , dat men in zware cn op het oog vleezige
RuNDvïE,

^ 2cer ingekrompen hersfenen vindt.

Ik zelfs heb van den vleeschhouwer jan bek-

KER de opmerking gehoord , dat de hersfenen

van Osfen of Koeijen , die voor den dol en

doodflag niet vatbaar waren, ingekrompen,

ja dikwijls als verkalkt en verhard waren : ik

heb ook in der daad flnkken van zulk eene

verkalking in handen gehad , en hier door is

dan ook de reden ontknoopt, waarom fom-
mige Koeijen den dol weerdaan; want na-

demaal de hersfenen en 'gevolgelijk het hers-

fenmerg en de zenuwen, die gevoeligheid

en aandoening niet kunnen hebben als an-

ders het weeke gedel oogenblikkelijk me-
dedeelt, zoo is het gevolg der ongevoelig-

heid zeker hieruit af te leiden. Meer
hier van nader : • alleenlijk dippen wij aan,

dat de bekleed fels van het ruggemerg
, en

over het geheel ”
dat der zenuwen , in de

Koeijen, na geraden hunner robustheid, ook
veel zwaarder, derker en peesachciger zijn,

het geen men in gekookte ribben en vleesch

duidelijk kan waarnemen: zij zijn zoo taai,

dat een vleeschhouwer ,
bij het afhakken

eener Koe

,

dezelve niet dan met geweld
van tusfchen de wervelen uitrukken kan.

Ook zijn de kiesfche vlecschhouwers
, en

vooral de Joden , hier zeer naauwkeurig op;
vermits zij altoos hun vleesch en de been-

deren hier van zuiveren, althans, onze Hol-
landfche Slagters, het zij het vooroordeel
of waarheid zij, houden deze deelen, die

zij merg* of'wclfpier noemen, voor fcha-

dc-



VAN HOLLAND. 5

delijk en onnut en werpen dezelve weg. Wat
ons betreft, wij gelooven niet, dat dezelve

fchadelijk zijn voor de gezondheid ,
om dat in. Afd.

zelfs de liefhebbers van een kalfskop, eene „ .

bijzondere lekkerheid in de hersfenen Hellen

,

en mogelijk zoude in deze deelen, het zij der

hersfenen of des rnggemergs , wel eenig nuttig

geneesmiddel liggen, zoo wel als in de hersfe-

nen der Cachelotten (^Sperma - ceti^\ hoe
dit zij, dit is zeker

,
dat de Quden hier mede

veel op hadden, in geneesmiddelen uit alle

de deelen der Dieren te zoeken , zoo als

AELIANUS, MATHIOLUS , DIOSCORIDES , AL«
DROVANDüs enz., en na hun zekere petrus
DE BOSCHE, in onze tale, hebben betoogt.

Marcellus en ook plinius, gesnerus en

anderen melden , dat het ruggemerg der

Koeijen ongemeen heilzaam is voor zweren-

de ooren , voor zwangere vrouwen, mee
meel vermengd, vooral tegens de loop enz.

Dus gaan wij over tot dc inwendige deelen

in den hals, waarin wij de verlenging der

bloedvaten vinden, het zij aderen en flagade-

ren, d-'e uit het hart, langs de nekvvervelen

,

naar het hoofd ioopen. Hier heeft men
hechts aan te merken, dat den ilagaderfpruit

,

die zich tusfehen de halsfpieren met eene

tak onder den huid verfpreid
, aldaar als een

polsader bij de Landlieden wordt gehouden

,

om der Dieren bloeddrifc en de klopping

van het hart te kennen
,

gelijk zij dan ook

,

aan den hals op deze flagader de aderlating Befcbrij-

der Koeijen uitoefenen op deze wijze: zij

maken een llrop van touw en halen dezelve

A 3 ai
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nllengs toe om den ha^s, tot dat de laatader
«.üNDVEE.

genoegzaam gezwollen is : daarna hebben

III. Afd. zij een vlijmmesje, en dit op den ader hon-
I* 'dende , flaan zij met een hamer eene wonde

Hoofdft.
clac het bloed uitloopt; daarna, na

eene genoegzame ontlasting naar gisfing,

ontrparnen zij de Urop, en hechten met een

draad de wond te zamen, anderen binden

het met een draad of haar uit den Haart toe.

Deze wijze van aderlating is gemeen, en

ieder Boer verHaat die kunst. Ook is het ^

verwonderlijk om te zien, hoe lijdzaam de

Koeijen hierin zijn
,

ja hoe oogenblikkelijk

zij fomtijds zelve gevoel van ontlasting

fchljncn te toonen. Ik heb verfcheiden kee-

ren een drift van vijfentwintig tot dertig ,en

meer , één voor één zien aderlaten , die naar

^

de lating weelig en tierig te grazen gongen,
en zelfs als ’t ware drongen om adergelaten *

te worden. In Plaat VI 1
"^ is de plaats w?ar

de Koeijen worden adergelaten , aangewe- •

Longepijp. zen. — Nu komt de Longe- of Luchtpijp

of de Srot in aanmerking. Hier boven heb-

ben wij, in het voorbijgaan, over deszelfs

hoofdbewerking , bij de befchrijving van het

verhemelte en her Hrottenhoofd
, gefproken.

Zie Plaat XlU. Fig. 4, 6, 7, 8 enz. hier

komt dezelve in de hals voor als eene verlen-

• ging ,
die door den hals tot in de borst , en al •

daar tweeledig, >ich in de longen verfpreidt,

en waar door de lucht in die oneindig fijne

buisjes en open- en toefluitende klapvliezen,

( Trochace') wordt uit - en ingeademt, terwijl

insgelijks de aderen en flagaderen dezelve in

even-
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I.

Hoofdft^

evenredigheid vergezellen , dan welker naauw-
keuriger befchrijving wij dadelijk tot een bij-

zonder onderwerp hebben uicgekipc, en met ni*Afd.

uitvoerige Teekeningen opgehelderd, zullen

voordragen, te meer, om dat dezelve wel
overeenkomen met die van alle andere Die-
ren ,

die een tweehollig hart en lobbige Ion»

gen hebben ; doch echter niet alleen in hun-

ne uitwerking verfchillen , maar ook van
belang zijn om in de ziekte der Koeijen licht

tc bekomen
, doch hier van flraks nader.

Bij de in wendige deden van den hals komt ook
bijzonder in aanmerking den llokdarm, die slokdarm;

eene Verlenging is uit de keel, de tong en
het verhemelte, tot in de maag, doch van
dit bijzonder onderwerp zullen wij al mede
uitvoeriger ipreken , en het met afbeeldingen

ophelderen , als wij over de herkaan wing
zullen handelen, gelijk wij voorloopig in

het voorige Hoofdfluk over de fmaak en
de tong en kaken der Koeijen reeds gedaan

hebben.

Ka dat dan kortelijk -deze deden aange-

roerd zijn, vervolgen wij die ordenlijk tot

in de borst, aan de longen, het hart en de

maag.

Gelijk in den Mensch, en in andere die- Afdeding

ren , de ingewanden onderfcheiden \vorden

in de edellle, die volUrekt tot de bloedbe-

weging en ademhaling behooren , en die ge-

nen , die door het middenrif afgefcheiden

zijnde, tot de fpijsverteering en affeheiding

der vochten behooren , zoo zijn dezelve

daarom ook onderfcheiden in die van de

A 4 hont
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horst en die van den hulk

^

zoo dat men,
EUNiTVEi.

uitwendig befchouwende of be-

-III. Afd. tastende, de ligging der edele ingewanden

in de borst kan erkennen, van daar de rib-

* ben eindigen , : tot onder aan de borst aan

het borstbeen, waar het middenrif eindigt;

daarentegen die van den buik, welke van de

korre ribben en bet borstbeen af tot ain

de liezen en aan het bekken liggen, en dus

overeenkomftig met de verdeeling van het

voor - en middel flel : zie U. Afdceling

,

Hoofdftuk I, II en IV. en Plaat VI, Vil
cn IX.

den^in'^de'
voomaamHe ingewanden

, die in het

horst. eerfte gedeelte , namelijk de borst of het

voorllci voormeld , liggen , zijn het hart en

de longer,.

Befchrijving van het Koeijenhart,

Het Hart. Het hart van eene Koe is naar gerade

van het dier vrij groot, en (lerk gcvleeschc:

deszelfs gedaante is evenrediger geplaatst

dan dat in andere dieren, dat is, de punt

(^Apex^ of het ondergedeelte heeft geene

fchuine helling , en het linker en regeer
' deel is bijna even groot. IVIen kan het hart

van eene vohvasfen llerke Koe op ruim een

kloeken mans anderhalve handfpan dellen;

fomtijds ontmoet men het hart buitengemeen

groot, fomtijds -klein , en wel dikwerf in ^

kleine gedrongen Koeijen het grootlle ; de

Htrtzik. hartzak (^Pericardium^ is (terk en taai;

in hetzelve ligt het hart in het midden der

borst
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borst genoegzaam lijnregc op - en neder- ««f

waarts, ^ie Plaat IX. Fig. lo bij CC, zoo

dat het met de onderbafis of bodem niet Hl. Afd,

zoo (lerk naar de linkerzijde ligt in eene ^

fchuine rigting, als ^ in den Mensch , waar

van men weet , dat het gezegde onder ons

ontdaan is: dc linkerhand is naast

het hart ^ maar meest vlak en regt; de re-

den is zeer natuurlijk , nademaal de Koei-

jen , onder alle de viervoetige bloedrijke

dieren ,
de evenredigde tred en beweging

houden , en gevolgelijk het hart vlakker in

de borst blijft liggen, daar in andere die-

ren, ook in de Menfchen en de Apen,
het ligchaam meer regtdandig bewogen
wordt , en dus het hart meerder hangende

dan liggende en rustende is , zoo dat dan

de drukking van de borst en de longen te-

gen de lever en de maag , milt enz. , de

balis van het hart eenigzins naar de linker-

zijde drukt; echter, fchoon de ligging van

het hart in de Koeijen dus natuurlijk is, is

hetzelve fom wijlen , en ' al heel niet zeld-

zaam , aan verandering onderworpen. In-

dien men vratige Koeijen , die een zeer dik-

ken pens en buik hebben, flagt, vindt men
het hart door de tegendrukking dikwerf een

weinig bovenwaarts verfchoven ; en zoo de

Koeijen het longevuur hebben, is het hare

altoos ingekrompen
,

ja zelfs met kalkgruis-

jes bezet. De longen- flagader is groot en

taai; doch onder alle dieren houdt men de

holle ader ( Aorta ')
in de Koeijen voor de

flerklle: zij dient hierom den ontieedkundi-

A 5 gen
"
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«ET. gen riict weinig om bij wijze van weeking
I.UNDVEE,

}ict- vczelIg geitel van die aan-

III. Afd. merkelijk deel te kennen. Wanneer de Sla-

gers bloedritfen en nader het dier ontwei-
°°

* den, zijn zij op dit gedeelte van het hare

oplettende : zij kunnen hier iiic opmerken

of het dier gezond is, want dikwerf is deze

ader of deszelfs takken verhard; de Joden

^

als zij met hun mes het dier kelen, vegen

dadelijk het keelmes af,’ en zien, of er ia

de fcherpe vlijming geen omleg of fcharen

zijn; zoo ja, erkennen zij eene twijfeling

aan de reinigheid
,

gelijk zij dit tevens in

de firotten < ader of longpijp waarnemen

;

zoo neen, is het teekeii goed, en door-

gaans vinden zij dan ook de vinklier, dat

is, de borstklier of vindersklier , zoo ge-

noemd, om dat zij daar in de teekenen van

reinigheid nader zoeken te vinden , zeer ge-

zond : zoo oplettend maakt de natuurlijke

ondervinding den Menschd
Beentjes Wijders hebben meest alle volwasfene

^^^^^^^H^oeijen ,
Osfen en Stieren, in het hart zcr

jen.
'

I^^re beentjes, die men Osfen- harebeentjes

noemt ; de Hartebeesten en Rhcebokken
hebben die ook; zij zijn bij de Ouden on-

der de. lijst der enkele medicijnen aangetee-

kend ; -bij onze hedendaaglche Drogisceii

kan men dezelve nog bekomen onder den
naam van Ojjicula Cordis ^ Cervi^ vel Bo-
vis: deze beentjes vindt men in het hart,

langwerpig en eenigzins plat en bladerachtfg;

zij zijn gevormd naar de buiging der klap-

vliezen , in de holligheden van het hart

,

wel-
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1

welker hollighec^en zij gelijkvormig wor-

den ,
meestal aan dat van het halvemaans

klepvlies , achter het regter oor van het iiLAfd.

hart; andere iets kleiner, doch iets dunner,

vormen zich achter het linker oor; zij val-

len dikwijls vrij groot en plat , wel tot

een matige pinks grootte, eenige harder,

eenige weeker.. Op Plaat XIII* ziet men Pl- xin*

hunne gedaante in Fig. 6, 7 en 8. Deze^^^'g^’ ^

beentjes worden geboren uit den aard van

het bloed der Koeijen, ’t welk van nature

zeer (chielijk flolt. De ouden ,
als plinius,

DioscoRiDEs , bijzonder nicander a vies-

MA, hielden daarom het Osfenblóed voor een

vergif, ren minflen voor fchadelijk. Plinius

zegt er duidelijk van: C~elerrime^ coit ^ at- Aanmor-

que durefcit^ ideo peftifer potu mdximè
dat is : het Osfenblóedflolt fchielijk en ver-

hard^ en^daarom is het allerfchadelijkst

om te drinken, De toevallen die het veroor-

zaakt, ais het warm gedronken of geilurpt

wordt, zijn volgens dioscorides en gale-
nos, dus: „ het trekt en wringt den gor-

,, gel zamen, en veroorzaakt eene fpanning

„ en verflikking in de ademhaling, beroert

„ de zenuwen, de tong w^ordt ontiloken,

,, en het gedolde bloed belemmert de tan-

„ den, zoo dat het eene verdikking ver-

„ oorzaakt,” enz. Als inen hierbij verge-

lijkt dat MOZEs den Priesteren en Israël tot

eene wet delde, dat zij het vleesch met zij-

nen bloede niet zouden eten
,
en het daar-

enboven bij de Egyptifche Priesters eene

heiligfehennis was, zoo zij bij hunne offer-

handen uit de offerkelken bloed dronken,
dat
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HET
aUNDVEE.

III. Afd.

I.

HoofdH:*

dat niet gezuiverd , of met wijn of eenig

ander vocht vermengd was, zal dit ook iets

afdoen. Ik vermete mij geenszins een Bij-

belverklaarder te zijn, maar meen zoo wel

eenige vrijheid te- hebben van Natuurkun-

dige bedenkingen op^ te geven , als zulks

door anderen gedaan wordt; ik doe toch

altijd gaarne een nuttige uitllap.

Het onderwerp dan, waar ik van fpreke,

is bet natuureigen (lollen van het Osfen-

bloed , en deszelfs fchadelijk gebruik. Hier

op merk ik aan, dat mozes, Israëls wet-

gever, deze fchadelijkheid bijzonder gekend

en van de Egyptenaren geleerd heeft, en

dat hij niet alleen ziet op het vleesch, dat

nimmer zoo van bloed kan gezuiverd worden,
of er is in de zelfflandigheid van het vleesch

meer of min bloed in de haarvezelen tus-

fchen de fpieren; maar dat men dus de zin

van MOZES moet begrijpen, dat men geen

vleesch in zijnen bloede , dat is
,
nog wen-

telende in zijnen bloede, mogt gebruiken;"

welk denkbeeld duidelijk in Leviticus XVII.
wordt opgehelderd, want dit geheele Hoofd-
Ituk is betrekkelijk tot het Aagten van het

vee , het zij ten oiTer of ter jagt ; en het is

uitdrukkelijk waar, dat mozes in dat bloed,

’t welkgodort wordt, eenig bijzonder vermo-
gen (lelt dat fchadelijk is, in zoo verre, dat

hij het als eene vervloeking doet voorkomen

,

die het eet
, en dat , let wel ! daarom , om dat

in het bloed de ziel van het vleesch legt:

immers om de herhalingen van dit geheele

Hoofdlluk tot een te brengen, zegt mozes
vers
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vers 14; „ Daarom heb ik den kin* «et

,, deren Israëls gQZQgdi^ gij en zult geenes

5, vleefches bloed eten, want de ziel van iii.Afd.

„ alle vleesch, dat is zijn bloed, zoo wie

„ dat eet , zal uitgeroeid worden. ” Dit

uitroeijen nu, durf ik vermoeden ook in te

fluiten: het zal hem nadeelig, ja doodelijk

zijn: hij zal er van fterven; en dus, zoo
als wij van plinius overnamen, het zolpesn*

fer ^ befmetcend, pestverwekkend , zijn. Die
mijn vermoeden brengt mij een flap verder,

te weten , dat de hiflorien leeren , dat door-

gaans in hooge hongersnood , bijzonder in

belegerde fteden, waar de honger den nood
dwingt, om, behalve ongure fpijzen, ook
het bloed van het flagtvee te flurpen, men
doorgaans in zulke benaauwde muren de

pest en befmetdng ziet opkomen
,

gelijk

dit vooral in het beleg van mijne Vaderftad

Leyden Ao. 1574 bekend is
, daar wel 6000

Menfchen ftierven aan de pest, welke ont-

ftond door het flurpen van het bloed der Paar-

den, Koeijen en Slagtvee, terwijl in andere
fleden deze pest niet woedde. Livius ver-

haalt, dat er bij de Romeinen ook een tijd

was, dat de meeste zwangere vrouwen ftier-

ven, uit hoofde van het onmatig eten van
geil Stierenvleesch , zoo dat er een gebod
kwam, dat men op zeker feest, dat menTuli-
rilia , Stierenfeest , noemde , maar twee dagen
Stierenvleesch moge eten, en daarom wer-
den in de Heilige Bladeren , bij de geducht-
fte ftrafbedreigingen van Gods vierfchaar,
pestilentie en hongersnood bij elkander ge-
voegd. Deze aanmerking zal, zoo ik ver-

trouw
j»
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trouw, den Letterkundigen niet misbagen,
te meer, daar dezelve ons tot ons onderwerp

III. Afd, brengt, waarin wij beweren, dat de opge-

Hoofdft
in het hart der Koeijen,

* hunnen oorfprong hebben uit die zelfde Hol-

lende kracht en dat zamentrekkend vermo-

gen , in de geestige en warme uitwaasfe-

ming van het gellortte bloed , en dit doet

wat af, ten opzigte van ons gevoelen en

iMOZEs Helfel
, even , zoo als wij in dikbloe-

dige Menfchen de zoogenaamde polijpen ,

en in de barende vrouwen molas of bloed-

klompen , en de Hippomanes in de Paarden

vinden , die zich in de bloedaderen zamen-
llollen en eene trillende beweging hebben;

zoo ook , als men na het bloedritfen der

Koeijen, oplettend is op de gedolde klom-
pen bloed, eni men laat dezelve (til en op
een weinig windtocht leggen, zal mjen er

eene trilling en als een foort van leven in

ontdekken, en mogelijk is er geen Dier,

dat, buiten deze eigenfchap der polijpen,

langer de trilling en het leven in de fpieren

behoudt ,
zelfs twee of drie uren na den dood

;

ja ik heb met verbazing Koeijen zien afhak-

ken, die een nacht gehangen hadden, waarin

de trilling in de vezelen van de borst nog
zigtbaar was. Onze kiefche Vleeschhouwers
zijn hierin ook niet onkundig ; een ervarene

zorgt dat het bloed, dat gerist wordt, da-

delijk wordt weggeveegt. Ik ken er, en heb
er onder hen gekend, die geene honden,
wier natuur het bloedflurpen is , in hun
flagthuis zouden gedoogd hebben bij het

bloedritfen, die mij tevens verklaarden, dat

hun-
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hunne eigene honden, door die bloedflur-

pen, eene heefche ziekte kreegen, en ook
geloofde, dat dit bij fommig ras van hon*Iil. Afd,

den dolheid konde verwekken; of dit een

bijgeloof of eene waarheid zij , hec ftrijdt
‘

althans niet tegen hec gevoelen der Ouden

,

die een foort van Honden, zoo als nog de

Corfikanen en Engelfchen ^ hunne Doghon-
den

, met bloed en bebloed vleesch voeden

,

om feller en doller te woeden , waarvan

dezelve ook de naam van Bloedhonden ^ ook
wel die van zuigers hebben : dat zijn Honden ,

die dieren in de borst bijten , en die vasthou-

dende, hec bloed uiezuigen : en zoude hec

de plank wel misgetreden zijn , als men (lel-

de, dat de naam van Bulhonden onder onze

Hollanders zijn oorfprong had van Honden
die het bloed der Bullen, Osfen of Koei-

jen (lurpen? Dit zij, zoo het wil, hec is in

onze eeuw althans overbekend, dat hec os-

fen- en dierenbloed bij uienemenheid eene

dollende en zamen^^oegende, of liever za-

Hientrekkende kracht heeft; immers, zon*

der osfenbloed , kunnen de Sijrooprafina-

deurs geene lijvigheid noch zuiverheid aan

de (ijroop geven. En wat is het geheim
.van het Berlijnsblaauw

,
die beruchte kleur

,

in onze eeuw uitgevonden , anders dan

de juiste verzadiging QSaturatio^ van os-

fenbloed, met de bijgevoegde doffe. Dan
mi ne befpiegelingen zouden hier te verre

uitweiden ; zij zullen denkelijk aan mijn oog-
merk voldoen, om jongere leergierigen toe

nader onderzoek op te wekken en der Ou-
A* den
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üfT'

RUNDVKE

•IH\ Afd.

1 ,

Hoofdft,

Het
vleesch

van het

hart.

den wifsheid re doorfnnfFeleh.- Ondertns-

feben boe fcbodclijk men het hartebloed der

Kocijcn tebefcbbiiwen hebben , zoo isnogtans

bet vlecscb van bet bart zelve , als bet door

eene reine band van het bloed gezuiverd is,

niet fcbadelijk ,
nademaal de Pensvidjven , bet*

zelve opgekookt hebbende, als goed voedfel

verkoopen ; eh welk baprig Hollander , die een

frisfehe teug bij zijn fmakelijk pjpje drinkt,

wordt niet aangenaam verrast, als zijne

Huiswaardinne bem en zijne gasten, opeen
fcbotel zoogenaamde metworst onthaald,

die voornamelijk uit goed OTen - of Koei*

jen vleesch, met niervet ^ en een daar dóór?

gehakt osfenhart , bereid wordt, en zie

daar, hoe het menfcbeliik vernuft, anders

fchadelijke dingen, door reiniging, tot nut-

te en fmakelijke Ipijzen kan bereiden: —
dan, waartoe ons langer met, deze aanmer-

kingen op te houden, die men Hechts als

voorloopige kundigheden van het bloed

cn het hart, als het hoofdingewand der

borst en der ingewanden, gelieft te befchoii-

wen, laat ik, geachte Lezer I aan mij zel-

ve cn uwe wccilust voldeen, om al we-
derom door afbeeldingen en verklaringen,

aan uw het hartgeflel van eene Koe, zoo
na mogelijk in beknopte fcheufen en verkla-

ringen voor te Hellen, te meer, daar het

onontbeerlijk iï, ter kennisfe van de bijzon-

derheden van dcszelfs invloed op alle ande-

re nog te velgen atbeeldingen der ingewan-
den

,
met cén woord

, op het geheel dierge-
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ftel. Ik ga dus over tot de gemeldb ver-

klaring en befchrijving der Afbeeldin*

gen van Plaat Xill’^ , verbeeldende hetl?ï; Afd.

Hartgellel eener Koe, met deszelfs aderen „
en flagaderen en verdere aanwijzingen der

^

hoofdzakelijkfte deelen , die den Landman
en andere onderzoeklievenden een goed be-

grip van deze gewigtige levensbron der Die-

ren, en bijzonder dar van een der grootde

en tevens nuttigde Dieren kunnen geven.

Fig' I verbeeldt den omtrek en de gedaan- Pi. xiil*

te van een Koeijenhart , op ruim een derde Fig. i.

verkleind in zijne proportie, met alle des-

zelfs oorfpronkelijke hoofd - en flagaderen '

uit deszelfs tweehollige bron fpruitende ,

met derzelver voorname ligging op en orn

de longen ,
en eenige aanwijzingen der ze-

nuwen en verdere bloedvaten.

a Aanwijzing van het kraakbeenig drotten#

hoofd en de longepijp, zoo als dezelve

tusfchen de hartaderen
,
onderbet hart naar

de longen nedervleid , doch van welke

afzonderlijk en uitvoeriger bij de befchrij-

ving en afbeeldingen der longen zal ge-

fproken worden.

Ibb Het bovengedeelte van het hart, dac

men ook de kroon of de bafis noemt,
om dat daar uit de groote bloedvaten

ipruiten , even als een bloem uit zijn

bloembol, en in tegenftelling hier van,

de nederdalende varen, als ’t ware als

A* a wor«
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III Afd.

I.

Hoofdft.
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wortelfpruchtels over en uit den hartbol

nederwaarts zich verfpreiden, onder de

naam van kroon flagaderen (^venae coro^

nariae .

)

ccc De takjes van dezelve, zeer zigcbaar

over de oppervlakte van het hart te on»

derfcheiden.

ddd Aanwijzing door ftipjes van het vet,

waarin doorgaans de gemelde bloedvaatjes

gewenteld liggen.

e e De plaats der regterholligheid, of de

regterzijde van het hart.

ƒƒ De plaats der linkerholligheid, of de lin-

kerzijde van het hart.

g De fpitfe punt van het hart, door de za-

menloop der uiterfle adertakjes omringd,

h Het gedeelte van het regter oor van het

hart , zoo genoemd om de gelijkheid daar

van aan de uitwendige oorfchelpen of

oorlellen,

i Een foortgelijk gedeelte van het linker harc-

oorig aanhangfel.

k Een tak van de holle ader aan de regter

kant van het hart.

lil II Een gedeelte van het vlies, waar in

het hart als in een zak omwonden is,

hierom de hartzak (^pericordiuni

)

ge-

noemd, en welk zakje altoos een zeker

dun vocht bevat, waar in het hart wen-
telt, welk vocht onder de ontleedkun-

digen voor uitwafemingen van het harc^

'en van fommigen voor een der fijnfte le-

vensgeesten gehouden wordt.

m mmm



VAN HOLLAND.
mmm m m m Omcrek en luchtige aanwijzin-

gen van den om trek der longen met haar

lobben en verdeelingen , zoo als het hart

natuurlijk daarin, door 'dezelve omringt,

ligt: de overige betrekking der longen

tot het hart, en dat van het hart tot de

longen, zal bij de befchrijving der lon-

gen uitvoeriger verhandeld worden , ter-

wijl het geen het hart in de aanwijzing

der aderen en llagaderen betreft, in de

volgende verklaringen hier volgt.

n Bij de aanduiding letter n , is de oorfpron-

kelijke tak der holle ader (^aorta) aan-

gewezen in den bogt der opklimming,
waar door het aderlijk bloed opwaarts

geperst wordt in zijne groot lle gaping.

c Toont aan de grootlle boezem van het

aderlijk bloed.

p De nederwaarcfche kromming van de-

zelve holle ader, waar door het bloed

van onder op , naar het hart wederkeert.

q Lenige kleine aderfpruchtels.

rr Zijn de aderen, die uit de holle aderen

in twee takken, op evenredige afilanden,

naar het hoofd loopen, en de eigenlijke

aderen zijn, die de Landlieden en Vlees-

houwers de halsaderen of den ftrot noe-

men, en die bij het bloedritfen ofkeelen,

zoo men het noemt, te gelijk met de lon-

gepijp worden doorgefiieden. Deze aderen

verfpreiden zich wijders tot in het hoofd

en de hersfenen , waar van in het Hoofd-

ftuk over het Hersfengeltel, en de daar

A* 3 bij

ft»

HET
RUNDVEE.’'

III. Afd.

I.

Hoofdfti
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****** bij behoorende Afbeeldingen , op Plaat
fc^NDVEE,

VIII. uitvoerig gefprooken is.

Jli. Afd. ssssss Drie zijltukken, welke zich ter we-

HooW derzijden uit de twee takken rr, naar’de

nek wervelen en derzei ver aandeelen, ver-

der verfpreiden.

Dus verre deze fchetfe van het Hart, ten

aanzien der aderen, zijnde aangeduid, vol-

gen die der flagaderen bij

tttt. Deze zijn de takken, die zich, onder

de fleutelbeeraderen naar de Voorpoten en

fchildbeenderen
,

in het beendergellel ,

Plaat VI. aangewezen, verfpreiden.

U De afperking der groote flagader in des-

zelfs grootden boezem, alwaar zij met
hare uitgebreide takken in* de longen

dringt, aangewezen.

yyv Het beloop van het zèsde paar zenu-

wen, die uit de hersfenen naar het hart

loopen, en welke in de befchrijving en

afbeelding van het zenuwgedel uitvoerig

bcfchreven en afgebeeld zijn,

De linkfche dezer zenuwen om de neder-

dalende holle ader oinkrommende, digc

tegen een zekere boezem , die de holle

ader en de flagader aandoet. ^

Schoon ik nu bij de verklaring dezer Fi-

guur I . als eene oppervlakkige fchets van
het uitwendig gellel van een Koeijenhart,

in vergelijking nagenoeg met een Menfchen-
» overeenkomende , en volgens de gè-

mee-
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meene benaming aangeduid, zoude kunnen

berusren , daar ik het niet hoogcr opgeve

dan als een zoo na mogelijk varbaren om-
trek voor den mingeoefenden , doch geens-

zins voldoende voor de (lipte naaawkeurig-

heid der ontleedkunde , welker uitgebreid-

heid hier niet te pas komt; zoo heb ik

iiogtans mij zelve niet voldaan aangaande

mijn voornaam doelwit, namelijk, om hec

vatbaar te maken voor den Landman, Veei-

hoeder en Koemeester , aan wien meestal

eene zoo noodzakelijke kunde van het hare

en den omloop des bloeds ontbreekt, waarom
ik dan in de volgende Figuur 2 een9 af-

beelding van een (lagader en ader
.
uit een

jong Kalf, levensgrootte, en geheel open-
gefneden heb afgebecld, waar door dan de-

ze twee onderfcheidingen kenbaar worden.
Het is maar aan weinige onder de Vee-
hoeders en Vieeschflagccrs bekend , waar in

het onderlcheid van een ader en (lagader

géiegen zij , en nog minder de inwendige

gedeidheid van een Koeijenhart of dat van

eenig Slagtvee. De naam en plaats van de

hartader wordt algemeen op de groote bloed^

, vaten inzonderheid toegepast, dus meen ik

wel te doen , deswegens eenige inlichting

voor te dragen.

Men wete dan dat beiden , en ader en

ilagader, eigenlijk niet anders zijn dan pweê
groote buizen , die te zamen in verfcheidene

fplitfingen tot aan ailerkleinde buisjes. v^r-

fpreid
, altoos elkander door hgt ganfehe

dierlijk geflel vergezellen , en naast aan , om
4 ea

HET
R undvee;

M. Afd.

I.

Höofdft.
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HRT en ter zijde het bloed uit het hart uit en
auNDVEE.

inpersfen
, kunnende dit vergeleken

III. Afd. worden bij eene waterpomp, die door de
I- eene buis het water op, en door eene an-

Hoofdft.
eene waterleiding

weder aanvoert , zoo dat de opwerkende

pompbuis inwendig zijne lederen kleppen

heeft , die zich fluiten en ontfluiten , naar

mate zij het water oppersfen of doorlaten,

hetwelk zekerlijk de eenvoudigfle en tevens

vatbaarfle vergelijking wegens de werking

van het hart en deszelfs aderlijke buizen is:

welke vergelijking ook in de Heilige bla-

deren zeer juist is, als het aderlijk en flaga-

derlijk gedel vergeleken wordt bij eene Had

aan den bronput.

Alle deze bijzondere werkingen af te beel-

den, en zelfs te befchrijven
,

laat dit ont-

werp niet toe, althans deze Figwur niet;

want indien ik deszelfs verder beloop wil-

de vervolgen, zoude ik het onderfcheid tus-

fchen het aderlijke en (lagadei lijke in ver-

fchillende betrekking tot de ingewanden

moeten aanduiden , volgens welke zij van

naam en werking veranderen
, als daar zijn

de Fenae en Arteriae Jugulares ^ aderen

cn flagaderen der Hrot
; Coronariae

, harts-

kroonen; Fulmofiales^ longaderen; Hepa^
ticae, leveraderen; Phrenicae ^ in het mid-

denrif; Brachiales ^ in de okfelen en armen

of voorpooien ; Crurales , in de dijen en
achterpooien ; Emulgentes of Renales

^ nier-

\»aten; voorts Genitalia^ teeideelige; ein-

delijk de Azyges of Fenae Jine pane ,
dot
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is de flagader zonder gezellige, en voorts

omellijke benamingen en wijzigingen, die

aan de aderen en flagaderen gegeven wor- iii. Afd.

den, naar de gelegenheid en werking der on-

telbare takfchiering in allerlei deden des

ligchaams, waarvan in deze afbedding fledics

de voornaamlle zijn aangeduidc, en hier me.

de volftaande, gaan wij over tot eene nog
nadere opheldering van de inwendige ge*

Heldheid van het hart. Sla uwe oogen en

aandacht, geachte Lezer! dan op Fig. q,

die hier volgt, ten begrippe van het geen

men flagader en ader noemt.

Plaat XIII* Fig. .2 vertoont een bijna Pi. xin*.

levensgroot gedeelte van den krop der hart Fig.

vaten, tegen den (Irot of aan de longen

geheel open gefneden, om de gezelligheid

der aderen en flagaderen te onderfcheiden

,

en vervolgens de eigenlijke plaat (ing der

klepvliezen (verkeerd klapvliezen genaamdj

te kunnen kennen,, tegens de aderlijke buis

zonder klepvliezen of buizen
,
van die zelf-

de werking en naamsoorzaken , die men alle

zoodanige vliezen of affchutfeJs geeft, die

tot eenige opening of fluiting of doorla-

^
ting van eenig vocht of flof , in eene buis

,

waterleiding of bak dienen , zoo als men

,

bij voorbeeld, behalve de bekende kleppen

in de waterpompen , ook kleppen in • de

meelbuidels, in de fchoorfteenen en molen-
raderen heeft, maar vooral in de luchtpom-
pen , en dus in de longen de longeklep-

pen, die zelfs, zoo als ilraks zal blijken,

u>t allerkleinfte luchtklepjes tevens met die
‘

A* 5 " der
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der flagadcren tor in* h’et onzigtbare wer»
ken, en als blaasbalg- klepjes ter in- en
uitademing, en vervolgens tot werking van

den omloop des bloeds, in onophoudelijkè

werking blijven, zoo lang een dier leeft*

Zoo dan is bij

aa Het gemelde gedeelte van de flagader.

De ader.

c Een zijlingfche adertak
,

die naar de fchofc

loopt.

^ Een nederdalende tak der flagader, die

onder bij

ee Wederom zich in twee takken verdeelt,

en naar het middelrif zich uitbreidt.

ƒƒ De adertak, die dezelve vergezelt.

g Drie kleine openingen van flagadertakken

aan den halskrop. ^
' v

h ben der grootfle klapvliezen van de

groote flagader; die uit de boezem van

de linker hartholligheid naar de borsr,

aan de okfelen of den voorvang der Koei-

jen aanfluit; deze klep toont duidelijk,

hoe des zelfs vlies bij wijze van een klei-,

nen buidel in de ader zith neervleit,

gelijk ook die bij

ii Iets kleiner, doch hetgeen bijzonder voor-

komt, is dat deze kleppen, naar mate dat

zij nader in de dijen der Koeijen , en bij den

IVlehsch in de armen of beenen zich ver-

fpreiden ,
men daar fchier om den ande-

ren eene groote klep k alleen, en twee

kleiner II naast elkander vindt, en ver-

vol-
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volgens hier en daa* ook nog eenige al-

lerklein (Ie mmm.

Al hetwelk zamengenomen , de oorzaak

Icbijnc te zijn , dat men in en aan de ar-

men ,
de dijen en den vang der Koeijen

,

even als in den Mensch aan de armen , de

okfelen en voeten , de polsflagen best betas-

ten en voelen kan. Hiermede zoo kort

doenlijk een begrip van de flagaderlijke klép-

vliezen gegeven hebbende, valt er van de

aderlijke niets te zeggen , nademaal men in

dezelve geene klepvliezen vindt, maar alleen

eene menigte zeer kleine cn fchier onzigc-

bare openingjes, die 'men kleine aderfpruch-

teltjes noemt, in deze Figuur 2 in de ader

hb aangertipt.
^

Daar men nu uit de uitwendige vergelij-

king dezer verklaarde afbeeldingen , zoo na

als tot eene noodige bevatting dienen kan,

zoo wij hopen , voldaan zal zijn, hebben

wij echter noodig geacht, om dit alles na-

der op te helderen door het befchouvven

van hec inwendig hartgeüel , benevens het

beloop der voornaamile bloedvaten naar de

ingewanden van den buik , als de lever , maag

,

nieren enz., waartoe dan gefchikt is

Plaat XIIH Fig. 3 , in welke het hart

van een Kalf iets verkleind wordt afge«

beeld ; het is vlak doorgefneden* naar de

regterzijde, waar door men dan te geree-

der de öjne fpieren, de holligheden en bloed-

loop kan nagaan; zijnde &ze afbeelding,

om

HRT-

RUNDVEBr-

III Afd,

l.

Hoofdft,;
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HtT
H13NDVEE.

III. Afd.

I.

Hoofdll.

om te gemakkelijker te kunnen worden ver-

klaard, in eene perpendiculaire rigting ge-

fchikt , daar dezelve anders
,
gemerkt de ge-

ftalte eener Koe, de ligging van het hart,

en het beloop der groote vaten langs de

ruggegraat , horizontaal moet befchouwd

worden , ten welken begrippe men Hechts

de aftcekening naar die rigting behoeft op
zijde linksom te zwenken, om die dan in

den gemelden Hand te befchouwen ,
en ver-

volgens de volgende aanduiding in acht te

nemen.

De doorfnijding van de kroon van het

harr.

h De onderHe punt van het hart.

cc Hec vleezig gedeelte, dat de linker hol-

ligheid van het hart omvat, doorgefne-

den.
^

dd Het vleezig gedeelte, hetwelk de reg-

ter holligheid van het hart omvat, door-

gefneden.

cee De oneindige en onnagaanbare fpierve-

- zelen, met derzelver aderen doorvloch»

ten, alle welke de wonderlijke bewerking
' van het hart ter op, onder en zijling-

fche invloed bevorderen , en in welker

zonderlinge uitwerking alle werktuigelijke

begrippen van het oorfpronkelijk levens-

inltinkt der dieren zijn begin en einde

heeft , door geen menfchelijk vernuft ver-^

der na te f'poren
, dan voor zoo verre

deze zigtbare vezelen gedogen, en ver-

der niet , daar de eerlte Hip der bewe-
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ging van het dierlijk leven voor den door-

fchranderllen Natuuronderzoeker niets an-

ders wordt uitgedrukt dan door de Hip» lil. Afd.

pocratifche, Harveaanfche , Malphigiaan-

fche en Fabriciaanfche uitdrukking, na-

melijk het pun&um faliens of pun^um
faltans ^ de fpringende ftip, die in de

eerfte levensbeweging in het eerlle vorm-
fel van het hart ontdekt wordt; daar nu
deze naamsoorzaak uit het ontleden van
een gekipt hoenderei,^ en dus van een heel

verfchillend dier, bij vergelijking op hec

menfchelijk hart en dat der bloedrijke

dieren toepasfelijk is gemaakt, hoe veel

licht zoude men niet kunnen bekomen
uit de vergelijking van het hart van een

zoo groot dier, als eene Koe, tot dat

van den Mensch, te meer, daar men uit

die zelfde vergelijking zulke gewigtige

kundigheden ontdekt of verbeteid heeft,

en wel bijzonder tot de werking der ge-

melde» vezelen en fpieren in het hart,

maar wel de allerzeldzaam (Ie ontdekking

in het beloop der wei- en watervaten

Ql^afa Lymphatica') in het hart der

Koeijen: alle bijzonderheden, in welker
• uitweiding wij ons zeiven verliezen zou-

den , en gevolgelijk ook bij dezen een-

voudigen omtrek van een Koeijenhart niet

kunnen gevorderd worden. Genoeg zal

het dan zijn , als wij vervolgen met de

noodzakelijklle aanwijzingen der overige

deden.

fff
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ïtP.T

RUNDVEE,

III. Afd.

I

lloüfdft.

fff Wijzen aan drie voorname klepvliezen,

of zeker foort van zakjes , waarin het

Moed bij derzclver opening doorvloeit,

of bij dcrzelver lliiiting en inkrimpend

vermogen in zijne doorilraling belet wordt,
'

zoo dat aan deze (luiting en ontfluiting,

en medewerking der long flagaderen en

• aderen , de ganfche ademhaling , en de

daar van afhangende omloop des bloeds

geheel en al verbonden is , en wel hoofd-

- zakeMik door de medewerking van drie

.

dergeiijke klcpvliezen aan den overgang

der flagaderen in de longen , onder den

nanm van Nlitrales^ en ook nog onder

die van Sigmondes bekend , doch welke

in deze Figuur niet zigtbaar zijn, om dat

zij door de afbeelding bedekt zijn: ’c zij

genoeg te melden
,

dat zij den naam van

MltraUs^ dat is mijtervormig, dragen,

om hare gedaante naar een fpitfe mijter-

kroon, zoo als deze aangewezene VaU
yiilae Trïumpiclales alzoo genoemd wor»

den nic hun drietal van fpicsachtige klep-

vliesjes, hier aangewezen, die het bloed

. vóórtbrengen , . of laat ik liever zeggen

in de aderen persfen, en vooral bij de

openingen weder inlaten; dit noemen de
• Ontleedkundigen Syfïot.^ie , of toefluiting

van het hart, en iJtafUlae^ opening van

het hart; zoo dat naar de drift tot ont-

fluicing of toefluiting dezer klcpvliezen

,

aan alle aderen en flagaderen eene klopping

wordt medegedeeld , die men polsflag

noemt , en ook in de Koeijen op die

plaat-
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plantfen , daar de aderen tastbaar zijn ,

hkt

duidelijk gevoeld worden. rundvee^

ggg Is de" grooce krop of boezem der m. Afd.

groote ader. i*

k Deze grooce adertak. Hoofdftij

iii Dezelve groote ader.tak, zoo als die

vervolgt en achterwaarcs langs de rugge*

graat nederloopt.

kkkk Splicfing van deze en van de groote

holle ader , van waar dezelve dan weder-

zijds zich langs het gebeele achcerflel der

dijen en achterpooten in verdere takken

. verfpreidc.

Op dit adergellel vertoont zich nu aller-

duidelijkst, in ijn natuurlijken (land en oor-

fprong , de grooce holle ader ( Vena Cava ) ,

en verbeeldt bij

/ De grootje opening aan de kroon van hec

hart; vervolgens bij

mmmm De ruime openingen der' bloedva-

ten , die naar de lever loopen , doorgaans

Venae Portarum , aanvoerende vaten

genoemd.

nn Vertoont de groote lobben der lever,

waar over de gemelde bloedvaten verder

langs de lendenen inwendig nederglooi-

jen

Vöö Duiden den omtrek der lever aan, zoo
als dezelve tegen hec hart aan hec mid-

denrif aandrukc , door welk middenrif

( Diaphragma ) de ingewanden der borsc

of hec voorftei worden afgefcheiden van

die

V
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die des bniks , doch welke affcheiding
* hier niet wel is kunnen afgebeeld wor-

den , om dat zij dan de noodige kennis

van deze Figuur zoude belemmeren,

pp Duidt door eenigë (lippen het beloop

van het middenrif aan : het overige en

bijzondere ,
het beloop der bloedlaten

door dit vlies naar de lever, de maag
en het darmfcheil ,

zal duidelijk en klaar,

bij het befchrijven dezer deelen, worden
voorgedeld, gelijk ook die der nieren,

blaas en teeldeelen ; hier bij evenwel is

nog noodig, om de bijgevoegde zamen-

hang der aderen en (lagaderen te behou-

den, de volgende aanduidingen, als bij:

q De opening der nier - (lagader , doorgaans

nier ' melkader
. ( Emulgens ) ge-

noemd ; daar deze de regeer opening aan-

duidt, is bij

V De linkfche invloed.

s Aderlijke aderen, welke de nier - (lagade-

ren vergezellen , en met dezelve in de

nieren indringen , en aldaar in zekere

- kommetjes, tepeltjes en zeer zonderlinge

aflchcidingen de pis verdeden.

rr De nier , waaraan men het zonderling

- onderfcheid ziet van dit gedeelte bij dac
' van den Mensch ; want daar de nieren vaii

een Mensch, als ’t ware, eene halve bol-

ronde figuur hebben, glad en efièn van
oppervleesch, zoo zijn deze in de Koei-
jen als in vericheiden bolronden (chei-

'

dingen verdeeld en tot eene druifswijze

verteniging geformeerd, waar van de na-

tuur-
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tuurlijke grootte en verdere aanmerkingen het

op zijne pJaats zullen volgen ; het een en

ander, wat tot verklaring van het hart lii.Afd.

behoorde, voor zoo verre deze Figuren

betrefif, hiermede voldoende achtende,

is er wdjders niet meer overig dan alleen-

lijk met een woord melding te maken
van het verdere afgebeelde tiisfchen en om
het hart en dè aderen en flagaderen

,
ge-

teekend met

WWV Welke Hechts aanduidingen zijn, zoo
^

van eenige onderliggende partijen, die

aan de maag en tot het middenrif, be-

hooren, als tot de bekleedfelen der aan-

gewezene deelen, die zich zelfs genoeg
zullen verklaren, als men die bij de vol-

gende afbeeldingen van de ingewanden der

b^uik zal gelieven te vergelijken ; derhalve

alle verdere uitweidingen vermijdende , blijft

er alken over om eenigen uitleg der Figu*

ren 4 , 5 , 6
, 7 en 8 hier bij te voegen.

Plaat XIII* Fig/4 is alleen gefchikr om Pi. xiiit

eenig denkbeeld te geven van de zooge*^^g»4»

naamde hartpoiijpen , verkalking en eigen-

aardige verhardingen , die de bloedvaten en

aderen onderhevig zijn, zelfs tot beenach-,

tig aanwasfen. Dus ziet men in deze Fi-

guur een geheel verkalkt hart, in deszelfs

vezelachtigen boezem.

41 a Alle de vezelen in verwarden ftaat, vol

korrelige knobbeltjes, in diervoege, da:

de
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de ónderfpitfe van het hart 'tot een voL
RUNDVEE,

komen kalkknobbel is geftolt, zoo als

III. Afd. men dergeiijke in de lobben der longen

iiooWft
vindt, dat men longevuiir noemt,' en in

dien zin ook die hartvuur noenVen kan,

het geen nader ter zijner piaatfe zal ver;

handcid worden
; intusfehen moet men

hier aanmerken, dat het geheel onderge-

deelte van het hart, tnsfehen de wanden
van de linker en regter holligheid als ver-

kalkt en verhard , niet dan eenige wei-

nige zigtbare vezelen en vaten overlaat,

die zoo lang werken, tot dat in. het ein-
• de alle werking ophoudt.

hh Det wanden der linker holligheid. ^

cc De wanden der regter holligheid.' .

^ dd Verkalkt vet- aan de kroon van het

hart.

ée Groote kalkklompen , en' wel de groot-
' üe aan de hartfpiefe van onder.

ff Verwarde en verkalkte vezelen.

.

*Alle deze verkalkingen vermeerderende
‘

‘ door de toenemende bloed fiiier, zetten zich

dan ook tot flolling in de zoogenaamde
' driepuntige klepvliezen ,

v bij Fig. 3 . be-

,
fchreven en afgebeeld : aldaar vcrfloppen

dezelve ‘den doortogtvan het bloed, der-»

mate
,

dat eindelijk de geheele ademha-
ling en omloop des bloeds eindigt^ en
het dier derven moet; deze gevallen zijn

in de Koeijen de volkomene teekenèh vau
• ongans en fchiélijk derven;:.of aüengfthe

uit-
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uittering en kortademigheid. In den

Mensch zijn dergelijke gevallen niet on-

bekend : men vindt daar van bij de Ou-
den verfcheidene meldingen, en bij onze
Vaderlandfche Ontleedkundigen vele ont-

dekkingen : onder alle dezen heeft de be-

roemde FREDRiK RuiscH in zijnc werken
ons berigt, dat hij in de driepnntige ilaga-

derkleppen gevonden heeft, dat derzel-

ver holligheden geheel en al door eene

kalkbeenige aaneengeilolde ilöÖe verflopc

waren , die eindelijk de oorzaak van een

geheel onvermogen om , adem te halen

en te leven , ook die eens fchielijken

doods waren. Dit en andere bekende
ontdekkingen, zoo in het hart der Koei-

.

jen , welke dieren
,

bij de dagelijkfche

flagting, de meeste gelegenheid geven tot

onderzoek, als bij vergelijking met die

der Menfchen , hebben het tot een ze-

ker Theoretisch' en Praktisch befluic

gebragt , dat meest en ‘doorgaans alle

Asthmatici^ kortademigen
,
of fchielijke

Hildand in het bloed en daar op volgen-

de dood van dergelijke oorzaken kunnen
verklaard worden , althans de llolling vata

het bloed tot zoogenaamde polijpen in /

het hart (^Polypi Cordis)^ en die in de
neus (^Polypi Nafus^^ zijn volgens al-

gemeen aangenomene gevoelens, gebre-

ken van het hart en der bloedvaten, en
zeer gemeen- in de Koeijen

,
vooral in de

ouden
, het geen aan de Veeflagters over-

A** a bet

bet
RUNDVEEi

m.Afd.
I.
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' bekend is; weshalve wij ook aan deze
RUNDVEE.

, (jg afbeelding van het beloop de-

in. Afd.' ^'zer zoogenaamde polijpen hebben bijge-

Hoofdft''
' He naam Polypus ^ zoo veel als

veelvoet beceekenende
,

wordt dus pver-

'gebragt op zoodanige flijm en geronnen
• bloedproppen , die naar het beloop der

aderen of weivaten veeltakkig aangroei-

jen ,* en dus veelvoetig fchijnen , en zelfs

,

zoo als reeds gezegd is, een foort van

levenstrilling eigen fchijnt: ten begrippe

van derzelver aanzetting in het hart ziet

'men in Fig. 4 bij:

SSSS He groote holle ader, in zijn boezem ,

en tevens die der ilagaderen en longa -

-deren.

h h h Dezelve alle opengefneden
,
en daar in

,

.

- door de zwarte zamengeftolde polijpdoffen

,

het beloop der veeltakkige aanzecfels ,-in

^
drie voorname takken en zijtakken

, alle

"uit eenen boezem ontfpruitende.

i Het ligchaain der polijp.

:kkk Drie groote takken.

IIHl Spruchtels, die verder fot de vaten
indringen,

.

PI xm* "^Eindelijk ziet men op Plaat XIII* Fig. 5
x-ig. 5‘ eehe geheele polijp uit het hart genomen.

Deze polijp nu
,

vrij uit het hart genomen

,

vertoont zich natuurlijk zoo uitgefpreid

,

zoo als zij dikwijls geheel mee takken

en
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en fprucbtels bij het openen en doorfnij- iret

den van het hart worden uitgenomen, runover;

III. Afd;

Fig. 6 Vertoont de figuur van een groot i.

hartebeencje uit de boezem der groote flaga' Hoofdft;

der, hier boven befchreven. ~
Pl. xiii*

- Fig. 6.

Fig. 7 een dergelijk kleiner.
pj^

. ^

Fig 7.

Fig. 8 een halvemaansgewijs beentje uit

de krop van een der driepuntige klepvliezen pjg. g.

van een Osfenharc.

Hier bij van verdere afbeeldingen en

verklaringen van het harcgeftel der Koeijen

afziende ,
laten wij dan nog zeer vele bij-

zonderheden berusten, die, alhoewel noo-

dig tot volkomener kunde, echter door een

Landman wel kunnen ontbeerd worden, te

meer ,
daar hier van meermalen reden ge-

geven is. Eene uitflap nogtans zal men
mij, hoop ik, wel ten goede houden; na^

melijk : daar een Koeijenhart
,

gelijk dat

van meer andere bloedrijke dieren , die warm
.
bloed en een tweeholig hart hebben , zoo
veel overeenkomst, het zij in gedaante of
werking, met dat der Menfchen heeft, tot

zelfs in de gemelde eerfie levensllip en de

laatile werking des levens, of men daarom,

naar de thans heerfchende gevoelens
, een

en hetzelfde inflinkt aan beiden moet toe-

kennen? Dit ftuk, alhoewel niet regtHreeks

3 tot
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toe het oppervlakkige ontleedkundige eener
«.üNDVEE.

behoorende , laat niet na een onder-

in. Afd. werp ter befpiegeling te zijn: ik had die

Koofdft
oplosfing van het levens-

* gevoel gefchikc , doch daar het hart hier

in de voorname bron is, breng ik het hier

te pas.

De vüornaamfie aanmerkingen wegens het

verfchil van het levensgevoel der»Menfchen

en Dieren, vallen het meest op de groote

Dieren, die men bloedrijken noemt, en,

even als de Mensch , een tweeholig hart

en dezelfde omloop van warm bloed, de-

zelfde wijze van ademhaling ,
Icvendbarende

voortteling, fpier-, beender- en zenuwge-
flel hebben; welke Dieren men dan ^ven-

wel
, in onderfcheiding van den Mensch

,

als een redelijk wezen , onder den naam
Onder- van Be/iiae , Beesten , woeste , wilde Bees-

fcheid van ten , Animalia bruta ^ kenteekent, gelijk
Beêsten.

Wijsgeercn de Anima Brutorum
onderfcheiden van de Anima Rationa<»

lis ^ in den zin van onredelijke m redelijk

ke; zoo als alle Godgeleerden zedekundig^

en de Ontleedkundigen , zoo als willis en

anderen van zijnen' tijd over de Anima
Brutorum^ met betrekking tot het gejoel,

fenfatio rationalis & irrationalis ^ dat is

redelijk en redeloos^ fchreven. Maar wie

van allen, voor ot na, die over dit on-

derfcheid van het gevoel der Dieren ge-

dacht, betracht of ontleedkundig gefchre-

ven
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ven hebben ,
hebben dit fluk duidelijker het

beflist, dan den wijzen Prediker Kap. UI: rundvee.

VS. i8 : Ik zeide in mijn hart van de ge iii. Afd.

legenheid der Menfchenkinderen ^ dat God
hen zal verklaren en dat zij zullen zien ,

dat zij (^aïsj de Beesten zijn aan haar Vcrgelij.

zelven. IVant wat de kinderen der Men-
^

.

[eken wedervaart , dat wedervaart ook

den Beesten , en eenerlei wedervaart hen
heiden; gelijk die flerft ^ alzoo fierft de*

ze , en zij allen hebben eenerlei adem ,

en de uitnemendheid der Menfchen boven

de Beesten is geene , want alle zijn zij

ijdelheid^ zij gaan alle naar eene plaat^

Je ^ zij zijn alle uit den ftofy en zij allen

keeren weder tot den ftoft

Daar nu de adem, die in de kinderen

der Menfchen en der Beesten eenerlei is,

en men door adem hier uitdrukkelijk hec

gevoel van, het leven moet veritaan, name-
lijk den adem des levens, die uit het hart

en de longen uit - en inademt, zoo als dit

overal ,
waar dit woord in den Bijbel voor-

komt, begrepen wordt, bij voorbeeld: al

wat adem heeft , love den Heere , dat zoo
veel zegt als : al wat leeft , love den Heert
enz,; gevolgelijk al wat leven gevoelt, is

hetzelfde als al wat adem heeft, en wel
juist daarom , om dat de teekenen van het

gevoel van het leven , in de ademhaling door
de longen en het levensftip in het hart der

bloedrijke dieren hier in de allereerfte ge-

4 voe*
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voeligheid van het dierlijk en menfchelijk
rundvee

^ (jg zoogenaamde fpringende üip
lli. (^punBum faliens') van malphigius beftaat

,

Hoofdft
ook, in tegendelling, de laatfte bewe-

* ging van het hart,- bij den laatden fnik der

ademhaling, de gevoeligheid des levens ein-

digt, het ligchaam gevoelloos liggen blijft

en tot Hof keert. Dic^ gevoel van leven nu

werkt even gelijk in het leven en derven

der Ménfchen en der Beesten; want zoo

als deze derft , zoo derft den anderen , en

dus daat in dit opzigt het dierlijk levens-

gevoel gelijk met betrekking tot de zintui-

gelijke werking, die wij in de Dieren en

Menfchen wedervaren, evenwel met zooda-

nige onderfcheidingen , als het gevoel des

levens en de zintuigelijke uitwerkingen in

elk gedacht van dieren eene bijzondere aan-

doening eigen is , waar van dadelijk om-
trent de Koeijen nader. Hier dient, eer

wij daar aan komen, evenwel eene nadere

opheldering omtrent het gemelde levensge-

voel, waar uit eenige misvattingen zouden

kunnen ontdaan, als. of wij uit dit aange-

haalde uit den Prediker^ en de delling van

gelijkheid van gevoel in leven en derven

der Dieren , het Materialisme zouden in

de hand werken, en- gelijk wij hier en daar

in de vorige verhandelde zintuigen ook zelfs

eene naastkomende ' gelijkheid

met den Mensch vooronderdellen , dat wij

dit ook tot eene gelijkheid. van het zielsge-

del zouden overbrengen
, hetwelk echter

•
"" ver-
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verre van ons is, als zijnde dit boven ons

begrip, en wel degelijk buiten ons' vermo-

gen , om dat zielsgevoel in dat verheven llLAfd;

denkbeeld van haar tegenwoordig bellaan,

en gevolgelijk onllerfelijkheid , te verkla-
^

ren, alfchoon wij er een gevoel van heb-

ben in ons geweten , buiten hetwelk wij

niets van dit diep geheim en deze werking

weten. Dit is den Almagtigen alleen be-

kend; al wat wij er van weten is dat le-

vensgevoel van leven en dood zelve, waar

over wij dus in geene verdere bijzonderhe-

den kunnen treden: gelijk dan >ook dezelfde

Prediker ^ welke dat verhevene der levens-

adem, het geen hij hier boven ten aanzien

van het dierlijke eenerlei Helt in den Mensch
en de Beesten, en in dit leven als ijdel-

heid befchouwt , voor zoo' verre .wij ons

zouden vermeten in dat diep zielsgeheim

te dringen', evenwel verfchillend Helt na
den dood; dus zegt hij vs. 21 : PFie merkt ^

-/

dat de adem van de kinderen der Men*
fchen opvaart naar hoven

, en de-, adem
der Beesten nederwaarts naar de aarde?
Deze Goddelijke Wijsgeer dan hier in -zijne

onkunde erkennende
, zoude het vermetel-

hèid zijn dit te willen beflisfen ; liever be-

Huiten wij deze aanmerkingen met de eigen

woorden op het flot van deze zoo verne-

vene kunde van den dierlijken adem des

levens : Des ik gezien hehhe , dat er niet

heter As ^ dan dat den Mensch zich ver-
blijde van zijne werken^ want dat is ^zijn

deel;
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'deel; want •wie zal het daar henen hren»
' gsn ^ dat hij ziet het gene dat na hem

III. Afd. gefchieden zal? •

r
'

'

Daar die nu zoo is geweest in de tijdelij-

ke eeuwen voor ons, en inde tegenwoor-

dige eenw-'nog is , zoo zal bet ook zijn in

de toekomende ,
in de eeuwigheid , aan God

alleen bekend, en dat zelfs Gods Zoon op
aarde, als" een Zoonides Menfchen ^ be-

tuigde , dat voor hem verborgen was.
*

J V

' Dus wij ook niet verder in die verbor-

genheid tredende , ons verheugen in onze
•werken ter onderzoek van dingen, die aan

ons menfchelijk vernuft ter kennisfe van

ons ’geliragt zijn,' en vrij (taan om te onder*

'zoeken.

En dus kan men, dunkt .mij, „het niet

kwalijk nemen, dat ik, uit overtuiging van

Gods wonderwerken, mijne I.ezers hierbij

telkens > uit eerbied voor den' Schepper de-

zer 'wonderen opwekke ,
uit vergelijking

van den Mensch tot cene Koe of deszei fs

geflachtaard , die men meestal onder den

^

naam van Beesten , domme Beesten , dom
Veè kenteekent, dezen iiitilap gedaan heb,

waar bij ik nog wel iets nader zou kun-

nen "voegen , ’t geen beflisfender zoude

zijn
, ^

ware het niet , dat ik vreeze in het

bovennatuurkundige te verre uk te wei-

den fondertusfehen durf ik vraagsgewijze
‘ in
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ia het voorbijgaan^'wel aahftippen ,r:cf er

redekundig in het leven en 'llerven

fchen en der Dieren 'niet een\kednelijknofnr/in.^

derfcheid te betoagen* zoude zijn , :ten aaa-

zien van beider léven i, waar^'inIr:de":Menr'

fchen door daadzaken ^en uit : oefening r, ’ïdc-

vindingen van allerlei werktuigelijke en re-

dekavelende onderwerpen , buiten het le-

vens - indinkt met dezelve gemeen, iets bij-

zonders hebben, waar van wij in de Die-

ren niets ontdekken ? wijders dat bij de

Menfchen , hoe woest , hoe min , zoo
men zegt

, ^
befchaafd , allen een natuurei--

gen begeerte is , om na den dood be-

graven te worden , of op een of andere

wijze ,
het

'

zij door- Ml femen of hunne
asfche in deenen urnen en graven te be-

waren, het geen anders geen Dier hoe-

genaamd eigen is ; vooral ook niet de

groote Beesten, vermits die, daar zij val-

len en derven , blijven liggen. Dit op-
merkende, is juist het geen, waar mede wij

nog eens met den Prediker , en zoo ik

meen met alle denkende Wijsgeeren ,
iets

verhevener in den Mensch dan in de Bees-

ten kunnen dellen, doch het geen wij ook
niet verder kunnen brengen, dan tot het

denkbeeld , dat alle dervende, Menfchen
hebben , van te zullen zien , ’t geen wij in het

dierlijk leven niet kunnen noch mogen zien*

Weshalve , daar wij Menfchen evenwel in

dit leven gefchikt zijn om ons leven bij

'dat der Dieren in vergelijking te leeren

ken-
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kennen^ zoo 'zal dan de befchrijving, ont-

leding; en afbeelding der longen, dat voor-

naam werktuig van den adem ’, hier volgende

,

een- nog ^ n^er ' licht en eene verhevener

werkzaamheid van het dierlijk' hart betoo-

gen, waar'ltoe 'wij thans zullen overgaan.

'V : no' üiiir ^
U ‘

‘l.’ IK r ,
• >

'

f. . i-'.

\

jkï
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Befchrljving der Koeljenlongend

De longen, dat gewigtig ingewand, zon-

der hetwelk geen dierlijk wezen
,
"zelfs

tot de' kruipende djeren ingeflóten^'''Ièvén

kan, is in de Koeijeh-vanf''gèen klein*^be^

lang. Het is overbekend wat er ab over

gefchréven en onderzocht is,’ en vooral,

hoe de kundigheden, die wij -van hei long-

geilel in den Mensch hebben,* grooten'deels

door het onderz6ek'der‘*Koëijen - en-'Kalven-

longeh zijn toegelichü^-^ airfians de ontdek-

kingen van MARckL'LOs , MALPHiÖius van

onzen grooten zwammerdam, van thomas
wiLLis," van barthölinus , fabricius 'db

Aqiiapendente ^ casberi, grafius, bidl'o,

cowpER , LiEBÈRKünN , MONRO en Vele

anderen, zijn ' allen' nit de vergelijkingen

en ontdekkingen in de Kóeijen ontleend, en

geen wonder, 'nadérnaal de aard van dit

kundig geftel zoodanig is, dat het kort na

den -dood van de dieren tot verderf over-

maat, en meerehdeéls in kwijnende of heete

ziekten dermate ontdoken- is , dat nier al-

leen dèrzelver wonderlijké wei-, bloed -en
luchtvaren verdopt zi|n ,

maar ook derzelver

‘veerkracht vervallen- is, en'den ondeedkun-

digen, hoe naauwkeurig' ook , als ontzegd

is , om hier in te kunnen .voortgaan ; hiaar

daar'menwan de Koeijeh, Kalveren 'of ook
Schapen dadelijk na 'den dood' de vèrfche

en nog, als ’t ware, levende longen, ge-

reeddijk bekomen kan, is het ligt;fe be-

grijpen, hoe deze deden veel toelichten in

B de

het
rundvee,

lII.Afd.

I.

HoofdR.
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hund'^ei
geheimen van die werktuig ; dit

' heeft ons aangefpoord om dit gedeelte uit

IIL Afd.v je kippen , tot een ftnaltje of voorbeeld

,

Hoofdft*
kennis van deze deelen

trekken kan, en- dat wel te meer, om dat

de naauwkeurige kennis daarvan den Ont-

leedkundigen , zoo wij vertrouwen , niet

mishagen zal , den minkundigen tot verma-

kelijke befpiegelingen over dit kundig ge-

llel zal opleiden , maar inzonderheid den

Boeren en Veehouders leeren opmerkzaam te

^ijn op een ingevvand, aan welks gezond-

heid de welvaart groei en bloei van de

Koeijen afhangt , dat den levensadem koestert

tot in den bron des levens, namelijk het

hart, ja 'alle ledematen, en zonder hetwelk

geen viervoetig dier beftaan kan, noch in

den dampkring, die vvij bewonen zoude kun-

nen leven , vooral
^
in een gezonde borst.

De long derhalve een der edelde ingewan-
den in de borst der Koeijen zijnde, vereischt

dan nadere aandacht : hiertoe hebben wij dan

uitvoerige afbeeldingen vervaardigd, meest
door ons naar het leven geteekend, nogtans

met eenige bijvoegingen , door anderen voor
ons ontdekt , om dus het geheel en alles

bijeen te bebben, het geen er met betrek-

king tot de Koeijen het licht ziet.

Delonge- Te dien eiqde, om zoo wel de werking
klep en het der ademhaling als de modulatie der flemme

hoold”
en der geluiden van nabij te volgen, be-

ginnen wij met het flrottenhoofd , de lon-

geklep, de longepijp en derzelver invloed

op de longen, en zullen voorts, van flap

tot
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tor Hap en van deel tot deel, het geheele hst

JongeHel vervolgen. In de tweede Afdee-

ling, het achtfte HoofdHuk, en de daarbij lii. Afd.

behoorende Plaat XIII. in Fig. 6, 7 en 8,

is alreede aangeüipt de betrekking, die de

tongfpieren en het verhemelte tot de lon-

geklep hebben , maar hier zullen wij deze

deelen van nader bij befchouwen, om daar-

na des te vatbaarder het geheel te verkla-

ren.

Men ziet dan in Plaat XIV. Figuur i het Verklaring

Hroctenhoofd , de longeklep, mitsgaders der-

zelver fpieren op zijde, om en aan de tong-

beenderen ingelijfd : deze en de vier vol-

gende Figuren, 2, 3, 4 en 5, zijn bij«

na op twee derde der natuurlijke grootte

gevolgd naar die van fabricius ah Aqua*
pendente en j. casserüs placentinus,
doch met verbeteringen door ons er bijge-

voegd. Opgemelde Schrijvers hebben, die

levensgrootte afgebeeld, en, zoo het ons
toefchijnt, den eenen den anderen gevolgd;
evenwel uit onze vergelijking met de Na*
tuur komt het ons voor , dat fabricius 3
meerder acht geflagen heeft op de ware
grootte en breedte dan casserüs, die wel
teekenachtiger afbeeldingen geleverd heeft,

maar welke evenwel wat al te bekrompen
in de breedte zijn; dit hebben wij getracht

te verbeteren , door vergelijking met die

deelen zelve, en gaan dus ‘over tot de ver-

klaring.
'

Plaat XIV. Fig. i vertoont dan het Hrot- pi xiv,

tenhoofd en de longeklep op zijde, met^^«f-

B 2, de

1.
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de fpieren van het gorgel -kraakbeen (^EpU
glottis ) , die ^ der gaap - of tongbeenderen

QHyoides') , het fchildvormig kraakbeen

( Os Scutiforme ) , de tregcerbeenderen

i Arythenodes') ^
en de fpieren welke largs •

de longepijp (^Arteria afpera^ naar de

borst loopen.

aa Dq iiicflekken of buigingen van de gaap»

beenderen, welke aan de tongbeenige nit-

ftekken waren verbonden; vergelijk Plaat
'

Xlll. Figuur 6 bij kk'^ deze beenderen

noemt men de ^vxwm Bracht der

tonge en der longeklep.

h Het vaste gedeelte van het gaapbeen

,

waaruit de opgemelde fprnicen.

,

cc De nederdalende fchenkelen van opge-

meld gebeente van op zijde te zien , waar

zij zeer dun en teeder zijn , in de , Kal-

• veren volftrekt kraakbeenig, zelfs in vol-

wasfene Koeijen zijn zij\eenigzins buig-

zaam.

d Is het uitflek van het fchildbeen.

eee Zijn twee lange- fpieren , die de bewe-

ging van het ftrottenhoofd beduren, heb-

bende haren oorfprong uit de beide

vleugelen van het gaapbeen : zie verder

in Fig. 2 bij gg, en in Fig 3 bij hh
en ii.

ff Is de lip of rand van de longeklep*

gg Is de holte van dit been, waarin men
bijzonder in de Koeijen eenige porieuze

gaatjes ontdekt.

A De longeklep, of ook het fchubbig been

,

Thy^
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Thyroides genaamd ; dit is doorgaans het

kraakbeenig en zeer bewegelijk; hec flnic

volkomen op het gorgelbeen, en opent ill. Afd.

zich bij’ de in - en uitademing der longen; I*

het blijft gefloten als de Koeijen het voed-

fel doorzwclgcn, en gehoorzaamt tevens

aan de oprispingen der herkaanwing; het

verfchilt aanmerkelijk met dat der Paar*^

den. Varkens en andere dieren, ja ook
met dat der Menfchen

, alhoewel het al

vrij nabij overeenkomt met deszelfs za-

menflel
,

’tgeen bij Fig 3 nader zal blijken.

il Het grooie of eigenlijk fchildbeen, waar

door het geheele llrottenhoofd befchermd

wordt, op zijde te zien. ^

k Eene opéning op zijde , waar door de

zenuwen loopen , die de fpierejes in des-

. zelfs holten doorvlechten.

/ De zijlingfche fpier , welke dit fchildbeen

regeert, zeer zigtbaar.

m De rand of groeve van dit been.

n 'Eenc der fpieren , welke onder aan de

tregter van de gorgelklep is ingelijfd.

00 De bovenfle fpier, die geheel om den

omtrek der bafis van het flrottenhoofd

loopt, 'dezelve met de opgenoemde ge-
" heel beflurende in deszelfs llerklle wer-

king.

pp^Zijn twee flerke fpieren, die geheel en
* ai de Perkte van de Pem en het geloei

der Koeijen bevorderen
; zij dalen neder-

- v/aarts , en hechten zich vast in de borst

omtrent de fleutelbeenderen
, zoo dat de-

ze zelfs bij Perk geluid bewegen.

Bs q
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q De van het ondergedeelte van hec

ftrottenhoofd, dat rhen Cricoides noemt,
en voirirckc kraakbeenig is. Sommige
vergelijken het bij een fchuitje of bootje;

hec is hier niet heel zigtbaar , nogcans

dient opgemerkc , dat het bij de Koeijen

ongemeen breed en zwaar is, zwaarder

dan in de Paarden; fabricius heeft die

mede waargenomen,

rrr Is de longepijp, die geheel uit kraak-

beenige ringen bedaar, die onderling op
en neer bewegende, de ademhaling be«

vorderen.

sss Is eene lange fpier, die uit het ftrót-

tenhoofd tweeledig ontfpruitende, einde-

lijk zieh vereenigt, en langs de geheele

longepijp tot aan den krop der longe

loopt: de werking dezer fpier, waarvan

‘het wederpaar aan de tegenzijde ligt, is

hec uitwendig beduur van de geheele lon-

gepijp, waar door dezelve inkrimpt of
uitzet ; deze fpieren zijn in de Koeijen

zeer kennelijk, zoo dat de Slagers en de

Boeren die zeer wel kennen ; als men een

verfchen long bekoomt, loopt zij dade-

lijk in het oog, daar het anders geene

kleine moeite is om de fpieren van hec

ftrotcenhoofd wel te onderfc heiden ; in

hec dokken der Koeijen ziet men dezelve

duidelijk werken, vooral in het drinken.

tt Is eene luchtige aanwijzing van den dok-

darm , die langs en achter de longepijp

nederdaalt.
'

Hec



Het gedeelte van het flrottenhoofd, mits-

gaders de longepijp en deszelfs fpieren dui-

delijk afgefchetst zijnde , zoo als het op
zijde zich vertoont, zie men het nu in zij-

ne ware gedaante van voren, zoo als het

vlak tegen de keel aanlegt.

Op Plaat XIV. Fig. 2 is dit been door

cns wel naauwkeurig met de natuur verge-

leken ,
tegen de teekening van casseri en

FABRicius: wij hebben bevonden, dat hec

veel grooter en gedrongener was, en dit is

dus in onze Figuur verbeterd.

aa Zijn wederom de uitflekken van de

gaapbeenderen , zoo als die in Fig. i

zijn, doch hier, om dat ze vlak van vo‘
ren gezien worden, veel kennelijker, als

twee afgeknakte armen zich vertoonende*

Jf Is een zeer kennelijk uitftek van de groo-

tebeenaehtige zelfflandigheid van hetgaap-

been; dit uitftek ontvangt eene menigte

inwortelingen van ondertongfche en gor»
gelfpieren , die allen eenen bijzonderen

invloed hebben op de werking der tong,

de keel, of eigenlijk de keelkuil, en '.de

modulatie der geluiden, zelfs tot in en
aan de kaken, al hetwelk zeer naauwkeu-

rig in Plaat XIII. en de befchrijving daar

van kan vergeleken worden , zoo dat wij

den onderzoeklievenden Lezer verzoeken

dit op te (laan.
,

’

e De vaste beenachtige bafis van hét groote

gaapbeen, hier ontbloot vertoond, doch

betwelk anders zoo vast en hecht met

B 4 Iple-

HIT
HUNDVEt,

III. Afd.
I.

Hoofdft.'

PI. XIV.
Fig, a.
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,
fpicren bedekt en bdvloiiken is, dat inen

• diet niet zonder moeite kan affeheiden,

ja zelfs eene zekere mate van verrotting

. benoodigd heeft om het fchoon te krij-

,gcn; cr fchijnt zelfs in deze fpieren of

bekleedfels iets bijzonders te zijn , om
. dat zij , wel te verftaan , de onderRe

,

geene betrekking tot andere fpieren of

beentjes hebben, ’t welk ons tot het be-

.fiuit brengt, dat dit bccngedeelcq in zich

• zelve, door middel dezer zeer fterke fpie-*

ren , een eigen bewegend of toeknijpend

vermogen heeft, althams in de Kalveren,

waarin dit gedeelte nog kraakbeenig is,

,
ziet men het duidelijk.

dd fchenkelen van het gaapbeen neder-

waarts. Zie Fig. I bij cc.
,

‘

ee horenen of iiitRekken van het groote

fchildbeen opwaarts.

ff De knokken of uitRekken , waar de op-

.
gemelde fchenkelen zich vereenigen.

gg Zijn de twee. lange gorgelfpieren , in

Fig. I bij eee aangeduid, nu vlak van

voren ,
hebbende in het midden eene om-

k’ wending , ’ waar door dezelve eene draai*

jende ,en Rerk inkrimpende zamentrekking

oefenen : zie verder in Fig. 3 bij hh
, en ii.

h De zamenloop dezer twee fpieren tot el-

kander.

I Het achterRe gedeelte van het bijna bol-

rond kraakbeenig deel der holte van het

^
Rrottenhoofd , in Fig, i bij g op zijde

gapende aangewezen , zoo als hetzelve

. • door
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door kraakbeenige tusfchenfchotten in den

rug van hec groot fchildbeen is inge-

lijfd.

kk De holte van de longeklep.

/ De halvemaansgewijze lip van de longe-

klep.

mm De twee zenuwtakken, die door de

openingen van hec fchildbeeii achceruic

loopen : vergelijk Fig. i -bij k.

nn Deszei Ks zenuwvezelen , zich zijlings

uitbreidende.

00 Hec groote en breede fchildbeen : die

been is in de Koeijen boven eênig ons

bekend viervoetig dier geweldig groot,

zwaar, en beenachtiger, dan de overige

deelen van dit zamenllel.

pp Twee vrij aanzienliike fpieren, die hec

gorgelbeen en het fchildbeen regeren.

q Eene holte, die door veel vetvliezen de

groote ring bedekt.

rrrr De ringen der longepijp.

Op deze afbeelding en derzelver aan-

wijzingen vak nu deze opheldering : dat

men onderdek , dat men deszelfs v voorfte

gedeelte in de Koeijen , even als in den

Mensch , uitwendig kan zien bewegen en

betasten , vooral als de Koeijen drinken

,

want alsdan fluit de longeklep zeer kerk,

en men hoort zelfs een zucht geluid der

doorflokking van het water; men ziet van
de keelput aanhec begin van den kosfem eene

^beurteiingfehe zwelling van den flokdarm

B 5 langs

HET
rundvek.;;

II[. Afd.

I.
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Hoofdft,
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langs de longepijp, die alsdan gedrukt wor-
dende, vol lucht is, die het dier niet door-

laat, dan na dat de drank is doorgezegen;

het is hierom , dat eene drinkende Koe riet

gaarne gedoord wordt. De I3oeren weten

dit, want als zij de Koeijen op de Hallen

drenken, en de warergoten fchoon geveegd

zijn, zorgen zij, dat de Hal in rust is, en

dat het opgepompte water geHadig toe-

vloeit; aldan is het een vermaak re zien,

hoe aandachtig de Koeijen drinken en Hur-

pen, of laat ik liever zeggen
, zuigen, want

eehe Koe lekt nooit het water met de tong,

ZOO als de meeste vijfvingerige dieren, de

Honden ,
Katten enz, , maar zij flurpen en

zuigen; ook zwelgen zij niet, gelijk de

Mensch, alfchbon dè Menfchen ook flur-

pen en zuigen kunnen, en hiertoe is ook
het ganfche maakfel van het Hrottenhoofd

gefchikt, doordien dcszelfs fpieren de klep-

pen der longepijp niet alleen fluiten, maar
tevens medewerken met de ondertongfpie»

ren, om het drinken te bevorderen. Een
oplettende merke het op! zoo dra is eene

Koe van drinken niet verzadigd, of Hraks

hoort men een zacht gekreun , en dat is

dan het tijdflip van bewijs
, dat de longe-

pijp weder vrijer werkt, cn welker betrek-

king op de werking der flokdarm nu nader

zal blijken in Figuur 3 , daar het Hrotten-

hoefd van achteren verbeeld is.

Men vestige dan het oog op Plaat XIV.
Flg* 3 5 waarvan de. verklaring dus is

:

aa
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aa De gaap- of tongbeenderen.

Derzelver gewrichten , zoo als die in

het hoofdflel fluiten.

cc Derzelver breede gedeelten, waarin, als

in een bekken , de tong - en longbuis-

fpieren zich inenten.

d Derzelver vereeniging in het uitflek: zie

Fig. a bij

cc Kraakbeenige fchenkelen of verlengingen

van het gaapbeen , die door eene elastieke

werking op de longeklep werken : zie

Fig. 2 bij

ff De fchildvormige uitweidingen aan de

longepijpklep.

gg Twee zijlingfche fpieren, die de tong-

of gaapbeenderen in eene zamencrekkende

of zijdelingfche beweging befluren*

hh De opperfle fpieren, die de longeklep

befluren of openen.

ii De onderfle fpieren, met de opperfle

vereenigd, die de fluiting der longeklep

befluren; deze fpier of fpieren dient een

Landman of Veehoeder wel te kennen

,

om dat hij in geval van ziekte of het

longevuur, de fluiting en ontfluiting de-

,
zer klep moet waarnemen

, en dezelve

vooral in drooge kuch moet trachten le-

nig te houden , en op te letten , dat de-

zelve van taaije flijm gezuiverd blijve.

k De geheele gedaante van het ftrottenhoofd

of de longeklepholte.

/ De kraakbeenige zelfflandigheid van bet

flrottenhoofd, die als ’t ware den kring

van deszelfs mond uitmaakt.

HET'
RUNDVEE.'

III. Afd.

I.

Hoofdlt;

tnm
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HET
RUNDVEE.

III, Afd.

I.

Hoofdft.

m m De zijdelingfcbe kraakbeenige randen,

•die als twee fchilden het geheele llrot-

tengedel omvangen , en vol drek c als de

kas' en .de bewaarplaats van alle de in-

wendige deelen der ademhaling , dat is

de duiting en onrflincing , de longeklep

’befchèrmen. Dit gedeelte is het, door

welker bijzondere bewegingen in alle die-

ren de bnderfcheidene geluiden der dieren

gehoord worden; in de Koeijen is het,

benevens deszelfs fpieren , zeer droef;

het blaten, bulken en loeijen der Run-
deren is hierom veel fch order dan in eenig

ander dier, en men merkt aan, ten min-

fle dit doet ook de vermaarde casseri,

dat de Koeijen , boven eenig dier , de

flerkde en zwaarde drotbeendereii heb-

ben.,
*' ‘

nn De inwendige fpieren, die langs en in-

wendig aan het opgemeld kraakbeen zijn

• ingelijfd, en die voldrekt de werking der

' geluiden bevorderen. Deze fpieren , of

liever derzelver vezelen , hebben geene

andere inlijving dan in de holte van het
’ kraakbeen over en weder, zoodanig, dat

ik den besten Ontleder durve uitdagen

om derzélver juiste werking te toonen.

Ik Heb met den beruchten Abt vogler
in onderhoud geweest over de geluiden

der’ dieren : hij berigtte mij, dat hij een

orgel liet maken , om de flem van aller-

lei dieren naar re bootfen
; hij zeide , dat

hij van zeker groot Ontleedkundigen in

JOiiitschlanddQ teekeningen had derJonge-

pij.



VAN HOLLAND. 29

Hoofdft.

pijpen enz.; dan, ik haalde mijn casseri

af, en vroeg hem , of hij oók de teeke-

ning had van de opgemelde fpieren? — lil Afd.

,, neen,” was het antwoord; — in ’t

kort, hij flemde met mij in, dat er meer-

der noodig was om de Hemmen en de

geluiden der dieren na te bootfen, dan

hij had geloofd. Ik toonde hem aan,

dat alles , wat men in dit geval door

kunst konde te weeg brengen, volHrekc

afhing van de kennis der modu-latle ^ die

zoo door deze fpieren als ook ^door de

form en het figuur van het Hrotcenhoofd en

de longeklep zelve veroorzaakt wordt.

Ik had juist toen een Hrottenhoofd uit

öen Kalf ontleed, en toonde hem des-

zelfs zamenilel, hetwdk nagenoeg deed

zien, dat het geloei der Koèijeri uit het-

zelve was af te leiden.

o Is het wit uitfiekend kraakbeenig gedeel-

te; het is dat gedeelte, dat door deszelfs

ongemeene kraakbéenige hardigheid in ons

IVlenfchen, vooral in magere Menfchen,
uitwendig zigtbaar is. In de Koeijen ins-

gelijks kan men het uitwendig zien en

betasten : in oude Koeijen verhard het

,

zoo dat ik er bij de Slagers zelfs been-

achtig gevonden heb, ja ook- de longe-

'pijp tegen dat, kraakbeen verhard. Ik

weet voorbeelden, dat de Slagers, wel-

ke gewoonlijk de ftrot of de longepijp

mede affnijden als zij bloedritfen, geens-

zins dit gedeelte konden doorfnijden, uit

hoofde der hardigheid. Ook weten de

B6e«
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Boeren zeer wel de plaatfing dezer kraak-

beenige ring , en deszelfs invloed op de
ademhaling en den omloop des bloeds,

wanc, wanneer zij de Koeijcn willen ader-

laten, maken zij (zoo als hier voren ge-

meld is) een firop, en halen die toe,

zoo dat de adem belemmerd, het flrot-

tenhoofd en de flagader des hoofds ( Ca^
roiis') gedrukt blijft, en na dezelve ter

aderlating geopend en er genoegzaam bloed

uit ontlast te hebben, maken zij den firop

los .en fluiten den wond.

De vleugellelfche , de tongfche, de ver-

hemelt t tongbeenfche, vooronderkaak fche en

de ftrotfpieren
,

gedeeltelijk in onze Figuren

aangetoond, zoo ook de rondebandfche, de

fchildfche , de ringfche , de fchildklierfche

fpieren enz. zouden allen eene bijzondere

omfchrijving vorderen; dan, vermits dezel-

ve alle, en wel hier en daar, daar wij van

dezelve met betrekking tot de Koeijen fpra-

ken, zijn aangeroerd, en met aanmerkingen

opgehelderd, zal het, zoo wij vertrouwen,

den Lezer genoeg zijn , bij het flellige en

korte te berusten; alleen moeten wij nu,
als ’c ware, de flotreden en de zamenhang
van onze afbeelding opmaken, volgens den

leidraad, die wij altijd volgen: Hiertoe geeft

de befchrijving van Fig. 3 ons gelegenheid,

om dat tot nog toe niet gefproken was,
ten minfte flechts oppervlakkig, van de wer-

king der zamenloopende vliezen , die de rin-

gen der longepijp volgens een , hun alleen

ei-
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eigen , vermogen befliiren. Men merkt op,
.en in de Koeijen is het vooral zeer kenne-

lijk, dot de kraakbeenige ringen deHonge-
pijp , buiten de optrekkende en nedertrek-

kende fpieren, ook ter wederzijden aan de

fpicfe* einden der ringen door fpiervezelen

beflnurd worden, die allen regtftandig za-

mcntrekken
,

zoo dat dezelve eene lleuve

uitmaken langs de geheele *longepijp , wier

vermogen volflrekt niet alleen de ademha-

ling, maar ook de modulatie van de l}em

en het' geluid der dieren voortbrengen. Ter
verdere verklaring dezer Figuur dient dan

dit volgende;

pp Is de ringfpier , die men zegt zonder

wedergade te zijn (^fine pari ) , om dat

dezelve geen tegenwerker fchijnt te heb-

ben, evenwel, en de Figuur toont het

. zelve, loopt zij in het midden tegen bet

kraakbeenig uitftek der longeklep , meer

.
of min zamengetrokkèn , en di& , meen
ik,' toont eene zamenloop der vezelen ter

wederzijden aan.

q Toont zekere holligheid, door wier weg
het trechterwijze gellel van het kraak-

beenig ftrottenhoofd zamenloopt, en het

. eerfte ringswijze kraakbeen "(^Cricoides^

zigtbaar is.

rr De gedeelten der ringen van de longe-

pijp, eindigende in eenige vliezige .fpier*

deden, die deze kraakbeenige ringen be-

duren.

$

, \
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s Deze anriftipping is die van de tnsfchen-

ringfche fpiervliezen der longepüp
; en

hiern-'ede is de uitlegging der Figuren,

die wij ter verklaring van ons hoofddog-

merk oordeelden te moeten dienen, vol-

doende 5 terwijl echter deze laatfle ,Fi-

guur 3 , en bijzonder de aaiHvijzing bij

g,- ons als van zelve biengt tot de zaak,

die wij nu bedoelen% namelijk de kennis

der longepijp in zijne werking. Tot nóg
toe traden wij in het onderzoek der c:ee-

len , die den linaak
,

de tong, de door-

flokking en de ademhaling beduren ; on-

eindig meerder ware hier te melden, af

te beelden en te onderzoeken zoo wij

in eehe volkomene en algemeene ontle-

ding wilden treden : voornamelijk , als wij#
de onderhoofafche, de üeenbeenfehe, de

- wiegbeenfche , de vjeiigelflrptfpieren
,
de

priem fthe ürotfpieren , door cassei^i af.

geheeld, omftandiger* wilden befchrijven,

dan dit door ons gedaan is ; dan wij gaan
‘ nu over tot Fig. 4.

Plaat XIV. Fig. 4 vertoont vlak van vo-

ren de gapende en toefluitende deelen, zoo
der kraakbeenderen als der fpieren en ze-

nuwen , diefde modulatie der flem en der

geluiden in de Koeijen belluren.
... I • .

ft Is dat rondachtig gedeelte, dat de lón-

geklep uitmaakt, de genaamd : dit

deel ligt in de opening van het Urotten-

hoofd in de keel;

Ih
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hb Is den bx)ezem en * zeer fterke bolte ,

waar in het geluid- en de lucht als in

een ruime blaasbalk^bijeen gedrongen,

en niet uit- of ingelaren wordt als

door de werking der ingelijfde fpie*

ren f zie Fig. 3. h\].nn^^ waar van

de groridfieun is het ringsgewijze kraak-

been ,
dat tegen de eerde ring der lon-

gepijp aand ringt.

c Een kleine fpiersgewijze vereeniging te-

gen de trechcerholte QArytenois^,

d Is een ronde verhevenheid in het midden
van de groote luchtkas hb» Deze ver-

hevenheid is ribsgewijze, en ontvangt de

inworteling van 'de dwarsfe fpiervezelen

,

die op eene zonderlinge wijze dit deel

beduren en toepersfen kunnen. Zie ook
Fig. 3. bij 00.

e l 'e overflaande lip van dit deel. .

ff het ringsgewijze kraakbeen, dat tusfehen

de wanden van het voorgemelde een hoi?

Ie groeve formeert ,
welker fpieren ins-

gelijks deze opening toe en open kun-»

nen wringen.

g Is de holte, die door de werking, van de

deelen door e en ff aangeduid , altoos

.
gapende en fluitende werkt , en alzoo de

m - en uitademing der lucht fluit en onc-

fluit

hh Zijn de twee vleugelen van het fchild-

kraakbeen, die door een geweldige kracht

der fpieren in deszelfs holte ingclijft

,

met geweld bij het uitpersfen der lucht

,

dat forfche geluid in het geblaat en ge-

C bulk
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bulk der Koeijen veroorzr.akt , door de

zamcndrukking, die deze vleugels op hec

ftroctenhoofd maken.
ii De twee llerke randen der fchildbeen-

deren, zeer vast aan dezelve verknocht,

: en dezelfde krachten uitoefenende.

kk Zijn die ontzagchclijke fterke fpieren,

die men ook kapsgewijze ( cuculares')

noemt, om dat zij als eene kap over hec

flroctcnhoofd vlcijen. • Deze fpieren zijn

vooraan in de .horst, omtrent de Heutel-

beenderen .ingelijfd. , Zij zijn het, .die bij

• het bulken, der Koeijen uitwendig kun-

nen gezien worden , want als dan zwel-

len zij cn toonen zekere verdikking te-

, gen de achterfle deekn der kaken. Bij

zeer zwaar geloei, puilen zelfs de oogen-

ledenuit, en teckenen dat forfebe, ’twelk

het geloei der Koeijen zoo vreeslijk uit-

werkt.
'

II Zijn twee kraakbeenige inlijvingen der

opgemelde . fpieren.

m Is een ringswijze dwarsfpier, die om en

over de longeklep loopt
, en die door

cenen zachten invloed, de fijne uitgangen

der lucht matiger in den Mensch, die

200 vele dierlijke geluiden kan naboot-

fen, is dit gedeelte oneindig fubtieier en

veel vezeliger. *

nn Zijn de geweldige fpieren, die zonder

eenige andere inlijving , dan in de wanden
van het fchildbeen zelve , die wonderlijke

vermogens hebben
,
om de geluiden tevens

met de lucht te dwingen. De Koeijen

wor-
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Worden zeer gaarne omtrent dk been ge-^

Wreven , zoo als Wij die bij het befchrij-

ven van den kosfetn reeds gezegd hebben* liï. Afd.

o ooó Zijn dé twee onderfcheiden zenuwcak-

ken^ die door het fchildbeen loopeii, in
‘

Fig. I bij k j en in Fig» 2 bij nrt ^ me-
de aangewezen. Deze werken ook op
de geluidfpiereri.

pp Zijn de zenuwvlechten > die met eene

menigte van takjes door de geluid - en

gofgeirpieren doorvlochten zijn.

Eindelijk wordt op Plaat XIV. Fig. 5
hetzelfde ligchaam vertoond üls in Fig. 4 ,

5*

doch van hetzelve is weggenomen het fchild»

vormig kraakbeen, in Fig* 4 bij hh aan-

gewezen, en zijn voorts de fpieren los ge-

maakt, zoo dat dezelve elk afzonderlijk te

zien zijn.

a Is het kraakbeen, Chr^cois genaamd.

hb-, cc^ dd^ e en / Js het ringsgewijze

kraakbeen enz. , in Fig. 4 h\]hh ^

/ƒ en g aangewezen.

g De kleine fpier, in Fig. 4 bij in aangeduid..

hh Het tweede paar fpieren van den ftrot^

ii Het derde paar.

kk Het vierde paar , alle los gemaakt, en
• te zamen dienende tot verfterking van den

krot, zoo tot de ademhaling als tot het-

voortbrengen van het geluid.

II Twee fpieren, in Fig. 4 bij nn aange-
wezen.

Om nu deze vijf opgemelde afbeeldin.»

gen tot nadere opheldering Van ons oog-
merk te doen dienen

, en het tot nüttigo

vatbaarheid voor den Landman en Veeboe-
C 3 def
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der te doen verflrekkciv, zal Figuur 6 die-

nen. Hier hebben wij met alle mogelijke

oplettendheid de werking van den gorgel en

het flrot tenhoofd in een Koeijenhoofd ge?

fphorst, en om die deelen en deze werking

onbelemmerd te doen zien ^ zoo is, in deze

Figuur, de longepijp, het ftroctenhoofd enz,

als eenigzins achteruirgerekt verbeeld , en

verlcheidcne fpieren» welke ter verfterkiiig

van het geluid dienen, als mede het fchildvor-

mig kraakbeen en de hals - fiagader ( Carotls')

weggelaten; voorts zijn* de karakteristieke

trekken van het geloei der Koeijen gadegtfla-

gen, zoo dat het fleches een opflag her

oog vereischt , om alle de uitleggingen vati

Figuur I , s, 3, 4 en 5 daarop toepasfelijk

te maken, te meer, daar wij de^e afbeel-

dingen , naar het leven verkleind ,
hebbei^

vervaardigd.

Plaat XIV. Fig 6 vertoopt dan het Koei-

jenhqofd horifontaai nitgerekt , zoo als zij

altoos doen bij het Ipeijen of bulken, want
nimmer zal , mocI^ kan eepe Koe met kracht

loeijen, of hij fleekt den kop vooruit

krimpt den fnuit op, en houdt de tong ge-

fpannen , daar Schapen , Bokken en Qeiteii

doorgaans het hoofd gebogen houden. ^
Vertoont den opgefpannen muil,

^ De uirgerekte tong.

De kip met de tanden, die op dien tijd

mede inkrimpt.

Is het firotteuhooid en gorgel;

^ })e longepijp. ƒ De loop der flokdarrn.

Pe (lerke vieugelfpieren, in Fig. i , op
Plaat

^
bij ^/> aangewezen.
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h De fpier, in Fig. i, bij n aangewezen.

i Een derfpieren, mede in Fig. hl] o o

aangewezen.

k Hec oor.

//De boorneri.

m De kruin.

Deze Figuur dus aangewezen zijnde, meé-
hen wij, dat dezelve, met de voorigen , ons

nuinftaat fielt om op dit (luk voort te redene-

ren , en wel bijzonderlijk, mét opzigt lotdè

Kdeijen , als zijnde het zamenflèl en wer-
king hunner gorgelen niet gèfchikt óm lieffe-

lijk fluitende deuntjes en zangen, maar wel
om een grove dreunende flem voort te bren-

gen , zijnde bet aan het gevederd heer alleen

gegevèh
, om door hunne gorgelen te kwe-

len , buiten den Mensch , die alles kan na-

bootfen. Geestig fchetst de zinrijke Camje^-

HUJZEN dit in eén Leeuwefikzang aldus:

Waarom wertje niet, Leeuwerki

In deez’ uw'teene kerk?

Hoe komt gij niet en orgelt

Op ’t ftrotje , dat zoo gorgelt ?

Het vinkje antwoord:

Ik hüppel én ik wemel.

En mijn 'zang is maar gefch'rêij

V/ant mijn kooitje is geen hemel,’

Nog mijn zootje is geen ^wei:

e 3

/
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Wilt gij dan met genugt

Mijn gorgeltje hooren kwelen?

Schenk mij de vrije vlucht.

Mijn orgiltjt dat zal fpelen , enz.'

Dit zoo geestig Liedje, overbekend bij

onze Natie, fchetst zeer juist de werking

der modulatie op den gorgel der vogelen,

en zeker, fchoon in een minder zingenden

tr^p ,
hebben dé Koeijen , als zij vrij in hcc

veld zijn, ook modulatien op hunne wijze,

waar van wij nu gaan fpreeken , en hier toe

helpt ook niet weinig, dat de longepijp - rin-

gen langs derzelver ftrekking langs den llok-

darm ,
week en vliezig zijn , v/aar door dan

ook het geluid gematigc wordt door de

lucht der maag. Het is aanmerkelijk en voor

de bewonderaars van des grooten Makers wijs-

heid , ten hoogde oplctrenswaardig , dat

juist deze weekheid der longcpijp - vliezen

,

regens den llokdarm liggen , en dat men
hier uit ziet dat die hooge wijsheid gezorgd

hebbe, dat door de drukking der kraakbee-

nige ringen, de doorOokking en de herkaau-

wing gecneii hinder lijden, en tevens de Lon-
gepijp eene vrije beweging heeft. Dan het

zij hier genoeg aan te. merken
, dat uit dit

gellel en de verklaring der Figuren i tot 5,'

de ftem ,
het geloei en het geluid der Koei-

jen te verklaren is; althans casseiu, bar-
THOLiNUs en anderen, hebben opgemerkc,

dat deze longepijp in de Koeijen , ten aan-

zien der geluiden, eene gehcele andere uit-

werking heeft ,
als in de Paarden en andere
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grooce Dieren; en die behoeft voor den een*

voLidigden JVlensch geen bewijs, nademaal

wij in den dageiijkfehen omgang mee alle

Dieren, de bijzondere vermogens van hun-

ne geflachceigene (temmen kennen, hooren
en opmerken: en wij, ja wij Menfchen al-

leen, zoo als zoo even is aangeltipc, kun*
nen, hec zij door natuur of door kunst,

,de Hemmen der Dieren nabootfen, en dac

wel door het vrij vermogen , dac de Menseb
in zijne gorgelfpieren heeft. — Terwijl ik , die

fchrijvende, om eene uitfpanning en onder-

zoek over de baring der Kocijen, mij naar

buiten begaf, ontmoette ik in de trekfehuiÊ

een Katwijker Vischboer. Deze man ver-

moeid, en de fchuit vol zijnde met reizigers,

plaatHe zich op den bodem der fchuit De-
ze Iprak dit, gene dac: onder hetzelve hoort

men een liefelijk gefluit, op de wijze van eert

Pfalm, en het opgemelde Leeuwriksdeun-

tje : een ieder hoort zoo wel als ik , van waar

hec geluid konic, wie het is, die fluit: men
iet op de beweeging der lippen, en ik vooral

op den Boer, vermits hij voor mij zat; ik

zag geen hec minste teeken van beweeging,

.en het gefluit hield aan ; eindelijk hoorde ik

wel dac" hec gefluit om of omtrent den Boer

was. Ik vroeg hem : „ vriend ! fluit gij zoo

„ mooi?” - „ ja mijn Heer ! ”ancwoorde hij:

? „ weiikziegeenebeweginginuwelippen,”—

„ dat is zoo , dac is iets dac ik van een kind af

„ doen kon.” Het ganfche gezelfchap ver-

zocht hem hec te vervolgen. Hij vangt we-

derom a.an , fluit alles wat men wil hebben

,

C 4 doch
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doch men zietgeene bewceging hoe genaamd J

RUNDVEE.
alleen merkte ik op ,

dat hij voor dat
III. Afd. begon te flsiten, fterk lucht inademde,

Moofdft
voorts zat hij geheel zonder beweeging

en floot alleraangenaamst. Dit deed mij op-

meiken, dat al de vermogens der modulatie^

door de fpieren aan de longeklep bewerkt

werden, en hij binnen ’s monds, de tong

zachtelijk beweegende, óiQ tranihlanfchefor^

meerde: althans het leerde mij met verba-

zing, welk een trap van vermogen cenes

menfehen gorgel heeft. Ten aanzien der

Paarden , heeft aristoteles en punius der-

zelver onderfcheidene flemmen in het brie-

* ' fchen, in het hinnikken en het hengflen

brommen, aangeteekend. Ten aanzien der

Koeijen, hebben wij in een oud Hoogduitsch

Boek, gedrukt te Frankfurt^ Ao. 1632, de

geluiden der Koeijen en Harten op nooten,.

voor de jagt der Buffels
,
gevonden

;
wij la^

ten dat voor die het onderzoeken kany

maar wat ons betreft, wij kennen, bij op-

lettende ondervinding, de geluiden, die de

Koeijen door deze longepijp , den gorgel

en het flrottenhoofd maken, in zijne inwen-

dige werking, niet verder dan de ontleding

-•toelaat, maar ten aanzien der uitwerking,

durven wij er deze volgende waarneming
van bepalen*

Wij hebben waargenomen, dat de gelui-

den of de flemmen , het geloei of geblaec

der Koeijen ,
tot vier onderfcfieidene klan-

ken zich bepalen, te weten: het morgen-

,
«n avondgeluid , het treurende en angstig of

ver*
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verblijd en verliefde geluid. Men .melde

van de Olifanten , dat zij des avonds en

des morgens bij het aankomen van den da-

geraad ,
hunnen fnavel ten hemel heffen

,

en een zeker geluid geven ; Barrit: Ele-

phus barrit , zegt ovidiüs', dat is : hij

krijscht met eene teedere ftemme. Men
verhaalt, dat zij tegen het opkomen der

maan, vooral der volle maan, zeker foort van

geluid geven, en daarna zeer flil zijn; ik

verklare deze eigen fchappen niet als een

bijgeloovigen. Het fchijnc evenwel zoo ver»

werpelijk niet, dat er iets bijzonders in ligt.

De dieren vertellen ons hunnen Godsdienst

niet ; maar , als opmerkend Natuurkundige

erken ik, dat de dieren, die men gewoon-
lijk zoo dom en redeloos noemt, in zich

zelve een ingefchapen gevoel
, een eerbied

hebben voor de zigibaarheden des Hemels
en den Schepper; ik roep alle Landlieden,

alle edelen en onedclen , die het vermaak
van het buitenleven kennen , en vooral hen

,

die het wijsgeerigiijk betrachten , tot ge-

tuigen, of het geloei der Koeijen in een

zomerfchen avondilond , eer zij zich ter

ruste nederleggen, niet als eene foort van

dvondgejuich
,
ja, ik durf zeggen eene dank

-

l3are toon is, die den Schepper looft? Ik

heflisfe niets; maar zoo gevoeligheden van

de Dicht- en Schilderkunst invloed hebben
op de verrukkingen en het enthufiasmus
des gemoeds, is het zekerlijk bewezen, dat

het geloei der Koeijen in den morgen- en
avondftond, en dc fchildering der aangena-

C 5 me
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me flike, bij onze Hollanders de meeste

invloed heeft; ook hebben de Zwitfirs^

die de Alpen bewonen ,
hier kennis van.

Dus is bij de Schilders oververmaard hec

tafereel van ecne Koeijendrifc in den mor-
genftond, gefchilderd door den fVarmonder
pAüLus POTTER , Waarin hec morgengeloei

van eene didfc Koeiien voortreffelijk is af-

geheeld , en welk tafereel als nog berust

bij den Wel -Ed. Heer diederik van ley-

DEN, wiens kunstlievende Vader hetzelve

voor zevenduizend guldens zich heeft eigen

gemaakt; ook is dit Meesterfluk in Prent

gebragc door pïeter nolpe, onder den ti-

tel : de vier fïonden van den dag* Ik

breng dit voorbeeld bij , om dat hec een

bewijs is, dat onze Hollanders van nature

de karakterkunde Van de Koeijen en hec

Vee verllaan hebben, en ik vertrouw* nede-

rig, dat ik in mijne Figuur ook wel ge-

haagd ben. Wil men van de Dichters iers'

ten bewijze hebben, hoor onze Ahtswou^
der Dichterlijke Veehoeder poot, dien na-

tuurlijken Hollandfchen virgilius, daarbij

den killen nacht en avondbond affeheese
, in

de Maan bij Endymion
, en dezelve dus

teekent

:

De zuster van de Zon

Liet ©p ENDYMION

Haar minnende oogen dalen,

’c Was nachts toen zij hem zag.

Maar heur gezigt fchoot ftralen,

Trocsch PHSfiUs over dag,

U9È
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Men hoorde Mensch noch Dier HET
RUNDVEE»

Geloei ^an Kot noch Stier y

Gerucht in veld noch kolken.

Het weer was zonder wind »

III. Afd.

Hoofdft.De Hemel zonder wolken.

Diana mingezind.

Als men dit versje eens gadeflaat, zoo

teekent poot de nariuir der Koeijen vol-

maakt af; hij zegt: ?nen hoorde geloei van
Koe noch Stier

^

dat, met den zaïrenhang

vergeleken, aantoont, dat het avondgeloei

der Koeijen , Osfen of Stieren ophield;

waarom ? het was nacht , het was (lilte

,

het was manefchijn, de winden zelve (lie-

pen. Men behoeft dit Haaltje van aandacht

op de natuurlijke uitwerkim^en der gelui-

den, van het geloei der Koeijen, alleen niet

aan te nemen als een bewijs van de Hemme
der dieren; job zelve zegt tegen de God-
loochenaars : vraagt het de dieren des

yelds , en elk een zal het u leeren ï en

wat zal hunne leer zijn? de Hemmen leeren

kennen . die den Schepper hen gegeven

heeft, om Hem te loven: en hoe kon de

Menfehenhoeder JEZUS het geluid zijner Scha-

pen niet ,
daar flij zegt ; mijne Schapen

hooren mijne flem , en ik ken dezel'

ve. Wat wil dit anders te kennen ge-

ven, dan een onderlcheid van de Hemken-
nis en de geluiden der Dieren ? De geleerde

REiMARUs, in 7ijne Verhandeling over de
Driften der Dieren . heeft dit ook be-

toogt, en de Meizangen der Vogelen, in

hun
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hun kwinkelerend vrijen en liefkozen, leé.

'ren het duidelijk; in één woord, alle dié-

III. Afd. ren hebben
j

elk naar hunnen aard, iets bij-

Hoofdft"
* Sta mij toe

,
Lezer ! dat wij hier we-

derom uit den groöten ovimtjs naso, dien

beroemden Latijn fchen Dichter , iets aan-

halen. Deze Dichter kon in zijnen tijd de

onderfcheidin^ dezer geluiden zeer wel, in

het^affchilderen van de onderfcheidene Hem-
men der Vogelen en der viervoetige Die-

ren ; wij hebben het in zeker versje ge-

volgd : onze Nederduitfehe taal is rijk iri

de overeen fremmende uitdrukkingen der dier-

lijke geluiden. Ten aanzien van de groote

dieren hoore men naso:

Tygrides indomltat rancant ^ rugiunt^ut Leönes ^

jPantJier caurit amans ^ Pardus htando felit ^

Dum Lynces oreando fremunt , urfus ferus uncat

Soli Lupus ipfe ululat , frendit agrtüus aper ,

Et Barrus Barrit , cervi glocitant , Si onagri

jdfl Taurus mugit Si ccUr hinnit cquus*

Dat is , in ’r Nederduitsch door ons vrij

overgebragt , dus

:

De ontembre Tijger grolt , üe Leeuwen brullen forseb

;

DePanther, heesch van ftem , lolt op der Katten toonenV

Het Luipaard maauwt en gromt , al gapende en norsch ;

De Lynxen tieren luide , in *t woud dat zij bewonen

;

De woeste Beer gromt barseh , op ’t janken der Beerin

;

De Wolven basfen , daar het Everzwijn aan ’t knorren

De BiggeenZeuge roept, wijl de Elephant, vol min.

Met teedre ftemrac krijscht; Woud-Ezcls meteen Ichorren
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En ftroeve blating, elk hun kunne roept bij een; het

H et vlugtig Hert blaast lucht , en grinnikt in de bosfehen

;

De Geit en ’t Schaapje blaet als zij te velde treén;* III. Afd.

Pe norfche Stier bulkt forsch ; *t geloei van Koe en Osfen

Mengt zich in ’t veldgedruisch , bij ’t briefchen van het
®

Paard

:

En dus heeft ieder dier een ftemme naar zijn aard.

Dus is dan het loeijen den Koeijen eigen.

Het gemeld morgen- en avondgeloei on-

derfcheidt men daar aan , dat zij twee - of

driemaal bij herhaling loeijen , en een hel-

der doorflaand geluid geven. Bij opkomend
onweder hoort men hetzelve insgelijks, doek

met langer en fchorder geloei, In den tijd

dat de Koeijen tochtig worden ,
doen zij

dit genoegzaam den geheelen dag, doch dan

is het geloei zachter, vooral ingevalle de

Stier daaromtrent is, en deze loeit of bulkt

met zijne grove flem : als die gehoord wordt,

geraken zelfs alle Koeijen daaromtrent aan

zeker nokkend blaten ; wanneer er in het

veld een Hond of Honden komen , malden

zij een kort afgebroken geluid , dat zij on-

der het najageii uitblaten ; en het is der--*

opmerking waardig , dat de Koeijen hare

^waarile geluiden meest altijd ilililaande ma-
ken, zoo dat zij zelfs in eene Koeijendrift

gedreven wordende, nimmer loeijen, of zij

itaan eenigermate flil,

Maar allerverfchrikkelijkst dreunende en -

?vvaar is het geluid der Koeijen in angst

en toorn, bijzonder dat der Stieren en Os-
fen. Dit noemt mcii buiken. Hij bulkt als

een
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een Os ; dit eigenlijk bulken hoort men het
muNDVEE

Beestenmarkten; het geloei en
III. Afd. gcbulk aldaar verfchilt merkelijk bij dat ge-

Hoofdft
vóórt-

brengen; het gebeurt dat Osfen of Koeijen,

aan de (lagtring gebonden
, allerverfchrik-

kelijkst bulken, vooral wanneer zij op den

eeiTicn dolflag niet vallen of bedwelmd zijn.

Ik heb meer dan cens , als ’t ware, de aar-

de en de wanden hooren dreunen op het

bulken van eenen Slagc-Os of Koe. Mij

is bekend het geluid van eene dolle Koe,
die het Slagthuis ontvlugt was en een al-

lerijsfclijkst geloei maakte, welk dier vol-

trekt niet re temmen zijnde , eindelijk door
een fnaphaanskogel , op hooge order, door
een jager werd doodgefchoten ; voorts is

dit ijsfelijk geluid den Slagers wel bekend,

zoo dat zij, wanneer zij dit befpeuren, er-

kennen de woede van dit dier, en fpannen

dan om de achterpoot een trik en een touw
aan de katrol, waarmede zij de pooten ach-

teruit halen , en het dier met geweld den

hals doorfnijden , en ook dan
, alhoewel

fiaauwcr , bulkt h<"t beest nog. V

Maar her aanhoudendte geloei en het

fchcrpluidcndfte is dat, wanneer eene Koe
gekaift heeft, en men laat het Kalf een poos
bij haar, en neemt het daarna weg; in dien

tijd werkt ook in dit dier de natuurlijke

betrekking zoo Iterk, dat haar geloei als een

aanhoudend gefchrei is , en wee hem
, die

eene Koe in het open veld haar Kalf ont-

neemt, zoo hij onbedreven is, of dagelijks
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de Koe niet kent: toorn, wraak, onbe- .
het

perkte kracht, en brullend bulken werken
' dan zamen ; doch laat men haar het Kalf, lli. Afd.

of neemt men het vroegtijdig weg, dan is i*

het geluid zacht, kreunende, zuchtende en

(lil, en ook dit kreunen en zuchten is eene

bijzondere eigenfchap der Koeiien, en een

teeken van vergenoegdheid of droefheid.

Bij onze verhandeling over den reuk en het

geblaas der neusgaten hebben wij er iets

•van gezegd ; ook kreunen de Koeijen in

weedommen en pijnen ; als eene Koe be-

gint te kalven, kreunt zij, zij gevoelt ba-

renswee, en drukt het met de flemme uit:

men zal dit nader betoogen bij de verhan-

deling over de voortteling en het kalven.

Des winters op de (lallen hoort men dit

zuchten en kreunen ook
,

vooral op den

tijd van het plegen^ zoo als de Boeren het

noemen , dat is , den tijd van voeren en

drenken ; als dan , zoo dra de Boer met
hooi en voeder aankomt

,
geven altoos de

Koeijen een (lil geluid , dat kort en met
eene zachte (lemme hun vergenoegen te ken-

nen geeft , vooral als zij met lijnkoeken ge-

voederd worden. Dikwijls heb ik mijn

grootde vermaak gehad , met in eene (lal

aan de Koeijen lijnkoek uit te deelen; het

is voor iemand
,

die dit niet kent , onbe-
grijpelijk , hoe dit geduchte dier als dan
blaast, riekt, en den muil met een zacht
gemurmel uitdeekt , om een dukje koek.
Eene dierlijke vriendfehap en dankbaarheid

.

vertoont zich kennelijk, doch daat men er

foms
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,HUNDVEE.

III. Afd.

I.

Hoofdft.

foms eere over , dan worde zij boos

,

’ en begine in blaten door te flaan ; ook
hebben de Koeijen eene flem van viiend*

fchap : . zoo merkt men op , dat , wanneer
eene Koe, die eenigen rijd naast haar gezel*

linne gdlald is geweest , of dat zij vooral te

zamen opgevoed zijnde, daarna van elkander

gefcheiden v/orden , dezelve als dan gefla-

dig loeit, en een heesch geluid geeft. Ver-

llandige Boeren bellu deren dje vriendfehap

der Koeijen, en plaatfen doorgaans die Koei-

jen bij een, die het best fympatiferen; bij

het verweiden der Koeijen nemen zij dit ook
in acht: gebeurt het, dat eene afgekalfde

Koe, die men geïte noemt, of een Vaars

tot vetweiden gefchikt wordt, of verkocht,

•of alleen in een Kamp gelaten wordt, on-

gclcofelijk is dan de droefheid en toorn

der Koe. Zij rust niet, zij graast weinig,

loeit en bulkt dag en nacht , fpringt of

zwemt de Booten ovef

,

ja uren ver zoekt

zij haar koppel en hare gezellinnen weder op.

Ik heb meer drm eens met kundige lieden

op de Veemarkt geweest, die, aan het ge-

loei der Koeijen tegen elkander, de Koei^

jen erkenden ,
die bij hun gegraasd en ge-

frald hadden , waaniic men kan opmaken

,

dat de modulatie der geluiden in de Koeijen

op vcrfcheidène kennelijke toonen door haar

yerrigt wordt.

1 Voorts hebben de Koeijen
, gelijk alle

dieren, de eigenfehap der geluiden naar de

jaren ,
den ouderdom en de fekfe : een eerst-

geboren Kalf heeft de Bern ^eer teeder; men
p hoorc
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hoort dezelve geen geluid geven, dan wan-

neer zij liaan kunnen , ’c geen kort na de ge-

boorte gefchiedr, en van dag tot dag neemt

haar geblaat, toe, ja zelfs is het aanhou-

dend geblaat der jonge Kalveren lastig.

Ik heb gewoond en mijn flaap vertrek ge-

had tegen den flal van een Vleeschhou-

wer, die vrij wat Kalven vertierde, doch

. het Kalvenmu zijk kostte mij menig uur fla-

pens; maar tevens vermeen ik zoo ervaren

te zijn in het geluid der Kalveren, dat ik

bij gisling den ouderdom zoude kunnen
beramen; wanneer een Kalf vaars- wordt,
of het Stiertje, bullig, en beiden wor-
den tochtig, dan kan men hun liefdege-

luid onderlcheiden ; de Noord-Holland-^

Jche Bullenleiders belluderen dit geluid op
een toethoorn, zoo dat een kleine jongen,

enkel en alleen op' de modulatie van zijn

getoet, een Stier in teugel houdt

Wanneer eene Koe gedekt of befpron-

gen is, en zij draagt Kalf, dan hoort men
haar zelden hard loeijen , en zelfs de Stier

loeit nooit llerk als de bronstijd voorbij is.

En is dit niet gemeen aan alle dieren? De
Vogelen zingen , kwinkeleren in de Mei-
maand , als zij vrijen ,

maar zijn zij ge-

paard, zijn er eijertjes in het nest, zij zwij-

gen; een jong paar zingt, fpringc, zoolang
de

( * ) Dat de mensch door konsttuigen de üem
van andere Dieren kan naarbooifen , hier van vindt
men bet bewijs in de orgels, waarin men, behalvea
de yox humana en allerlei fluiten, ook wel kwartel».,

koekoek •
, eendeu • en ganzenpijpjes enz. vind.

' D

*

HET
RUNDVEÏ*

III. fd.

I,

Hoofdft*
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de fpeelman ,
naar het oud Hollandsch fpreek*

woord , op het dak zit; maar wordt de

iri.Afè. Bruid Moeder, is de kraamkamer klaar, o
.

I* dan is alles iiil , op dat niets de Moeder
Hoofad,

het Kroost hindere, en zoo werkt de Na-
tuur ook alzoo in de Koeijen of groote

dieren.

Een Os heeft op verre na de kracht van

het geloei niet, dat een Stier of Koe heeft,

^althans ik voor mij heb er op gelet, dat

men in de Oofenweiden voKlreki: dat geloei

niet hoort als in de Koeijen weiden. Wan-
neer de Koeijen in de Melkbogt zijn , loei-

jen zij ook niet veel, ten minlle niet zoo
llerk als in het veld; maar zijn zij van melk

ontlast, gaan zij grazen, danloeijen, doei-

jen , huppelen en loopen zij , de eene

volgt de andere , onder een zeker foort van

vrolijk geloei.

Wat het eerde betreft , ten aan zien der

'Osfen is het overvloedig bewezen, dat alle

‘mannelijke dieren, wien de teelkracht onrno-

"men is, eene flaauwe cn verwijfde dem heb-

ben, en daarentegen de vrouwelijke dièrcn,

die dcrk zijn
, en als ’t ware iets, dat

men viragines ( onder ons Menfchen Mans*
felder') noemt, ook grover demmen heb-

'ben, dan de zachte en lenige fekfe; dit heeft

ook plaats in de zoogenaamd-e Queën der

‘Koeijen , deze hebben doorgaans een fchor-

der geloei, zij zijn zelfs kregel, gevaarlijk

en boos; ik volge hier de Natuur, die mij

geleerd heeft, dat ook deze geduchte die-

ren aan een haar bijzonder eigen fpraakge-

luid der fekfe onderworpen zijn.

Ein-

/
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Eindelijk is hec kenbaar dat de Koeijen

,

wanneer zij loeijen of bulken , altoos den

muil , zoo als gezegd is , vooruitfleken,

( zie onze afbeelding in Plaat XIV. Fig. 6.

)

en dezelve openen , daar de Paarden in bun
runneken of briefchen altijd den muil ge-

floten houden , en alleen door de neusgaten

en het opcrekken der voorlip hun onder-

fcheiden geluid geven , zoo als dit door

ARISTOTELES, ULYSSES ALPRO’/ANDUS en alle

de 'Ouden is opgemerkt, onderfcheidende

hun geluid in hinneken, briefchen en fnui-

ven in de Koeijen onderfcheidt men het,

om hec nader uit het bovengemelde te be*

palen , in loeijen , hulken en hiaten of hlee^

ten^ welk laacite echter meerder op de Scha-

pen toepasfelijk is. Zeer geestig fchetst die

de Dichter a. van der MfjLE af in zijn

Mandra of Ecloga , oi Velddicht , in de

overzetting van virgilius Buccolica

^

door

den geleerden en vernuftigen Kunstfchil-

der en Dichter karel van mander, in

een veldgefprek tusfehen Gaerdrijck en

Plantman; hij doet Plantman ten aanzien

van VAN MANDER dus fprcken

:

©fe eecgtmae! öeeft gcbaen / bat niemanbt 0£it ber^

5oc8t/

€nb’ in ’t bïadft ^ebetïanb geïeib geeft en ge-

ö|ocgt /

i^et b^eemb ^atpnfcge bee/ cnb boet bit ^egae^

‘ pen bieten

Mn een d^eetbuitfege ftm/ enb J^eeclanb^cg

toetgrai eten.

Da Dit

HET
RUNDVf E.

nuAfd.
X,

'

Hoofdft%

I
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T)it ond Hollandsch referijn overtuigt ons,
buiten die geestige zet, dat de Schapen hke-
ten met een iSeer^nitfche ft'emme'^ dat ook
aan van manper de eere toekomt , dat hij,

lang voor vondel, ’

Den Mantuaanfchen Zwaan in Nederduits deed zingen.

Maar, ten einde van dit gedeelte fpoeden-

de, bepalen wij , dat bet geloei , het bul-

ken en blaten van de Koeijen
, Schapen en

de herkaauwendè Dieren volftrekt afhangt

van het zaménflel der longepijp, de longen

klep en fpieren, hier voren belbhreven , zoo
dat , ais‘ ’t ware de fpieren en de ringfpie-

ren een, zekere foort van een grove tram-
hlcmd of tenor , trillende beweging , aan de-

zelve geven , die aan geene andere dieren

gemeen zijn , en hier voor heb ik bewijs

;

want wanneer een mensch , wiens vernuft

de geluiden van alle dieren naboosc , het

geluid eener Koe of van een Schaap wil doen

hooren , heeft hij Hechts eenparig eene gro-

ve loeijende of zachte blatende Hem te

maken, en 'dan met de vingeren tegen het

flrottenhoofd of den gorgel onder de kin aan

te tokkelen ,
en hü zal volmaakt het loei-

jen der Koeijen en het blaten der Schapen
nabootfen: dit kon de gropte albinus ver-

wonderlijk oefenen , inaar hoven alle heb
ik dit op eene verbazende wijze hooren doen
door mijn geleerden Meester g. a. decore ,

die een Monnik geweest zijnde , mij zei-

de, dat het in hunne Scholen zeer gemeen
‘ was.
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was , om blatende te leeren zingen ;
ik heb ,

met hem wandelende , meer dan eens ge-

hoord, dat hij eene menigte Koeijen en eene

kudde Schapen door zijne ftem aan het

loeiien en het blaten hielp. Dit dan alles

zanien genomen ^ leert ons, dat de natuur

in ieder dier zijne bijzondere eigenfchappen

der geluiden en der ftemme heeft ingefcha-

pen. Wie nu verder hier over lezen wil

en dieper in dit onderwerp treden , leze

onze CASSERüs de Voce^ fabriTïUs de Voce

^ Motu AnlmaUum ^ en anderen . die hier

over meer opzettelijk gehandeld hebben, en

de onderfcheiden gorgelen van allerlei die-

ren hebben afgebeeld, waar van ik hier gaar-

ne eenige ,
voor zoo veel ik weet nog niet

algemeen bekerde, ontdekkingen, die ik

onder het nafpeuren van verfcheidene long-

gellelien, vooral in de vogelen, vermeen

ontdekt te hebben, en waarvan ik de aftee-

keningcn bewaar, zoude kunnen in voegen^

indien ik niet vreesde te verre uit te wei-

den: met een kort woord evenwel wil ik

er iets van melden.

Dus heb ik in de Zwanen, die men wilde

Zwanen noemt, en geel was op de fnavei

hebben ,
de longepijp gevonden geheel om-

gekromd, in het borstbeen bij wijze van,

een ^ liggende, in den puanarls met de

hoorn; de longepijp geheel en al tusfchen

de huid , de borst en de fchouderbladen

plat gekromd liggen , eer zij met een bogc

tusfchen de fleuteibeendercn indringt. De
Kraanvogels hebben ook iets foortgelijks. In

D 3“ een

HET .

rundvee;

III. Afd.

I.

Hoofdft,
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een zeker foort van Benden , bij ons on-

der den naam van Ber^ eenden , Toppers
en Dnikers bekend, is allerwonderbaariijkst

eene verbreed ing der ringen vnn de longe-

pijp, die, eer dezelve tot de longeklep na-

dert en zich daaraan inlijft, eene bijzon^

dere fluiring heeft , welker uitwerking is,

dat deze vogelen onder water de lucht daar

in bew^aren , en dus inwendig de op elkan-

der werkende kleppen kunnen doen wer-

ken, zonder boven water re zijn. Iets der-

geliiks is aan de Walvisfchen eigen , en

men weet ook van het zoogenaamd fora-
men ovale in de Zwemmers en Paarldui-

kers. Her een en' ander zaamgenomen, is

zek;r •':'p merkelijk genoeg, ten aanzien van

de verfchillende werking der longepijp in

de dieren : of er nn in db Kceijen ,
aan

welke van nature eigen is , dat zij kunnen

zwemmen , mede niet iets bijzonders bier

in plaats heeft , is nog onbekend ; doch
terwijl wü hier niet in kunnen treden , en

dus berusten bij het gemelde , zoo oordeelen

wij dat géne, hetwelk onzen Landzaten Un
dit ftuk van nut konde zijn, gezegd ce heb

ben , en gaan nu over tot de befchri ving van

het verwonderlijk geftel der longen zelve,

als zijnde een vervolg en het geduchte aan-

hangfel der longepi'p, die in de kwabben
der longen, tevens met de bloedvaten, de

zenuwen en weivochtvaten en derzelver in-

bond, in eene ontelbare menigte takken en

fpruchtels zich verdeelende
, en verfpreiden-

de
, de zelfitandigheid der longen formeren

,

toe
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tot een geheel op zich zelve beftaand werk- hrt

tuig. De long der Koeijen, dus befchouwd ’^^ndvee.

en wel gade geflagen
,

is dat zelfde werk« n .Afd.

tuig, hetwelk in alle dieren, die een twee-

holig hart hebben , als de werktuigelijke

blaasbalg is , die door middel van de in-

en uitademing der lucht , als mede den adem
des levens en de uitwafeming van de hart-

zak (^Pericardium^ bevordert.

De long der Koeijen heeft das ook zijne A iemh»-

luchtaders, klepvliezen en allerfijnfte fpruch-^^*^^'

reis, die den invloed der aderen en flagade-

ren bevorderen ; de grootheid dezer longea

in de Koeijen verfchafFen daarom, zoo als

gezegd is, niet weinig licht aan de ontleed-

kunde, om gereedelijk de longe - aderen

terlae pulmonales^ en de long- flagadereil

(J^^enae pulmonales) te onderfcbeiden , in zoo
verre, dat een Veekenner, door het drukken

op den hals en de ribben der Koeijen , even als

een ervaren Arts door de drukking op eens

Menfchen borst , de gezonde vrije
, of de

gedrukte moeijelijke ademhaling kan onder-

(bheiden. Her belang, dat hier een kundi-

ge Boer bij heeft, is des te grooter , om
.dat hij hier door den gezonden ftaac van de

long ontdekken kan , vooral in de vermoe-

dens van het longevuur , aan de Koeijen eene

zeer eigene ziekte.

De natuurlijke gedaante der longen m de De longen.

Koeijen is dus: zij zijn mede in regter en
linker kwabben verdeelt ; onderaan loopen
ieder dezer kwabben enger en rondachtig

,

^;amen, als in een Hompen punt ; in de groot"•

D 4 He
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(Ie vindc men deze punten fomwiilen rer-
R,,NDVEE.^^elc.

III Afd. Een der kwabben van de linkerlong, wel-

Hoofdft
digtde aan het hart en de ribben is

,

is de grootlle: deze kwab fchijnt zich in

twee deelen te fplitfen, het zijn echter niet

anders dan tepelachtige zakken, die uit eenen

grooter zak doorzakken ; als men de lon-

gen
,

vooral in oude Koeijen ,
uitneemt

,

en die omkeert, ziet men er kennelijk een

kartelachtigen rand in , die de drukking der

rüggegraat aanduidt; wanneer men de longen

door de longepijp opblaast, voor dat het

hart en het middenrif is weggenomen, dan

oravangen zij het hart geheel , en fluiten het

als ’t ware in de gezwollene kwabben; zie

Plaat Xlïi* Fig. i, alwaar het hart, als

omvat door de gezwollen en nog vol lucht

zijnde kwabben der long
,
gefchetst is. Kan

men de longen in dien fland opgeblazen hou-
den, en het hart er uitligten, dan zal men
de holligheid van deszelfs uitwendige figuur,

tusfehen de kwabben der long, zien. Dik-
werf heb ik mij in deze befchouwing ver-

Kunstrm msakt, door mij Kalver - en Schapenlongen

loriien te te doeii verzorgen en dezelve op te blazen

;

bereiden opblazcH is ecne kunstgreep
, doch ik

biazenr ^cloovc, dat niet algemeen bekend is: te

weten ,
om eene long in den opgeblazen

ftand te bewaren , want de uitfijpeling der

lucht is te flerk , vooral als het bederf in-

wendig begint; langen tijd fmeerde ik on-

der en na de cpblazirg de long met zware

terpentijn - vernis , doch dit hielde de long
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- wél gedeeltelijk in flahd, maar belettede het h*t. •

Inkrimpen niet , om dat de terpertijn olie
«^uNovEac

doorbeet. Eindelijk befmeerde ik de long m. Afd.

met dik helder gomwater, en .liet mij een

koper opblaasbiiisje met een kraan maken,,
^

waar door ik telkens de lucht , die of in-

kromp of doorfijpelde , vernieuwde. Ik

had dus het genoegen i verfcheiden longen

van Koeijen en ook die. van andere dieren

opgedroogd te kunnen bewaren, en nader-

hand inwendig te bezien ; deze ontdekking

was mij daarna in. vele andere zaken van

groot nut: want, daar ik altoos met ter-

pentijn olie of vernis gewoon was te droo-

gen, ontdekte ik nu , dat de terpentijn veel-

eer de fijne viiesjes do.orbeet en .verteerde,

en daarenboven dadelijk vervloog, daar nu
integendeel de gom of het gomwater, le-

nigjes er oyergefmeerd , en in den zonne-

fchijn df voor eenige glommende kolen ge-

droogd zijnde, iland hield, zoo dat ik daar

na het alJerdunfle vlies van de Ijrachus of
hetpisvlies

, in de heeiing der jonge. Kalve-

ren in zijn geheel dropgen konde , en daarna

over dc gedroogde gom met een dun mastik-

^

vernisje ftrijkende, die deelen doorfchijnend

maakte, dus ook kon ik naderhand, door het

InTpuicen óf ingieten van gekleurde materie,

de holle takjes der longe- aderen opvullen,

en daarna, door weeking in Spiritus falis^^

de vliezen en de vezelen affeheiden, want*

het water ontbindt de gom, maar de geest

van zout, of lierk water zelfs, bijt het vet

weg; dit was de kunstgreep van m£kkël,
IIL Stuk. D 5 zoo

\
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dat het lonjgedel, op deze wijze bé*

^reid, zich als een verrukkelijk gecnkc boomp-
in. Afd* je vertoonde. Dergelijke kunstgreep, hde-

Hoofdft
ruwer aard, oefenen de Groewer-

kers, die een Osfen- of Kalfslong opbla-

zen en cusfehen droog zand in liggen , daar-

na door de groote longader er eene ver-

tnenging van' gefmolten tfn en lood, ingie-

ten : dit koud geworden en verhard zijnde

,

wordt de long er afgefcheiden of gekookt:

waarna zij de takken rood, blaauw of wit

verwen , om zeekoraal te verbeelden, ’c

geen zoo natuurlijk fchijnt ,
dat er zelfs

kenners wel doof misleid worden. Wij-
ders' is het opmerkelijk, en dit heeft bla-
siüs ook aangeteekend, dat de longaderen

in de longkwabben genoegzaam alle even

ruim zijn , tot aan den bodem , waar zij

eerst verfijnen.

Eeoteeke. Wat nu wijders de longen betreft^ moet

kiTur^vaa
melding maken van de veelvuldige veran-

yerande deringen , die men in de gezonde en onge-

ioa^en. zonde kleur der longen ontdekt: in gezon-

de beesten
.
is zij altoos levend , hoog

,

vleescbkleurig en bloedrijk, wel gefpannen;

^ in anderen w^ederom bleeker en (lap; vele

vaalachtig rood, naar den gele trekkende;

andere met blaaiiwe en zwarte vlekken ; de-

ze laatfte zijn volflrekt het kenmerk vab

ongansbeid en dikwerf van het longevuur.

In den hoogden graad van verderf, helt

de long naar het groene, en in dien zin^

zegt men wel eens voor een fpreekwoord

van een Hecht zwartgallig. iViensch:

I
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Hii fpuwt de zwarte gal uit groen befchuimde longen, “pt'
^ ^ rundvee;

Altoos is het fineer dier Koeijen wit, zeer nLAfd.
ongelig en hard , daar het in de overige, i.

voornamelijk die gezonde longen hebben, Hoofdft,

goudgeel is , echter ook fomtijds niet zon-

der verwisfeling: in de opgemelde met zwarte

en blaauwe vlekken gekleurde longen, die

flets en waterig zijn , mist het zelden , of men
vindt in de klepvliezen zanderige kalkkorrels

,

dikwijls kleine fteentjes
,
ja in de Koeijen , wel-

ke in den hoogden graad ongansch zijn , vind

men de longen van onder aan de kwabben ver-

hard en als verkalkt. Somtijds is de long ge-

heel of ten deele verteerd en Iaat een flank na.

Als de lobben der longen aan één gewas-

fen zijn, oordeelen de Joden hierna het on-

rein, en ook onze Slagers kennen dit gei

brek bij den naam van aangewasfejt ^ en

houden het dier ook voor ongezond ; al

hetwelk aantoont, hoe zeer ook de Koeijen

aan ongemak in de longen onderhevig zijn,

waarvan wij nader onder het artikel der

ziekten zullen fpreken.

De longen zijn wijders van weinig nut Gebruik

en voor den Burger niet eetbaar. De fcha- lon-

mele armoedige, echter, hakt ze fim en

zigt ze in foep; de Walen en Franfcheii

bezigen dezelve ook, maar geen regcfcha-

pen Vleeschhouwer verkoopt die , anders

dan als een toegift aan de Pensverkoop-

llers; zij hangen die aan den haak in het

flagthuis', waar dan een iegelijk , die een

beest laat Aagten, zijn Koeijen - of Osfen-
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HET
RUNDVEE.

ni. Afd.

I.

Hoofdft.

long beziet
^

of dezelve cr gezond of pii-

gans uitzier; dit heeft althans te Leyden^
in den Haag ^ Delft en in geheel Rijnland
gelegenheid gegeven , dat de een of de

ander, die een heest Aagten laat, zijn ge-

buur of een vriend verzoekt om te gaan
longen , dat is , om de Koe te bezien

;

welk longen dan gewoonlijk een kannebier

of een flokje kost, en vooral als de long

goed is, wordt zij nog eens afgefpoeld en

geluk met de Aagt gewenschr.

Doch om nu dit kort beAek van de om-
fchrijving der longen duidelijker voor te

dragen, is in Plaat XV Fig. i door ons

eene volledige afbeelding eener gcheele Koe-
Koelong voorgeAeld. Deze afbeelding is ge-

heel en al naar het leven en van eene vol*

wasfene Koelong, tot een kleiner propor-

tie gebragt , zoo dat dezelve ruim tot een

twaalfde verkleind is. Een ieder ^
vermoe-

den wij , die deze afbeelding befchouwt ,

zal toeAemmen ^ dat dezelve bij het belang

der kunde ook een verrukkend voorwerp

van vermakelijke befchouwing is, uit hoof-

de der ontelbare en verbazende menigte der

takjes en (prueh.els, die hier voorkomen,
en wij zullen onzen arbeid wel beloond ach-

ten, als de Lezer een weinig hulde aan

onzen kunstijver gelieve te doen
; doch men

gelieve op te merken, dat deze afbeelding

niet verbeeldt de longen, zoo als dezelve,

vol lucht zijnde, het hart omringen en op
Plaat Xili* Fig. i zijn afgebeeld; maar dat

deze zoo en in dien ftand zijn, als dezelve

van
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van het hart en de ribben geheel afgefchei-

den zich vertoonen. Wij gaan over ter ver-

klaring. Ilï*

Plaat Fig i vertoont eene geheele

Koelong, naar 'het leven geteekend, met al

deszelfs kwabben en verdeebngen , zoo en

in dien Pand, als de longen vink op de rib-

ben en tegen het middenrif liggende, het

hart omvangen, in diervoege, dat de kwab-

ben ,
die zich hier vertoonen

,
juist zoo ge«

volgd zijn, zoo als dezelve aan deze zijde

zigtbaar zijn.

<31 Vertoont den wortel der longepüp, zoo

als dezelve aan den krop ‘der longen en

de linkfche en regcfche verdeeling in onein-

dige kleinere takken zich verfpreidt.

h Teekent flaauwtjes aan de ader en üagader-

tak, die in dezelfde rigting en vlegting

overal en onaffcbeidelijk de longaderen

vergezellen, gelijk dit in de geheele long-

takVlechting verwonderlijk is op te merken,

c Is de regter verdeeling der long, die eenig-

zins korter is onder aan de punt van de

groote kwab , dan de linker verdeeling.

d Is de linker verdeeling , die langer is aan

de punt der groote kwab, dan de regter

• verdeeling, zigtbaar genoeg in de afbeel-

ding.

e Is de eerde langwerpige bovenkwab der

^ regter long.

ƒ Is de tweede , die^ eenigermate langer is.

Deze twee kwabbén zijn voldrekt van een

gefcheidenV doch vereenigen zich niet te

min
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min aan den krop der long; deze kwab-
ben ontvabgen ook van de longepijp en
aderen elk hunne bijzondere bui .en; der-

zelver werking
,

gelijk ook die der link-

fche bovenkvvabben
, zijn eenigermate

moeijelijk te bepalen , doch er is geen

voKIrekte reden om het gevoelen af te

keuren, dat dezelve dienen om de in-

geademde lucht , het zij die in de

groote longekwabben komt of daar uit

gaat, te zuiveren, te verfijnen, te rare-

fieri'éren^ zoo als men zegt; want dat

de longen de lucht door de inademing

, uit den neveligen dampkring in dqrzelver

menigte vliezen , klapvliezen en vaten

zuiveren , en die fijne geesten aan het

bloed en de weivochten mededeelen en

daar in vermengen , lijdt geen twijfel

,

om dat wij weten , dat in de fijnfle bloed-

vaatjes, in de fpierzelen, in de vecklie-

ren, en zelfs in het gebeente altijd lucht*

deelen aanwezig zijn ,
die in het bloed

niet kunnen vermengd worden, als door

de werking der longen,

ggg Vertoont de groote regter longekwab, •

in zijn geheel: men ziet in dezelve dui-

delijk de takvlechting in verfchillende ne-

derglooijingen , zoo dat elke groote tak

der longepijp, door de aderen en flaga-

deren vergezeld, het einde zijner fpruch-

tels neemt aan den rand der longekwab,

alwaar dezelve door eene fijne kusfing

( Anaftomofts^ zich vereenigen mét de

longaderlijke , aderlijke en llagaderlijke

fpruch-
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fpruchtels ,
die zij aan den rand in die het

van de tegenzijde ontmoeten , doch ook *^^ndvee.

tevens fluiten en zamenloopen in zekere iil. Afd.

tandjes, die langs den opgemelden rand, i-

vooral in de Koeijenlongen ,
zeer zigtbaar

zijn. Alle deze takken maken in de lon-

gen een zekere verdeeling van vakken,

en verdeden de long uit- en inwendig,

eerst in grootere, daarna in kleinere cel-

len , alle door fchotvliezen gefcheiden ,

zoo als op Plaat XV. in Fig. 2 in eene

levensgroote inwendige dwars doorgefne-

den kwab zal betoogd worden ; hier zul-

len wij dezelve uitwendig aan wij zen.

hhhhhhhhhhh Duiden , op beide de

longekwabben , de groote verdeelingea

aan , die door de grootfle takken der long-

aderen verdeeld worden tot vakken.

iiiiiiiiiiliiii Zijn de puntachtige uit-*

flekken aan de randen der beide [groote

longekwabben , en zijn in de Koeijen zeer

aanmerkelijk: mogelijk zijn deze betrek-

kelijk tot de zenuwen : mogelijk dienen

zij tot eene fijne uitwafeming : mogelijk

tot eene algemeene kracht of zamentrek-

king der fpiervezelen aan den rand: ’t welk

.
daar uit fchijnt te blijken, om dat zij bij

de opblazing geene uitzetting van lucht

toonen, maar wel fcherp uitzetten; tot

de linker longkwabben keerende, ziet men
er hier drie zeer kennelijk

, boven de

• groote 1ongekwab : eigenlijk zouden er

ook maar twee zijn, om dat de bovenfle

wel
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wel tweeledig eindigt
, doch in het mid-

den vereen igd is.

ikk Vertoont dezelve in hunne tweeledige

einden, waarvan de bovenlte de langde,

de onderde de kortde is.

/ Duidt aan de derde of groote linker bo*

venlongfche kwabbe. Deze is zeer aan*

merkeliik boven alle andere bovenkwab-

ben, en omvangt geheel en al de krop

der groote linker longkwab , die ook
daarom veel lager ligt dan de regter kwab

,

en daar door wel lager en langer fchijnc

néder te glooiien , doch in der daad geene

grooter kracht heeft.

Alle deze bovenkwabben' hebben meer of

tnin plooijen of infnijdingen aan de uitein-

den , hier niet zigebaar; maar dit is de ei-

genfehap dezer bovenkwabben, dat zij allen

aan de binnenzijde , ' daar _ zij tegen en op
elkander vleijen

, platte infnijdingen en in-

drukfels hebben , die den eenen kwab op
een anderen als doen fluiten, hetwelk eene

fraaije befchouwing geeft bij het opblazen

der geheele - long , ials wanneer alle . deze

kwabben als een vereênigd ligchaam zich

vertoonen.

mm mm Duiden deze indrukfels duidelijk

aan , even zoo als de groote linkfche en

regtfche kwabben wederzijds twee aan*

merkelijke groeven
, fleuven of platach-

tige wanden hebben , die juist beantwoor-

den aan de figuur en den omtrek van het

hart

:
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hart: in der daad, het zijn ook als twee titT

zachte kusfens , waarop het hart en de

hartzak rust, in diervoege, dat als de Ion- Iii.Afd.

' gen vol lucht zijn, het hart als door een

bedde van zwanendons omvangen is, en

bi) de in - en uitademing het hart hier door

zachtelijk op en neder bewogen wordt,

en hier van hangen af de benaauwdheden,

die men bij zoogenaamde hartkloppingen

gewaar wordt , als wanneer ook tevens de

ademhaling beklemd is ; in dè Koeijen is

dit zeer kenbaar, en vooral als de longen

reeds aangegroeid, of door het longevuur

befmet zijn, als dan bemerkt men bij hec

blaten en loeijen , ook bij het voorcdrij-

ven , in deze dieren eene zekere kortade-

migheid, fchorheid enz.

nnnn Wijzen aan de opgemelde groeven,

waarin het hart ligt.

«o Is eene ronde kwab, die tusfchen de za-

menvoeging der groote kwabben in ligt:

dit gedeelte is in een levensgroote Koe-
long ruim een handpalm groot; wij vin-

den nergens van deze kwab gewag ge-

maakt , althans dezelve niet afgebeeld. Zij

fchijnt ons toe de Koeijen bijzonder ei-

gen te zijn , waarom zij hier ook wei de-

gelijk is gadegeflagen. Welke bijzondere

uitwerking dezelve heeft , is duister te

bepalen ; zij is nogtans niet zonder nut:

wij vermoeden dat dezelve dient tot een •

verzamelplaats van verfijnde lucht , die

eenige uitwerking heeft op de bloedvaten ,

om dat zij juist de zitplaats heeft, daar

E ‘

de-
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HET
RUNDVEE.

III. Afd.

I.

Hoofdfl.

deze vaten de longen inloopen en zich

verdeden, of inogelijk dient dezelve om
met lucht gevuld zijnde, te kunnen (lui-

ten , en dus door hare drukking op de

longaderen of aderen , als ’t ware ,
den krop

der longen te openen of te (luiten ,
en dus

- als tegenwerkende tegen de opening en

fluiting der longeklep en het llrotten-

> hoofd , te beletten , dat er geen overtol-

lige lucht in den krop der longen door-

dringen kan, het zij de groote luchtader

te vol is of te (lerk en te vrij doorademt

;

de loop der vaten fchijnt aanleiding te

geven tot dit gevoelen , om dat dezelve

niet bij eene nederdalende takfehieting

,

maar door eene ronde ineenvlegting za-

menloopen; daarenboven is dit gedeelte

veel klierachtiger dan de zei fdandigheid

der andere longkwabben. Hoe het zij

de afbeelding is echt , en wordt aan een’

kundigen ter verdere onderzoeking over-

gelaten.

Hier mede dan kortelijk deze Figuur ver-

klaard zijnde, (la men het oog op Plaat XV.
Fig. 2 . Deze is geheel en al levensgroote

,

met eenige weinige verandering ,
ge volgt

naar eene afbeelding van willis : deszelfs

aanmerkelijke bijzonderheid noodzaakte ons,

dien niet over te (laan
,
om dat zij een zeer

klaar denkbeeld geeft van de aaneenfehake

ling der weivochtvaten (vafa Lymphatica).
Sommigen merken die aan als luchtblaasjes

in de longen, doch dit is zoo niet. De
lucht-
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luchtblaasjês of cellen in de longen, gelijk

flraks blijken zal, zijn de vliezen zelve,

die de lucUcaderen bij menigte in ontellij-

'ke affcheidingen omringen; maar het zijn

in de daad water- of weivochtvaatjes, die

als kleine blaasjes of bolletjes
, onderling

eene taksge vvii ze vlechting maken. Het is

den Ontleedkiindigcn bekend, hoe men door
de ontdekking dezer vaten in de longen der

Koeijen
,

gekomen is tot die verbazende

kundigheid van de weivochtbuis ( Du&us
Thoradcus ) in den Mensch , en hoe deze

het als de bron der weivochten in hec

bloed, anderen die als een zenuwvocht aan-

merken. Deze vaatjes fchijnen. een nuicend

en ontlluitend vermogen te hebben, even

als de klapvliezen der liichcaderen in de lon*>

gen of de cellen der flagaderen , want bei-

den zijn niet vatbaar voor de ailerrubciellle

opfpuitingen , door eene injideer ^ fpuit:

maar wat ontdekt de Mensch niet? Ver^

maarde Mannen . lang aan dergelijke werk-
zaamheid gedacht hebbende, hebben, zoo
ik mij niet vergisfe, de groote liberkun,
ALBiNus , en de niet minder beroemde Ana^
tomlst MONRO , de opfpuiting , door mid-»

‘del van de kwik, uitgevonden. De jongs

Heer monro thans de opvolger van zijnen

beroemden vader, heeft die kunst verbe«

terd ; hij had lange buizen van hout, dia

allengs wijder wierden : deze buizen fchroef-

den op elkander, even als de waterbuizen

in de Hangen der Brandfpuiten ; de kleinlle

üak hij in eenig kennelijk wcivochtvat
, en

E s bond

HET
rundvee^

III. Afdci

I.
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bond die wel flijf en flerk om de buis:
’ daar na leide hij de buis in eene fchuine

helling
, en llorte daar gezuiverde kwik in

,

die dan door de zwaarte allengs de vaatjes

opende en doordrong. Naar mate nu, dac

de kwik allengs zachter doordrong, fchroef-

de hij er van tijd tot weder grooter, en

eindelijk nog grooter buizen aan , en maak-

te de helling nog hooger, zoo dat de aan-

drang der kwik van tot tijd wel zwaarder

wierd, doch door de langen weg die zij rot

het centrum moest doorloopen, het gewipt

matigde, tot dat eindelijk de weivochtvateii

allen zich als eene fijngeregen parelfnoer

vertoonde. Ik heb met verbazing "'deze

kunstgieep gezien en van dien Heer geleerd,

en tot erkentenis voor hem , verfcheiden

van zijne beste Praeparaten , op dit onder-

werp door hem, zoo in zijne Reizen door

Berlijn , Straatsburg
,

Gothingen , als in

mijne N^d^x^^idiLeyden verzameld, gemaakt,

in dien tijd, toen deze uitvinding onder de

Ontleedkundigen eerst ontdekt wierd. Na-
derhand heeft de Hooggeleerde van doe-

veren, aan welken hij, zoo als het een

edelmoedig wijsgeer past, deze kunst had

medegedeeld, insgelijks uitmuntende prae-

paraten hier in gemaakt, die, zoo ik mij

niet vergisfe, als nog door de goede en

lolfelijken ijver van den Hoogleeraar san-

oiFORT, met zoo veel zorg, in het Ana^
iomisch JMufaeum der Leydfche Hooge
Schole bewaard worden, benevens alle de

on-
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onvergelijke Konstflukken van den onderfe-

lijken alb:nus

Thans gaan wij over ter verklaring van

Plaat XV. Fig. 2 , in welke , volgens tho-

MAS WILLIS , Wordt afgebeeld eene Volko
men

(*) Ik maak hier bij deze gelegenheid met rede

melding van , om dat ik bij ondervinding geleerd

heb, welk een misbruik er gemaakt wordt, als de
Custodes of derzelver Handlangers , zich te veel vrij»

heid aanmatigen om dergelijkc kostbare Konscftukkcn »

uit een zeker foort van eigen wijsheid en winzucht,
aan een ieder te laten zien , waaruit , door het on-
kundig en ODvoorzigtig behandelen , de aangelegendfte

tn kostbaarfte Stukken , derzelver nut en luister , en
vooral leerzaam oogmerk, geheel misfen, en einde-

lijk door den tijd het fchoonde Mufaeum vervalt , en

de welmenendfte ijver en arbeid dikwijls verhinderd

wordt, indien ik voor mij , ten aanzien van zoo veel

vlijt en belangloozen ijver ter oprigting en ( bad ilc

door zamenloopende omftandigheid niet belemmerd ge-

worden ) inftandhouding van het aan mij vertrouwd

Mufaeum of Kabinet der Natuurlijke Zeldzaamheden-^

meest alles door mijne eigene handen in orde gebragt,

deze misbruiken niet ondervonden had. Ik zoude
mij niet behoeven te troosten met den Dichter en*
NIüS of VIRGILIÜS:

Eos ego verficulos feit tulit alter honores ,

Sic vos non vobis mellificatis apex ,

Sic vos non vobis fertis arntra boves ,

Sic vos non vobis vellera fertis oves ^

Sic vos non vobis indificatis aves.

Dit fapienti fat didtum , verzoek ik verfcbooniöf

voor deze mij betreffende aanteekening , waarop ik

regt meene te hebben , daar ik ondanks deze toepas»

fing, mij nederig durf beroepen op den onafgebro-

ke* ijver , waar mede ik niet afgelaten heb om aan

den mij opgedragen post in de Natuurlijke Historie

te beaatwooiden. /

E3

HET
rundvee^

III. Afd.

1 .

Hoofdll.

(



70 NATUURLIIKE HISTORIE

het
ÏLUNDVEE

III. Afd.

I.

Hoofdfl.

men levcnsgroote lobhe of hovenk^.vabbe

van de long, van haar eerde vlies ontbloot,

en bij de luchtpijp en bloedvaten afgefne-

den.

a Ts de afgefneden dronk der zijlingfche

longader.

h De opening van den adertak (^yirterid

Pneumatica ')
, die uit het hart in de Ion*

gen loopt , afgefneden vertoond.

c De opening der longe- üagadertak (^Vena>

Pneumatica .

)

édddddd De langwerpig ronde celletjes

der weivochtvaten , taksge wijze verfpreid,

zoo als dezelve uitwendig over de longe-

kwab loepen.

eeeeee Derzelver zamenloopende vereeni-

ging, zoo als zij naar de chijlbuis neder-

vlechten,
"

fjff cweelépigé fp^^ bet vlies

,

dat naar de groente W loopt.

ggg Aderlijke fpruchrels ami de krop der

1ongekwab.

h Een aanhangfel der kwabbe, boven aan

den krop.

Hie^rmede nu de uitwendige gedaante der

koelong in deszelfs volkomen zamenhang,
van deszelfs werktuigclijk begin aan den

gorgel en het (Irotrenhoofd tot aan de ein-

den der longen , benevens de weivochtva-

icn , bloed - en adertakken , mitsgaders de
gedaante en takfehieting der long- en luchc-

aderen en bet geen tot derzelver werking

be-
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betrekking heeft, voorgedragen zijnde, tre- het

de ik nu tot wat nader en belangrijker on*

derzoek van het inwendig geüel
,
inzonder- m. Afd.

heid tot de kennis der klepvliezen ,
klier- „ .

. 7 n • 7 11 • • J Hoafdll.
tjes , bolletjes enz. , hetwelk met minder

licht zal verfpreiden, orri daar uit nader-

hand bij het verhandelen over de ziekte der

Koeijen dit gewigtig fluk op te helderen.

Wij Hellen dan voor Plaat XVL Fig. r
: .

Verkla-

aldaar is afgebeeld een gedeelte van de Ion-

gepijp of luchtader, van afiland tot afHand

van zijne vliezen ontrold. Deze afbeel-

ding is des te noodzakelijker, om dat vele

onkundigen, die dit gedeelte Hechts opper-

vlakkig befchouwen, in de verbeelding zijn,

datheteene geheel kraakbeenige ringsgevvijze

buis is, zonder bekleedfelcn ; het tegendeel

zal blijken ; want gelijk alle buizen en in-

gewanden hunne bekleedfels hebben van
'

fpiervezeien en Hagadervezelen , zenuwveze-
len

, klier - en vetvezelen , zoo heeft de

longcpijp die insgelijks. Ten begrippe hier

van gaan wij over ter verklaring

:

Fig. I in Plaat XVI. Helt dan voor, eenpkatXVL
gedeelte der longepijp met deszeifs ont

hloote vliezen.

a Is het opperHe vlies of bekleedfel , wel-

ker zelfHandigheid gedeeltelijk fpiei’achtig

cn kraakbeenig is : deze vezelen zijn zeer

Herk, en beHuren de ringen der longe-

pijp; zij zijn hier op zich zelve ver-

beeld en omgefiagen, en van het adervlies

,

£ 4 dat

/
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<^at nog aan de longepijp vast is
, ge-

fcheiden.

hh Het adervlies , om de longebuis ge-

hecht.

cc Het adervlies (^Tunica vasculofa^ } vol

fijne adertjes en vaatjes ,
van het klier-

vlies, dat nog aan de longepijp vast is^

gefcheiden.

dd Het kliervlies, onder het opgemelde lig-

gende, nog aan de longepijp vast.

ee Het kliervlies {Tunica gïandulofa^ of -

vetvlies {Adïpofa^^ van het fpiervlies,

hetwelk nog aan de longepijp vast is,

gefcheiden.

ff Met fpiervlies , het geen inwendig met
langwerpige vezelen langs de longepijp

loopt.

gg Het fpiervlies afgefcheiden.

hh De longepijp in zijne natuurlijke ge-

daante.

iii Splicfing der longepijp in- twee takken,

zoo als die zich in de linker en regeer

kwabben uitfpreiden. Nog dient opge-

nierkt te worden , dat langs de ringen

der longepijp , tot in desxeJfs uiterlle

fpruchtels , een doorgaande fijne band

loopt, welker gebruik fchijnt te zijn, de

ringen der longepijp aan een te verbin-

den; zij is in de Koeijen zeer zigtbaar: '

en tevens, dat de zijtakken in deze fplic-

fing der longepijp altoos als om den an-

deren vlechten , ’t welk de Botanici Dicho-

tömi noemen, en dus niet als de takken

der

I
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der aderen, die veelal tegen over elkan-

deren, oppofiti^ zijn,
' *undveï

III. Afd,

Fig. 2 in Plaat XVI. vertoont een dwars

doorgefneden gedeelte van de onderkant der
‘

groote linker longekwab , geheel levens- PlaatXVl

grootte, digt aan deszelfs finalfte einde.

Deze afbeelding is des te meer van nut,

om dat den minervarenen , . het zij Slagter,

Vetweider , Boer of Veehouder hier door

een volmaakt licht in dc gefleidhcid der

longen kan bekomen , en daar bij dan het

hier voren reeds genielde en het, ter ver-

klaring dezer Plaat, nog te mcldene, te be-

ter kan bevatten , zoo dat het hun zeer

weinig of niet meer moeite kost, dan flechts

door eene enkele fnede dit deel in oogen*

fchijn te nemen en te bezien , en , zoo on-

ze afbeelding eenige aandacht verdient, de-

zelve benevens den uitleg daar bij te ver-

gelijken,

a a a a ayQxioovx dan den rand der longen

in hare oppervlakte , waar tusfehen de

.
knobbelige weivaten, in Plaat XV. Fig. 2

. afgebeeld , liggen.

hlhh is de kant der doorfnijding van onde-

ren ;
maar het eigenlijke is nu , om alie die

verdeelingen
, w^lke in de afbeelding zoo

‘

zigtbaar, nu vierkant, dan ruitsge wijze,

dan wederom driehoekig of bogcig zamen-
loopen, in achtte nemen; want alie die af-

fcheidingen, die hier zwart zijn uitgediept,

zijn eik op zich zelve afzonderlijke vliezen,

E 5 . die
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die tusfchen hare wanden de lucht, ade-

ren en flagaderen in een bijzonder om-
windfel bevatten, dermate, dat, hoe keu»

rig en nagaande men deze vliezen volgt,

er genoegzaam geene mogelijkheid fchijnt,

om derzelver weeflel en dooreenvlech-

ting te fcheiden ; want naauwelijks treedt

het ontleedmes of de fchaar in het eene

vlies
, of hij ontmoet een ander

, dat verhin-

dert te volgen , en dus is er volftrekt geen

beter middel om een goed begrip te vor-

men, dan eenvoudig door deze doorfnij-

ding de natuur te volgen , wel te ver-

liaan , ten aan zien van het beloop der

long en adcrbuizen , want ieder der zwar-

te diepfels toont het beloop der long-

^ buizen , vergezeld door de bloed- en wei-

vochtvacen
, aan , terwijl de vliezen ,

waar

in dezelve zijn ingewikkeld , altoos vol

lucht zijn , en dus iedere afdeeling als

tot ,een bijzonder inwendig longekwabje

formeren ; zoo dat , indien men dezelve

al naauvvkeurig wilde fcheiden, men ge-

noodzaakt is om deze vliezen eerst op
te blazen of met water vol te laten loo-

pen, zoo als malphigius gedaan heeft.

Ik heb met groote moeite een gedeelte

der long , ’t welk ik hier vertoon , opgebla-

zen gehad en zachtjes gedroogd, en dus

waren de fchut vliezen gefpannen en kon-

den toen gereedelijker door deze door-

Inijding opheldering geven. In deze af-

beelding echter is de natuur gevolgd:

men ziet dus ook in dezelve die kenbare

duor-
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doorfnijdingen der longaderen , benevens

derzelver bijloopende aderen en flagade-

ren in twee voorname takken , en wij-

ders in ieder celletje of afdeeling insge-

lijks de doorfnijdingen van kleinere aflei-

dingen, diè allen een hooger oorfprong

hebben uit groocere takken in het bo-

venfte gedeelte; de verklaringen en aan^

wijzingen zullen dit nu vatbaar maken.
ccccccccc Zijn de afdeelingen der vak-

ken , zoo als die tegen den bovenrand
aaaaa zich verliezen.

(Idddddd Zijn de middelvakken.

ueeeee Zijn de vakken die doorgefneden

zijn aan het ondergedeelte der long bhbb.

f Is een groote flronk der longader aan

de linkerzijde, benevens nog andere daar

boven.

g Is de adertak, doorgefneden.

k De flagaderrak, insgelijks doorgefneden.

; Is de groote ftronk der longader ter reg*

ter zijde.

k De ader en llagadertak, die dezelve ver-

gezellen.

I Is een kleiner longadertak, zijlings uit die

van i fpruitende.

mm De ader en flagadertakken
, die ook

deze kleinere longader vergezellen tot des-

zelfs uiteinden.

nnnnnn Alle kleinere en fijnere fpruch-

tels
,

die in de vakken zich uitfpreiden

,

en voorts door de menigte kleine flippen^

overal kenbaar zijn. Wijders zier men
in alle de vakken de uitbreiding der ade-

ren

het
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PI. XVI,

Fig. 3.

ren zijlings uit de zwarte fleuven invloei-

jen
, zoo dat men dezelve aanmerkelijk

ondcrfcheidt. Eindelijk is de gcheele

zei fftandigheid geflipt met kleine llipjes,

die allen de luchtblaasjes in de longen

maken en als uit de Ipruchtcls der lucht-

aderen nitfij pelen , en tevens zeer fijne

zenuwtjes omringen, alle welke kleinig-

heden het bloot oog ontfnappen, doch

hier in de afbeelding duidelijk genoeg

zijn op te fporen.

Uit alles dan te zamen genomen, en met
de afbeelding der long in Plaat XV. Fig. i

vergeleken
, oordeelen wij genoeg voldoen-

de om de zamenflelling der long, ten aan-

zien der long- en lucheaderen, mitsgaders

de vergezelling der bloedvaten te leereii

kcni^en ; maar wij treden nog nader. Ons
is bekend, dat marcellus malphigius, en

na hem willis
,

in de zamenflelling der

Koeijenlongen
, vooral daar dezelve in één

punt zanienloopen , eene bladerachiige en

druiventrotsachtige takvlechting ontdekt heb»

ben', 'zoo als in- Figuur 4, 5 en 6 is na-

gebootst : wij hebben insgelijks getracht om
dit na te fporen, en geloven zeker, dat

derzclver afbeeldingen getrouw zijn, doch

bekennen nederig, dat wij zoo verre niet

gehaagd zijn. Dan ,
zie hier eene afbeel-

ding volgens onze ondervinding.

Fig. 3" in Plaat XVI. vertoont levens-

grootte een zoodanig gedeelte als mali^hi-

Giüs en v/iLLis als druifachtige bladeren of

zak»
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zakjes hebben verbeeld : men ziet die in

onze Figuur niec , dan flaauw ,
aangewe-

zen , in die ronde bolligheden , die er zigt-

baar in uitpuilen; men ziet er den loop

der longaderen en der bloedaderen om- en

doorloopen , zoo als die in Fig. 2 in de

dwars doorgefneden long inwendig vertoond

zijn, en dus is bij

a De kennelijke lucht- of longader met
derzelver takfchieting zigtbaar.

h Is de ader - en flagadertak, welker fpruch-

tels kennelijk zigtbaar zijn.

cccccccc Zijn alle duidelijke uitpuilingen

,

die elk op zich zelve eene ronde blad-

of druifachtige gedaante hebben, en dus

nabij de Figuren 4 en 6 , uit malphi-

Giüs ontleend, komen, zoo dat alles za-

men vereenigd ,
als ’t ware een blad ver-

toont, dat in zijne vliezen verfcheiden

trotsbladen bevat.

ddddddd De affcheidingen derzelven door

de fpruchtels der longaderen.

Dan, om dit nog nader te ontdekken,

lette men op het grootfte. en onderlle blad

,

hetwelk bij even als de andere bladen,

ongeopend vertoond wordt, en vergelijke

daar bij Fig. 4 , waar men dit onderfte

blad uit de groote trots geopend en le-

vensgrootte atgebeeld ziet , zoo als het-

zelve met 'Zijne vaten, volmaakt een boom-
blad vol aderen gelijk is , benevens . des-

zeifs aauhanglel , waarin de flagaderen

zich
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"et zich opdoen ; deze gedaante beantwoord
RUNDVEE, volmaakt aan die afbeelding , wel-

III. Afd. ke MALPHiGius en WILLIS er van geven:

de onze evenwel teekent wat duidelijker,

en niet zoo fijn , hetwelk daar aan is toe te

fchrijven , dat die van willis door een mi-

croscoop zijn gezien
, en de onze met het

bloöte oog ;
dan dit is voldoende genoeg

tot ons oogmerk, dewijl uit onze afbeel-

ding on tegen zeggelijk blijkt, dat de longen

aan hare uiteinden die zelfde takvlechting en

bladvormige uiteindens hebben als de blade-

ren der boomen , die door hunne oneindig fijne

poriën en luchtaderen, als ’t ware, de lucht

en daauwvochcen influrpen, zoo als de lon-

gebladeren ,
die inademen ; waarom dan ook

LiNNAEUs, den Mensch bij eene boom of

plant vergelijkende, de fpieren als bladeren

aanmerkt; doch met meerder regt zoude hij

dit van de longen hebben kunnen zeggen

,

foUa aetherea respirantia; althans deze

onze afbeeldingen toonen , dat een ei een

ander ei niet beter gelijkt dan deze longe-

bladeren een boomblad.

PlanXVI. 4* in Plaat XVI, is dat zelfde ge*

Fig. 4.
’ deelte ,

hetwelk bij e in Fig. 3 . ongeopend

vertoond wordt, geopend en de takfehiedng

der vaten , naar het leven gevolgd , waar in

men duidelijk de zijfpruchceis uit de mid-

dentak zich ziet verfpreiden, volkomen ge-

lijk aan een boomblad.

Fig.

aa Is het bovenblad vol adervaten.

hb Het onderblad vol flagadervaten.
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Fig. 5. in Plaat XVI vertoont , om des-

zelfs fraaiheid, een zoodanig blad door het

vergrootglas gezien, en uit willis overge-

nomen ,
waarin nog fijner de takfchie*

ting der luchtvaren miet alleen , maar ook

de ineenrolling der luchtvezelen re zien is ,

v;ant het geene in onze Figuur 4 zich op-

doet ,
zijn de ader - en flagadertakjes ; dan

in deze is de takvlechting der luchtaderen

te zien, dus is bij

a De doorgaande tak der ^luchtader.

hh Zijfpruchtels daaruit fpruitende,

cccc Ineenvlechtingen der allerfijnfle long-

buisjes , die allen als kleine druiventros-

jes ineen woelen, en daarin van de uit-

eindens der ^J:)loedvacen verfchillen,

dd Zeer fijne fpruchtels der bloedvaatjes,

waardoor deze trotsjes gevoed worden.

Om deze aangename befpiegelingen , op
een open plaatsje op deze Plaat, alle mo-
gelijk vermaak bij te zetten , dient nog
Fig. 6 in Plaat XVL Hier hebben wij, ais

ter uitfpanning, verkleind voorgefleld, diè

druif of bladachtige affcheiding, van welke
wij in Fig. 3 en 4 ,

zoo als wij die hebben
gevonden, fpraken, doch deze Figuur 6 is,

naar die vaia willis gevolgd en vertoond,

wonderbaarlijk, hoe alle die longecellen als

bladeren , of liever vruchten , aan eenen tak

gehecht zijn , zoo dat de laatfle of onderfle

in de punt der longe eindigt.

a Is

HET
rundvee^
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Fig. 5.

Plaat XVI.
Fig. 6.
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a Is de iuchrader, overlangs geopend, waar
1.UNDVE». - -

n n r
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om men nog de kraakbeenige ringen ziet,

hbb Zijn de inwendige openingen, die uin

de groote buis in de zijtakken de luchc

, aanvoeren.

ccc Zijn die zelfde uitwendige takken afge-

fneJen

ddddddd Zijn de takken uit dezelfde oor-

fprong, die in de gezwolle Luchcblaasjes

eindigen , en die
, opgeblazen zijnde ,

of naar de manier van malphigius , met

water gevuld, volkomen als druiven aan

hunne takjes, eene tros uitmaken, zoo
dat de bovenfte meerder bolletjes hebben

‘ dan de onderde, welk fpits eindigen, juist

als eene druiventros, gelijk dit in de Fi-

guur duidelijk te ontdekken is,

e Toont, door de lange ftreepen, de inwen-

dige fpiervezelen.

/ffffff Zijn alle blaasjes en bolle hartvor-

niige bolletjes, bij wijze van druiven aan

eene tros verbonden.

ëSSSêêSSSSS Bloedvaatjes door derzel-

ver oppervlakte zigtbaar.

Dus verre deze Figuur verklaard zijnde,

dient men nog te weten , dat ook ieder zoo

een bolletje op zich zelve inwendig we-

derom zijne kleine celletjes en ingerolde

bolletjes heeft, zoo als in Fig. 3 en 5 kan

opgemerkt worden.

Eindelijk ,
gelijk wij nu de Longen in

hunne longaderen ,
luchtblazen

,
celletjes,

aderlijke en flagaderlijke takjes en vlechtin-

gen,
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gen, zoo naaiiwkenri.c;; doenlijk was, heb- mr
ben nagefpoord, kan ik nicc nalaten ook iecs

van de zenuwen te melden. De zenuwen iii Afd.

der longen zijn de allerfijnde, teederfte en i-
„

fchier o'nzigtbaarde van alle de zenuwen in

het geheele ligchaam , maar , daar de tak-

ken der longen zulk een bijzonder maakfel

hebben, dat van alle andere deden zoo mer-

kelijk verfchik, zoo heeft dit ook plaacs in

de zenuwen, en daar het zoo moeijelijk vak,,

de bloed- en andere vaten in de longen,

te kunnen opfporen , . nog veel moeijelijker

vak het nafporen der zenuwen, of laat ik

liever zeggen zenuwtjes, ,,in dat ingewand.

Ooi dit aan te toonen, zullen wij nog een

afbeelding yan wtLLis overnemen ; zie der

^elve op onze Plaat,in Fig. 7,, welker ver-

klaring wij hier zullen mededeclen.

Fig. 7. hl Plaac^XVI vertoond dan de ze« Pi. xvil*

miwvezelen , door het niicroscoop gezien. Fig* 7*

Zij zijn niet met vlechtingen noch takjes in,

en door een gevlochten, maar als regte

uitbreidende vezeltjes, die uit het punt van

een fteeltje, even als waaijers, zichmkbrei-,

den, of liever, als zoo yeie vezelpluimp-

jes, die, de een aan den anderen werbon»
den, nu dan kleiner in de cellen

en uiterke vlechcingen^ der vaten indringen*

Deze takjes, benevens derzelver pluimpjes,’

zijn volmaakt gelijk' aan dat foort van zqq*

wier of koraal , dat wij overvloedig aan,

ónze kranden vinden, bekend bij den naam^^

van' Scrtularia Argentina Plumofa ,

F liéF
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het zilverglanzlg plulmwier. Even als in
i^uNDvEE

Figuur, fpruic het eene pluimpje uit

III. Afd. hét andere, juist zoo zijn de deeltjes en

TT fpruchtels uit elkander vleiiende; eindelijk,
Hoofdft. .^11 .j T J-’

in alles is de geaaante derzelve zoodanig,

dat men het eene voor de afbeelding van

het andere zoude kunnen doen doorgaan;

dan, door het microscoop ontdekt men hec

onderfcheid : het pluimwier bellaat geheel

uit fijne leedjes en zeer kleine celletjes, die

door den beroemden ellis en onzen Zeeuw-
fcheii' Do(ftor baster, als de arbeid van

kleine diertjes befchouwd wordt; maar in

de zenuwvezelen der Koelongen zijn de

pluimvezelen niet geleed , maar allen dra-

dig en oneindig fijn, gelijk de Figuur aan-

toont ;
men zie dus bij

a Een groote pluimvezel , benevens des-

zelfs zij vezelen, die in de groodle cel-

len of vakken vleit.

hbb Vertoont de affnijding of rand der ve-

zelen , zoo als die om en door de’ lon-

gen loopen.

cc cc Zijn allen pluimtakjes en fpruchtels

der vezelen ,
uit en op hunne fieeltjes

uitfpruitende , en in de kleinere cellen

en klieren der longen indringende.

ddddcl Losfe takjes.

Wanneer men nu alle deze allerfijnfle

; vaatjes der longen , derzelver draaijingen

,

vlechtingen, vereeniging en vergezelling der

luchtaderen mee aandacht eens befchouvvt,

en
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en derzelver werking beredeneren wil, is

het dan wel wonder, dat een zoo ontzag-

chelijk dier , als de Koe is , hoe grof en

fl:erk dezelve fchijne, zoo vatbaar is voor

befmetting, kwijning en verderf in de lon-

gen
,

ja in zeker opzigt daar voor veel vat-

baarder is dan den Mensch ? Het is aan de

Artfen , ten ininde aan de kundigen en op-

lettenden, genoeg bekend, hoe vele kwa-
len en kwijningen er uit het bedorven bloed

in de longen ontH:aan, als, benaauwde adem-
haling, een vertering in de longen, verpop-
pingen, ja meest alle rorkoortfen, zoo dac

het inademen van een Pinkende en bedor-

ven lucht en verrottende uitwafemingen al-

leen in Paat zijn , om eene Stad of een

Dorp te befmetcen , waar van de voorbeel-

den overvloedig bekend zijn; maar in de

Koeijen is dit niet minder aanmerkelijk:

men kan het niet ligt weten , hoe vele Koei-

jen er door de longkwaal befmet zijn\ om
dat de Slagers alcoos de befmettc longen

fchielijk wegdoen; maar ik Pel, dat er van

‘de tien, vijf* a zesjarige Koeijen, en hoe ou-

der hoe meerder, bijna de helft het longefinec

hebben. Dit heeft ons bewogen , om in

‘deze Plaat een begrip van de eigenlijke bron

dezer kwalen te geven
;

vele Pellen de

hoofdoorzaak in de longe- of luchtaderen,

Idepvliezen, blaasjes enz., doch dit is zoo
niet: zij zit in de befmetting der bedorven

lucht en in het aderlijk bloed. Er is door

ons alreeds, bij de verhandeling over hec

'bloed, iets gezegd van deszelfs aard, om te

* F 2 ver-

HET
R.UNDVElj

III. Afd.
I.

Hoofdftw
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verdikken en rot bederf over te Haan, dït
»i NDVEE.

nader blijken. Wij hebben naauw-
III. Afd. keurig genoeg de vlechting der varen in dé

Hoofdft
Figuren aangetoond , maar bij

deze gelegenheid willen wij er nog door dé
volgende afbeelding eene nadere ophelde-

ring aan geven.

PI. XVI. Fig. 8 in Plaat XVI. (lelt dan voor oogeti
fig- 8. levensgroote afbeelding van de balis

eiener groote longekwab
,
geheel en al door

cn door als verkankerd en verhard door het

^joogenaamd longefmet of longevnur, waar

door de aderen en llagaderen, meerder ge-

Ipannen
,
gezwollen en verdikt zijnde , zeer'

kennelijk hebben kunnen gevolgd worden ,*

terwijl genoegzaam in alle deszelfs door-

fnijdingen die korrelige en kalkachtige Hof*

fen gevonden worden, die de long verhop-

pen en bederven , en het geen het verba-

7endhe is, dat zelfs de wanden der flaga-

deren eindelijk tot eene geheel kraakbeenigê’'

zelfhandigheid verharden
, cn deze vier, vi}f

of zes hoofdtakken eindelijk dc geheele qn-

derlong tot een eenige kraakbeenige klier'

hervormen , waar van de wanden of de

omtrekken zoo hard zijn, dat zij dikwijls het

mes wederhaan en met geweld moeten ge-

fcheiden worden. Wanneer zij dan geo-

pend zijn , vindt men er , tusfehen dik ge

»

ronnen bloed, eene menigte geele korrels

van ronde ,
langwerpige en gekromde ge-

daarrte, in
,

alle door verdikte flijm aan een

verbonden, bij wijze van bollen, zoo als m
Fk

I
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Figuur 8 bij k ce zien is; in de eigenlijke

long-luchcaderen vindt men die niet, maar

deze zijn als dan gedroogd, in een gekrom-

pen, en derzelver fijne fpruchtels verteerd

met de kleine bloedvaatjes, hetwelk zigt-

baar genoeg is en aan de Slagters bekend,

pm dat de blaauwe, bonte, zwarte en dik^

wijls groene vlekken, dit uitwendig in de

longen ontdekken. Dan, laat ons de le-

vensgroore afbeelding verklaren , dezelve

zal het opheldereno

a Ts de tronk vaneenen grooten longadertak,

die in dit geheele gedeelte ' zijne takken

verbreidt.

h Kleiner fpruchtels van denzelven.

c De groote adertak.

ddddd Kleiner fpruchtels , door en om-
' trent de flagaderen vleijende.

teeeeeee Twee groote buizen der llaga-

dercakken in dit gedeelte, onderling zich

vereenigende , allezins gezwollen en gefpan^

nen, door hunne wijde openingen zigc«

baar

ffffff Kleiner fpruchtels derzelve^

g g Verharde en met verkalkte korrels op«
*

‘ gezwollen flagaderen.

A' Verkalkte korrels, die door gebarstene

flagaderen tusfchen de vaten verharden.

i Een groote verharde en onnatuurlijk ver»,

wijderde flagader
, vol kalkkorrels , waarom

de vliezen en de omtrekken geheel kraak»,

beenig zijn,

k

HEf
AUNOVei,

III. Afd.

I.
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HET
B.UNDVEE,

III. Afd.

I.

HoofdUf

k Vertoont een geheel en volkomen kra:ik«

beenigen rand of ka«^ , waarin verfchei-

den uitgangen der flagvaderen vereenigd

zijn , en genoegzaam het geheele gedeelte

der long aan die zijde in zich bevat-

tende.

II Is de ronde kraakbeenige kas, waarin de

flagaderen , aderen en longcbuizen ver-

teerd en tot kalkkorrels geworden zijn.

mm Zijn nog de overblijffels van de uit-

gangen der bloedvaten

n De korrelige Hof tot een pil of klomp
zamengekleinst , niet te min wrijfbaar

.

tusfehen beiden met zwart verrot bloed

vermengd.

000 0 00 0 Zijn nog overblijffels der longe-

cellen , wier randen insgelijks tot het

kraakbeenige overhellen , doch , nog door

het longeviies over(pannen zijnde , zoo
kennelijk niet zijn ; alleen kan men er in

nagaan de blaauwe en zwarte vlekken,

uitwendig in de longen te zien.

Het overige verklaart zich uit de be-

fchrijving zelve, en hiermede laten wij de

befchrijving der longen berusten, tot dac

wij bij het befchrijven van de ziekten der

Koeijen gelegenheid zullen hebben
, om na^

der gebruik van deze afbeeldingen en ver-

klaringen te maken.

Dus dan de verhandeling over de edelHe

ingewanden van de borst ten einde gebragt

zijnde, vervolgen v/ij met de noodige be-

fchrij-
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fcbrijvirg van het middenrif en de ingewan-

den van den buik, waarin wij vertrouwen,

dat onze Lezers en Begiinfligers van dit

werk vooral niet minder gewigtige voor-

dragcen en waarnemingen zullen vinden , als

in dit zoo moeijelijk onderwerp van het

hart en de longen , waarin wij wel eenigzins

uïtgebreider hebben moeten zijn , doch wij

vertrouwen, dat men overtuigd zal zijn , dat

deze uitgebreidheid onvermijdelijk was, wiL
de men een volkomen verfiag aan onze Na-
tie en in onze Moedertaal geven van zoo

veie wonderen , ais de befpiegeling der Na-
tuurkenners, zoo oude als nieuwe, ter ver-

gelijking uit dit dier met den Mensch ook
hebben opgeieverd.

F 4

HET
Rundvee,"

III. Afd. .

I.

Hoofdft.j
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HIT
aUNDVEE

III. Afd.

U
Hoofdft.

DERDI^ AFDEELING*

TWEEDE HOOFDSTUK.

Befchrijvende het middenrif^ benevens dp

ingewanden van den butk^ als : de Icvery

de milt ^ het alvlee^ich ^ den om^

meloop , nieren
, darmen enz.

BESCHRIJVING VAN MET MIDDENRIF,
SCHOTVLIES EN BORSTVLIES.

eiden de edele ingewanden van de borst,

te weten, het hart, de longen en derzelver

aanhangfel, in het eerlle Hoofddeel dezer'

Afdeeling breedvoerig befchreven zijnde,'

gaan wij thans over’ tot de befchrijving van
de ingewariden des buiks*

'
•

; ’ i

Alle dieren
,

die een tweehollig hart heb-

ben en door de longen ademen ,
’ hebberj

een zeer fterke fpier of fpiervlies, dat de^

ingewanden der borst en de ingewanden des

buiks van een fcheidc, cn tevens zeer veel
... . .. ....
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toebrengt^ aan de werktuigelijke beweging het

der ademhaling door de longen , die als

door dit vlies en deszelfs fpieren gedrukt i<T.Afd;

of ingefpannen , en wederom ontlast of oiic- H,

fpannen worden. In de Koeijen is dit ge-

dcelte zeer aanmerkelijk, uit hoofde der

grootte van het dier; men 'noemt het bij

de Boeren het fchotvlies^ de Ontleedkun-

digen noemen het , het middenrif QDïa- Middenrii

fhragma')^ ook het borstvlies; DAUBüN-^>f ^chot-

TON en DE BUFFON loopcu ei* vrij luchtig

over heen, en vergenoegen zich met wis-

felvallige metingen ; wij voor ons oordee-

ien, dat er onze Landgenoofien nog al aan

gelegen ligt , om den >varen ilund van die

vlies te kennen, nademaal aan deszelfs ken-

nis zoo veel gelegen ligt als aan dac der

longen
, om dat de werking van het fpier-

vlies zeer bijzonder, niet alleen op het iyairt

en de longen , maar ook op de maag , vooral

op de lever, milt en ingewanden in het

gemeen, betrekking heeft, en daarenboven

deszelfs maakfel,‘ fpieren, vliezen enz. ge-

heel als op zich zelven geformeerd zijn,

en als onafhankelijk van andere fpieren wer-

ken ,
ten zij de tusfehenribbige fpieren

,

\vaar aan deszelfs inenting is, hier aan het

hunne toebrengen. Buiten dit alles is het die

fpiervlies , hetwelk de Vleeschhouwers en

Boeren wel kennen , want bij het openen
der Koe wordt het gezond geftcl van dit

fpiervlies zeer wel gadegeflagen, te meer,
daar het genoegzaam doorgaat

,
dat

,

zoo
de longen l^erk zijn bedorven en aangcze.t

,

.

‘
^ F 5 'en
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BET en het hartebloed befmettend en verdikkend
KUNDVEE.

^ is aangedaan

;

III. Afd. want, daar het natuurlijk, rood en frisch

gefpannen is in een gezond geflel, is het

integendeel flaauwen flets in een befmet dier;

de vliezen zijn niet geel , maar wit, hard van

vet, in flede van die fchoone goudgele boter-

kleur, die men gaarne ziet. Maar ter za-

ke: wij gaan hetzelve in zijne deelen en

bijzondere benamingen befchouwen, in des-

zelfs betrekking als een borstvlies.

Borstvlics. Dit borstvlies is zeer vast verbonden aan

de inwendige oppervlakte der ribben, aan

het borstbeen, aan de tusfehenribbige en

onderribbige fpieren , tevens aan deszelfs

eigene holligheid, dermate, dat men het

daar van niet kan affeheiden , zonder de

fpieren te kwetfen en het Slagtdier onaan-

2ienlijk te maken; hierom fnijdende Vleesch-

houwers bij het afhakken dit deel langs

deszelfs beloop af, en laten het verdere be-

kleedfel aan de ribben zitten; zij zijn zoo

kiesch en zindelijk op dit vlies
, dat zij

over hetzelve, na dat het wel afgefpocld

en gezuiverd is, een reinen witten hand-

doek fpreiden.

De eigenlijke zelfflandigheid van dit vlies

is in de Koeijen ongemeen fl:erk , en door-

vlochten met vele bloedvaten , vooral ze-

nuwen en fijne vlceschfpiercjes; doch deze

zitten onder het vlies, en zijn als een bij

zondere fpier aan te merken, die eigenlijk

Midden- de regte middenrilTpier C^Diaphragma'} is,

rifipier. qqJ^ ^el de dwarsrij'jpier (Septum
• il/ö-
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Medium') genoemd wordt; zij is zoonaauw hst

aan het middenviies verbonden, dat zij,met

hetzelve het middenfchot van de borst uit- in Afd.

maakt, en als een gewelf vormt over de

ingewanden des buiks. Ik heb dit ,gedeelte

bij de Boeren wel het wulf^ d?x\s gewelfd

hooren noemen, en niet oneigen, om datS^^'"^^’

de fpier als een wulf of gewelf over de

ingewanden is ; niet te min loopt deze fpier

niet door; in de borst der Koeiien is deze

fpier ook tweeledig , zeer fterk van pezen

,

en ook breed
,
zoo dat zij zich waaijerach-

tig uitfpreidt, waarom ik dezelve ook best

hier bij een waaijerachtige fpier vergelijken

kan : zoo men wil , kan men dezelve ook ,

wel bladerachtig noemen, en dan is zij

niet ongelijk aan een Ouina - of Platanus-

blad ; deszelfs vezelen loopen als ftraien

uit het punt. der hechting , welke in de

Koeijen ons veelledig voorkomen: een aan

het borstbeen, twaalf inhechtingen aan de

binnenribben , te weten , zes aan zes
; voorts

aan de twee wervelbeenderen; de overige

verliezen zich in de korte ribben, ja zelfs

aan de binnenribben verdunnen zij met het

opgenoemde middenviies.

Beide deze vliezen , inzonderheid de fpier,

hebben eene rondachtige opening onderaan

,

daar den flokdarm doorloopt; hier uit ruk-

ken de Vleeschhouvv^ers den flokdarm, zoo
dra de long en het hart is weggenomen

,

en leggen die in een knoop, om te belet-

ten , dat er geen Hijm of vuil uit de maag
ilorce; en dit is een van de eerile en voor-

riaam-



-

M

MET
HUNDVEE.

III. Afd.

II.

Hoofdft.

Tusfchcn»

fchot.

De zwe-

erik.
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naarnde zorgen van een Slagter, te meer,
om dac langs den flokdarm nederwaarts zelfs

eenige fpiervezelen over de maag zich ver-

fpreiden , en dac wel van een taaijer en

doorwevener aard, als in eenig ander dier,

zoo dat er geen twijfel is, of dezelve be-

vorderen ook aanmerkelijk de herkaauwing,

het geen in onze afbeeldingen van de maag
zal betoogd worden. Voorts is er nog
èene bijzondere opening nevens de opge-

noemde , die de holle ader doorlaas en

rond is ; nog eene , die langwerpiger is

,

die de groote flagader doorlaat; ‘een iege-

lijk dus als in zijn'eigen doortogc befchermd
zijnde. Hoe wijs Is alles gemaakt ! daar

deze ter linker
,

gene ter regterzijde tegen

de wervelen ligt, en dus de een den an-

deren niet drukken kan!

Zoo ook heeft het middenrifvlies op zich

zelve , inwendig in de borst
, nog een vrij

fterk tusfchenfchot, door hetwelk de hart-

zak en de longen als van een gefcheiden

worden: dit tusfchenfchot, opwaarts zich

verlengende, omvangt als in ëen verdub-

beld vlies dac bijzonder kliergedel op het

borstbeen, dat men de zwezerik noemt,
eene lekkernij , die m genoegzaam alle Ta-

felgeregten en bij alle Koks en Keukenmei-
den bekend is. Zonder zwezerik is zelden

èen poilet of ragou of gebraden kalfshouc

fmakelijk : wanneer de Skgters eene Koe
óf een Os de huid afgeilroopc of gevild

hebben
, tot zoo verre

',
dac zij het dier

zuilen openen
,

is hun 'eerÜe werk het borst-

been.
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been door te hakken en het zwezerikvlies het

open te fnijden , en daar uit de vettigheid

en hestheid van het vleesch te beoordee- m. Afd.

len, te meer, daar deze klier buiten zijne n.

vliezen gemeenlijk in dik en fmakelijk vet

ligt. Wanneer een Slagter de zwezerik er

uitneemt, zijn de óogen der Vetweiders er

op gevestigd, en valt die wel uit, voor-

zegt men gerust, dat het beest wel fraee-

ren zal , en vooral als het eene goudgele

boterkleur heeft , dan zegt men : hij [meert

als dukaten goud

;

voorts is de werking

en het gebruik der zwezerik in de borst,

even als in den Mensch , nog een geheim

;

fk voor mij , ben niet vreemd van te ge-

looven, dat deze klier veel toebrengt toe

een zekere chijl , die de borst en het borst*

vlies lenig houdt , en mogelijk is de ver-

stopping van dezelve wel oorzaak van ze-

kere fchorrigheid , althans fomtijds vindt

men in dezelve ook wel verkalkte korrel-

tjes. Deze zwezerik moet men echter niet

verwarren met het geen men pezerik noemt,
zijnde dit laaide een gedeelte der pees aan

de mannelijke roede der Bullen en Osfen,

en het andere eene klier, uit vele knob-

belige vaste bolletjes bedaande. Het een

en ander gadeflaande, blijkt voorts uit on-

ze aanmerkingen , dat het borstvlies in twee
holligheden links en regts verdeelt is , en

wijders,' dat de borstfpier van het midden*
rif de beweging van de ademhaling bevor-

dert , buiten het gene de aderen en flaga-

deren in hetzelve
, toe den omloop des

bloeds
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bloeds in en door de tusfchenribbige fpie*
* ren en naar boven uitoefenen. Ik dien hier

niet te vergeten, dat men menigmaal in en
tnsfeben bet febot of de vliezen een wei-

of wateracheig voebt vindt, fomtijds zeer

lijmig, vooral in de Koeijen welke aan lon-

geziekten kwijnen ,
• en ik ben niet vreemd

van te gelooven, dat de zoogenaamde hof
of pof bier veelal zijn oorfprong uit heeft,

nademaal men doorgaans in die kwaal de

meeste opzetting in de borst het eerst ont-

dekt
,
gevolgd van eene feborrigheid in het

loeijen of bulken ; doch hier van nader*

Wij gaan over tot de

BESCHRIJVING VAN DE LEVER'
DER KOEIJEN.

De lever der Koeijen , waar van men af-

beeldingen vindt op Plaat XVII , is naar ge-

rade van het dier zeer groot, ja, zoo ik

meene, veel groorer dan in het Paard; het

is mede een der aan merkelijk (Ie deelen in

bet bovengedeelte van den buik tot aan den

navel, welke er omniddelijk aan verbonden

is, en tot tegen het gewelf van de mid-

denriffpier gelegen : dit ingewand ligt in de

Koeijen aan de regterzijde, en heeft drie

voorname kwabben, buiten eenige toeval-

lige infnijdingen , die men er fomtijds in

vindt ; de twee grootde kwabben zijn naast

elkander geplaatst. De kleine fchuift meer
naar onder en raakt aan het nierbedde, waar

van dit gedeelte een kleinen indruk bekomt.

/
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gelijk ook aan de grooce regterkwabbe hier «et

iets van te zien is.
r-undvee.

Op Plaat XVIL in Figuur i en 2 zijn iri. Afd.

dezelve duidelijk aangewezen : aan de ach*

terlle zijde der Koeijenlever , tusfchen de

tvi^ee groote kwabben , is eene bolachtige pi. xvii.

opwelling, al vrij aanmerkelijk onderPjhei*

den , hetwelk fommigen voor een vierde

kwabbe houden : men noemt deze in den

Mensch heuvelen , doch ’t geen echter

maar als een bijzonder aanhangfel moet aan-

gemerkt worden; zijnde de vergelijking van

heuvelen , dat is bergachtige gedaante , zeer

natuurlijk op de lever toegepast , blijkens

onze Figuren. De lever is duidelijk te on-

derkennen door zijne hovende breedte ; büf-

FON dek de meting in zijnen Stier op een

en een half voet breed , doch dezelve is

in onze Hollandfche welgemeste gezonde

Koeijen vrij grooter : ik heb er gevonden

,

die over de twee kloek mans handfpannen

breed waren en breeder: fommigen wederom
veel finalder en ingedrongen ; de dikte is

mede verfchillende ; in een gezond beest is

dezelve wel ruim een hand breed en dik

,

doch verdunt allengs naar den rand der

kw.abben. Het is der Koeijenlever eigen on-

der het koken te zwellen in het midden,

doch te krimpen in het dunde gedeelte,

het geen dagelijks bij de Penskokers, kan ge-

zien worden, buffon dek de zwaarte op
acht ponden, doch ik weet zeker, dat dit

het geringde gewigt is van de lever in

zware Hollandfche Koeijen
, waarin men,

als
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HIT
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PI XVII.
Fig. II.

Pooriader.

Lever»

ftéentjes

én takjes.

tils die versch gcflagt 7ijn dezelve -wel ter

zwaarte van tien a elf ponden vindt, naar

mate van den ouderdom, de zwaarte of ge-

zondheid van het dier.

De kwabben van de lever maken dus te

zamen eene groote. bolligheid ..tegen het

wulf of gewelf aan het middenrif, (zie op
Plaat XVII. Fig. ii.) alwaar ze glad, en

onderaan als met kuilen en holten is, waar

in de galblaas rust. Alle de kwabben wor-
den vereenigd door een vrij breeden vlies-r

band , die in de Koeijen zeer raai is ; deze

omvangt tevens de poortadèr, die uit eenen

aanmerkelijken boezem aan de ^kwabben de,

bloedvaten verfpreidt., en de lever tot een

der bloedrijkde deelen. dezer dieren maakt,

en tevens eene hoog bruine rpsfe kleur aan,

de lever mededeelt.
, Het leverbloed der.

Koeijen is vrij dik, in zoo verre, dat het

niet zeldzaam is, om in de aderen en flag-,

aderen , en vooral in die vaten , ^ welke digt'

aan de galblaas liggen, takachtige aanwas-,

fen of buisjes te vinden ,„ welke de gedaante,

aannemen der vaten; ik heb er op Plaat

XVII. Fig. 4 , 5 en 6 afgebeeld,, die zich'

als. kleine boompjes vertoonden : zij zijn

echter zeer bros, en leveren dóór finelting

en fcheikundige bereiding een prikkelend

bitterachtig zout uit, .waaromtrent wijlen*

mijn geachten vriend,' Doclor.c. ten haaf,
'verfcheidene ontdekkingen, als mede uit de

gal der Koeijen
,
gedaan heeft. Voorts heeft

de lever fomwijlen eene rimpelige opper-

vlakte die door de inkrimping der vaten
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veroorzaakt wordt ; als men die ziet
, is het

men genoegzaam zeker , dat er inwendig

zulke takjes zijn, en tevens in de galblaas Hi. Afd.

fleentjes, waarvan wij dadelijk zullen fpre-

ken.

In ’t voorbijgaan moet ik melden
,

dat Banden

behalve nog verfcheiden bijzondere aanbech-

tingen of banden , de voornaamfle zich vrij

breed aan het middenrif hecht , zoo dat de

lever daar als aanhangc
,
waarom men die

wel den hanghand noemt, zoo als in den
Merisch. Het is deze band , of liever die

fterke vlies , dat benevens andere banden da

lever in verband houdt , en veroorzaakt,

dat dezelve niet heen noch weder kan fchok*
ken of üingeren ; een kundig Slager is al-

tijd handig om deze banden en vliezen om-
zigtig af te fnijden, zoo om de uitilorting*

van het bloed uit de lever -poortader, als

wel inzonderheid om de uitilorting der gal-

Holfen te beletten
, nademaal de galblaas

ook gemeenfehap met deze vliezen heeft.

De lever - poortader deelt zich zeer kenne-

lijk in de Koeijen in twee voorname tak-

ken, en is een der aangenaam lle voorwer-
pen om het inwendig geHel der lever te»

leeren kennen , hetwelk bij onderzoeklie-

vende Ontleedkundigen overbekend is. Men
ziet duidelijk , hoe deze takken, de eene in

de lever zelve, de andere kort achter de-

zelve, zijne fpruchcels naar de inwendige

lever zendt ; de voorname tak , die de lever

doorloopt , bij de groote leverkwab , ligt

als in eene groeve : uic dezelve fpruicen

G we<*
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"*? wederom vrij grooce takken, die in ontel-
i^üNDvsE.

rpruchtei« en haarvaatjes ^ Fafa
III. AfcJ. Capillaria ) de zeltR-andighcid van de le-

Hoofdft
uitmaken, '^zie op Piaac XVII. Fig. 3.)

’ welke men als flagaderen kan aanmerken,
PI- xyii. en welker einden in zeer fijne bolletje^ pf

3‘ blaasjes .eindigen , die als kleine korreltje?

Zdffian. zijn, hetwelk men i^ gekookte Koeijenlever
digheia der zelfs proeft; echter is derzelver zelfltan»
lever. digheid op verre na zoo korrelig niet als

jn de Mcnfchenlever , en vooral niet als in

die der Zwijnen of Varkens. In de Koei-

jen is de lever hierom een fmakelijk ge-

regt; de fmeerige en malfche fmaak dei-

Kalfslever is ef bewijs genoeg van.

Pietsjes in Eindelijk zijn deze blaasjes , als men ze

in een verfche ongekookte lever nafpoort,

bij koppeling, als ’c ware, in vliesjes be-

floten en druifachtig verdeelt, en de andere

vaatjes fqrmerende , waardoor de galle, van

het bloed afgefcheiden , naar de gal buis of
galader doorfijpelt , en vervolgens naar de

galblaas gevoerd wordt : men kan ze des te

beter pntdekken , als men in de leveraderen

blaast, wanneer zij uitgefpannep worden:
zoo men dit behendig doet , en men droogt

^en gedeelte daar van, wel afgebonden, en

faijdt het daarna door, dan kan men ui: een

Kpeijenlever een zeer leerzaam praeparaap
bereiden. Er was oneindig veel nog hier

bij waar te nemen
, maar de overvloed van

bijzonderheden noodzaakt ons tot bekorr

^ing; waarom wij ook de verklaring der ip

aapg^haalde en verdere in dit Hoofd-
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(luk nog aan te halene en op Plaat XVII.

geplaatste Figuren ,
bij elkander achter dit

Hoofdduk gefield hebben. Ill, Afd.

Na de lever befchreven te hebben , zul-

len wij nu onze aandacht vestigen op het

voornaam ile gedeelte ,
waartoe de wijze

Maker de lever afzonderlijk gefchikt heeft,

te weten , de bereiding der galle en de gal*

blaas, hetwelk hier des te meer onze op-

lettendheid vordert, dewijl de Koeijen- en

Osfengal , zoo wel bij de Ouden , als bij

ons, in de Geneeskunde, en tot gebruik in

de Fabrijken en andere zaken, voorname-

lijk bekend is, en wij gaan dus over tot de

BESCHRIJVING VAN DE GALBLAAS EN
DE GALLE DER KOEIJEN.,

De galblaas in de Koeijen beflaat, geliik De gal*

in meest alle bloedrijke dieren, die door de^^®^®*

longen ademen en een tweeholig hart heb-

ben , uit een langwerpige peervormige zak,

(zie weder op Plaat XVII. Fig, i , 2, 3 pi. xvil.

en 1
1 ^ welke het bereide galvocht bevat; Fig- 1 . a.

men noemt het bovenfte gedeelte den hals

het onderPe den bodem , het midden de

huik , volkomen in de gedaante van een

ronden langwerpige disteleerflesch

;

de gal-

blaas is in de Koeijen aanmerkelijk groot,

en puilt buiten de kwabben der lever uit,

in meerder of minder gefpannenheid , naar

mate dat dezelve meer of min met galle

vervuld is; zij is omtrent een fpanne lang,

en op haar breedst een handpalm breed

;

G a ech»

J
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echter kan men hierop niet altijd bepa-

len ;
want zoo er verfchil in de grootte

van eenig doel is, is het in de grootte der

galblaas. Men vindt ze dikwijls ongemeen

en bovennatnurlijk groot, en wederom an-

deren integendeel zeer klein; ook is, vol-

gens RLiscn, een dubbele galblaas zeer ge-

meen bij de Koeijen; fommigen meenen,

dat in de grootte pf kleinte de oorzaak

van geel of vvit fineer ligt, vooral wanneer

cene groote galblaas de gele gaile doorfchij-

nend vertoont door zijne bckleedfelen , doch

dit is louter fpeculatief de geelheid of wit-

heid van het vet heeft hierop geene betrekr

hing; ik geloove eerder, dat dit veel vnn

den ouderdom der Koeijen afhangt, ofyer-

porzaakt wordt door gebrek van vertering

pn hardheid van het vet, dat zij dan wie

hneer hebben, daar het anders afhangt van

^ep aard der weiden en het voedlel. Vrij

vast fchijnt het, dat.de Osfen kleiner gal-

blazen hebben dan de volwasfene vette Koei-

jen ;
pok is de eene galblaas veel teede-

rer van bckleedfelen, dan de andere; er

2ijn er, die Jbmtijds zoo teeder zijn, dac

zij (cheuren onder het behandelen, en dit

fe juist geen gunftig teeken
, anderzins

dezelve taai genoeg
, om behandiild te wor-

den-

JDeze bekleedfels zijn in de Koeijen aan-

merkelijk kenbaar , vooral aan dien kant

,

^aar het Hgchaarn der gal bi,aas overlangs aan

le.vcr gphecht is: hier is het, dat men
de, vliezen en dradige vezelen, zeer



VAN' H O L L A N D; ibi

duidelijk buisjes orindekt, die ëen’e gerheen- het

fchap met de galvaten in de 'lever hebben,

en het \\ nan de bndèrkerjhihg van deze iii. Afd.

buisjes ; dat men zè bok in den Mensch
heeft rlagefpioord , daar ze bevorens zeer lang

voor het doorzigt der fcherpziéndften ver-

borgen waren. Mi] (laat voor, dat ik de-

zelve door een vergrootglas vari den ver-

maarden LiBKUKURN bij dcil Hoogleeraat

GAUBius ' gezièri heb: barthölinus
, eii

W[N’SL0W, zijn Discipel; hebben dezelve

door vergelijking riiet die der Koeijen ge»

kend; dè Hoogieeraar aliu^ius heeft dezel-

ve ook in zijne Phynologifche lesfen aan»

getoond. De AmÜerdanirchë Ahn:omisten,

onder liet opzigt van deri weêrgaloozen Pro-

fesfor BLAZJUs , hebben in December Ao»
1^64 bet gemeenfehappelijk buisje, dat uic

de lever in de galblaas der Koeijen loopt,

het eerst ontdekt: het was van grootte ab
eene Eendenfchacht- en liep door , tot daar

deze geleider aan de kiepviiezen, die naar

de blaas loopen, (luiere: zoo dat men hier

uit kan op uakèn , van welk een nut het is;

dat jonge Leerlingen en 6ok Hoögleeraaren

zich op de ontleding der groö'te dieren eoe-
‘ leggen, om daar uit ontdekkingen te doen,
die tot de kennisvaan ons nog onbekende

deelen in den Mensch aanleiding kunnen
geven.

Wij vervolgen ons onderwerp , én mel-

den ,
dat men in de Koeijen , buiten het

gemelde, een zeer duidelijk begrip kan krij-

gen van de krop of hals der galblaas
,
om

G 3 V dar
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dat men daar in gewaar wordt , dat deze
RUNDVEE

fluitend en ontfluitend vermogen
III. Afd. heeft : men ziet er duidelijk rimpels en

HooW netsgewijze vezelen

,

°
' even als in den flokdarm ; hier van hangt

Rimpels het af, dat men fomtijds zegt, van iemand

blaat^
die galfloffen overgeeft; de gal loopt over

^

hetwelk geen andere oorzaak heeft , dan dat

de maag , tot braken aangeprikkeld , met
geweld deze krop ontfluit, zoo dat er gal

uitloopt, die, zoo dit dikwijls gefchiedc,

in de maag en ingewanden wordt opgeflurpt,

en dan zegt men ; de gal is door het bloed;

en wat de gramfchap of toorn hierin nit-

werkt , is genoeg bekend
, daar men van

zulk eenen zegt: hij fpuwt zijn gal uit.

Gal of In de Koeijen heeft dezelfde uitwerking fom-

de K?e\- insgelijks plaats, vooral in de Veepest

jen, en andere kwalen; men kan in het wit der

oogen ook zien , of zij gal ziek zijn
; de

Boeren weten dit zelfs in de kwijl en den

. afgang waar te nemen : als eene Koe aan

den afgang , en de drek zwartachtig is, zeg-

Galdrij- gen zij : de Koe is aan het galdrijten, De
ten* Slagters, als zij de galblaas uitfnijden, ken-

nen de opgemelde krop in zijne ligging zeer

wel, cn fnijden hem zoo hoog af, als doea-

lijk is; dan fluit de krop van zelfs, en de

gal loopt er niet dan fijpelende uit

,

daar

de galblaas anderzins lager doorgefneden >

zich in een plas dadelijk uitftort.

• De zdf- De gal op zich zelve, is in gezond vee

altijd oranjeverwig , fomtijds bleeker, ja ook
dikwerf zwartachtig, donker bruin, doch

dan
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dan is de gal véfdikc ; en meèsc altijd met fteen» wet

tjes bezet, welke eigenfchap aan de gal der

- Koeijen bii/A nder eigen is, althans in dé gal III. Afd,

der Paarden , Schapen eri ander vee , vindt men „ .

ze rooit/ ten minüeh zelden zoo kennelijk. ^

Bij de Indiaanfche volkeren werd In de gal-

blaas van zeker Stekelzwijn (^Hijstrup') ^ Gaiiieeè

veeltijds dergelijke Heen gevonden, die

Poj'tugeezen Fedro del püorcö noemen.
Hi) is in onze Apotheken overbekend >

wordt tegens goud gewogen, en is naar ma-
te der grootte nog duarder. Ik heb bij den
Heer roenraAü brand ^ voornaam
Drogist te Amfterdam^ een vah dezelve

gezien, die bij de rvvee oneen wóög, w^aar

voor hij aan een Oostiridiesch Heer f poo
betaald had^ en die men voorgaf in

d/e^ wel ƒ 6000 gekost re hebben. Voor-
heen was de waarde grootef, om dat hij

meer gebruikt wierd
; men betaalde voor

elke minuut trekkens in ontbindende Wijii^

een dukaat. Wij maken des te meer mel-

ding van dezeil Heen, om dat dé galHce-

nen der Eoeijen aan dezelve zeer nabij koO-
inen, zoo dat men dezelve wel eens den
onkundigen voor eene Pedro del puorco in

de hafid Hopt , vooral , wanneer zij eené

ronde gedaante hebben; het verfchil is, daq

de echte Pedro del puorcö in een allerdunst

vliesje omvangen is, en inwendig fijner van

aanv;as en laagjes, daar de galHeenen der

Koei^en , alhoevvel glad , dikker iaagjes heb«

ben, en ligcer afbrij zelen; anders is dezelf-

de cordiale fijné galfmaak, als men ze met.

G 4 de
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HIT
FUKDVEE.

Jll. Afd.

ll.

Hoofdft.

den top der tong raakt , er in te proeven.

Ik heb er verfcheiden uit de verzameling

van den Profesfor gaubius bezeten , waar *

mede die Hoogleeraar proeven gedaan had.

Een was hier onder , die wel anderhalf

duim diameter had , en volmaakt een Pedro

del puorco geleek.' Ik heb er gehad, waar

over ik een dun vliesje van .de Alantoides

der Koeijen trok ,
eil dan zelfs den doorzigti-

gen Drogist brand en anderen dien heb laten

zien, welke dezelve voor een Pedro del

puorco aanzagen , dan , door de hooge brui •

ne kleur en het gewigt , werd het tegen-

deel ontdekt: ook heb ik er verfcheiden

ontbonden en gefmolten , hetwelk men de

galfleenen der Koeijen gemakkelijk doen

kan ;
daarna de ontbondene llolFen eenigzins

iiitgewafemt , een gedeelte in de zon ter

drooging gefield
,
daarna in een t^aasje ge-

wonden, rot dezelve hard droog was : doch'

altoos wierden zij brokkelig en barsten van

een; ook was er die glans zoo niet op te

brengen als op de natuurlijke fleenen
;
ge-

disteleerd kwam er, zoo als wij van de le-

vertakjes zeiden , zout en bitteren fmout uit ^

die zeer ligt aanbrandde : zoo dat deze gal-

fleenen, even gelijk de fteenen in de blaas

en nieren, met laagjes van tijd rot tijd om-
korsten. Dit is blijkbaar uit de laagjes zel-

ve , welke men in de gebroken lleenen

ontdekt, doch zij zijn op verre na zoo
dun, noch zoo hard en fijn niet, als de be-

zoards en blaaslleenen
;

de laagjes worden
ook inwendig geelder , tot dat men ijinnen

lo
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iri het midden een okergeel gekleurde kern »rt

vindt, die men met den vinger verbrijzelen

kan, en hierin verfchilt de galileen der lir.Afd.

Koeijen van andere dierlijke (leenen
, wel-

ker binnen He kern doorgaans zandig is , of
^ ^

een beentje, Hrootje, of eenig ander hard

ligchaam ten bafis heeft; doch hiervan zal

ik nader fpreken bij het befchrijven der

Haarhallen { Aegagropila') ^ in de maag der

Koeijen. (In Plaat XVII vindt men de gal-pi, xvil;

Heenen ^
zoo takachcige als ronde ^

afge-^^s* 7 »»

beeld in Fig. p ^ 8 en 9.) Dit eenige is®“

hier nog opr^erkelijk, dat men in mees c al-

le Dieren Heenen in de blaas vindt, en zei-

den in de gal , doch dat men bij de Koeijen

daarentegen dezelve veel in de gal, en zeer

zeldzaam in de blaas vindt ; hoe dit zij

,

het bevestigt akhans, dat de gal en het Ie-*

verbloed der Koeijen zeer tot verdikking

overhelde, zelfs , wanneer men eener Koeije

galblaas in of aan een fchoorHeen hangt ^

zoo zal .*de gal tot.een klomp indroo-

gen: is de galblaas versch uitgehaalt , laat

dezelve Hechts eenige uren. .Hü hangen, er

zal een dikken droefem doorzinken , en zich

van een dun Hinkend
,
ja zelfs zandig vocht

affeheiden ; dat men wijders de koeijen ' of
osfengal zeer Herk verdikken kan door uic-

waasfeming, is aan de Ouden zeer bekend
geweest, en komt in de lijst der Genees-
middelen bij den naam van Fel BahuUni
infpisfatum (verdikte osfengal) voor. D@
Ouden waren zeer voor het gebruik der

galHeenen, zij noemde dezelven Alcenon^
G 5 €Q
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«T en hielden die als een voortrelFelijk middel
eündvee.

verloeren eetlust^ en tot fcherping van

III. Afd. het gezigt in de oogkwalen , als wanneer
it* zij de galfteenen tot een poeder raspten , en

Hoofdft.
oogen fmeerden. Bafis vero

Gebruik duram Lapidis inftar fuhfiantictm , volgens
der galle. pLI^’Ius ,

die wijders meldt dat hij, gallleenen

ontbrekende , de verdikte galle bezigde^

fi defit alcenon , fuhfiitui juhet fes ^uide*

fiariuM de felle laurini nigri. Gesne»

RUS meld, dat door verdikte osfengal met
honig vermengt, de verdikking der oog-

Ichellen verdreven wordt. Dioscorïdes

en anderen geven het op als een genees-

middel voor Hinkende en etterige ooren
^

anderen voor gezwollen keel klieren en zee-

ie keelen , voor aambeijen enz kortom,

als een beproefd middel voor allerleije et-

ter of verharde klieren en voor de vliezen,

of den huid verhardende gebreken. Dat os-

fengal den huid lenigt, is bij de Jufferfchap

der ouden zoo wel als bij onze hedendaag*

fche niet onbekend , nademaal dezelve on-

der bet blanketfel wel gebezigd wordt, te-

gens de fproeten en vlekken in het aange-

zigt. Hippocrates prijst de osfengal aan,

om dezelve nuchteren met wijn te drinken

tot een verfterking , en met aluin en gebran-

de hartshoorn tot pillen gemaakt, ter be-

vordering der baring bij de vrouwen. Alle

deze getuigenisfen van zulke eerwaardige

Wijsgeeren der oudheid, zijn zekerlijk niet

te verwerpen, te meer, daar zij bij uitne-

mendheid deze krachten aan de osfengal toe-

ken-
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kennen , behalve dac hec aan de Natuur-

kundigen bewust is, dat de gal van vele

dieren eene bijzondere kracht tegens de ver- nï-Afd;

harding der vliezen , van den huid en bijzonder

der oogleden hebbe, gelijk dit in het ge-

val der genezing van tobias, met de gal

eener visch, overbekend is. Bij verfchei- galle.

den Boeren in onze Gewesten, is het zelfs

een huismiddel. Zij zoeken de gal van een

zekere visch of paling , die men pultaal

noemt, C bij linn^eus de gadus fluviatilis >
een visch, die zeer algemeen is in ons Land;
deze vermengen zij met kalfsgal en berei»

den die met ongezouten boter , tot een

zalfje voor zeere oogen. Ik heb gemeen-
zame kennis gehad aan een Pastoor in de

Rijpwetering bij de Veenen ^ alwaar men
weinig Doifloren vindt ; deze liefdadige

Heer had onder zijn Huis -Apotheek, al-

toos dit middel voor een iegelijk: hij liet

zelfs de puitalen , die daar zeer veel in de

moerasfcn zijn, opvangen, bereidde dezel-

ve, en zond ze elders aan zijne vrienden*

Maar behalven deze genezende eigenfchap ,

weet men dat katoenwasfers , drukkers »

ftijfders enz. de osfengal bezigen: de pens-

verkoop (Iers bewaren ten dien einde veelal

de galblazen of de gal, en verkoopen die;

dit alles zamengenomen , is het nut van die

d^el klaar genoeg bewezen: wat invloed

dezelve in de ziekte der Koeijen heeft, zal

op zijne plaats volgen
,

gelijk wij tevens hier

geene melding maken van den invloed der

gai en der lever op de voortteling, de na-
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velflreng en den weg door de ingewanden

naar het hart van het ongebooren jong eri

der mbederkoe ; dit bewaren wij tot dat dit

onderwerp bij het omiiandig befchrijven

der bevruchting en verlosfing der Koeijert

zal voorkomen#

Maar, daar wij oplettend geweest zijn op
het nut van de lever en galle der Koeijen,

kunnen wij niet nalaten ook iets ovet* der-

zelver fthadelijkheid te mélden
, vooral daar

niet alleen de Mensch voor zich zeiven,

zelfs onkundig van ontleedkunde, in de ge-

méene omgang veel met de lever en gaile

opheeft , zoo dat daar uit vele fpreek woorden
en afleidingen , alle van de lever en galle eil

de ziektens daar uit oorfpronkelijk , ontflaan

zijn; maar ook onze Landbouwers omtrent

hunne Koeijen en Schapen, boven alles op
deze deelen en derzelver invloed letten, en

ónder ortze Boeren eenige
, aan hun eigen

,

benamingen ; ten aanzien der Koeijen , en

op de lever en galle toepasfelijk
, plaats

hebben; als: de koe is aan de galdrijt ^ zij

is leverziek , zij heeft de leverjeuk , de gal

is door V bloed , zij heeft een galoog
, dat

is geelzucht, zij heeft een leverpens ^ de'

leverworm , leverpof of jeuk
,

en vele an-

dere meen
De galle én levér, bijzonder die der Koei-

jen , is onder alle de ingewanden, ih tegen-

flelling van derzelver nut, het eerst voor

bederf vatbaar: een koelever is naauweliiks

koud en in de open lucht bloot gefleld, of

ftiaks wordt zij blaauw, groen, rottende

en



VAN HOLLAND* lop

en vol wormen : eene galblaas , vooral in

heete dagen, wordt dadelijk groenachtig

:

de gal zelve insgelijks, en wordt dan fiiL Afd.

ne gal genaamt , en Hinkt ondragelijk; n.

wordt zelfs befmettende. Onze Boeren ont-

dekken het bederf der galle in de Koeijen

fpoedig uit derzelver drek, als die zwart-

gallig dun is : in de veepest vindt men door»

gaans de galle en lever tot verrotting over-

hellen , zoo dat men met rede hierin een

voorname oorzaak en kenteeken der pest-

fmet vind, waar van ik in het vervolg in

een bijzonder deel zal fpreken. Wegens
den invloed

, welke dit ingewand in de pest-

ziekte , rotkoortfen
,
galziekten , de zooge-

naamde roode en graauwe loop , enz. bij

de Menfchen heeft, zal ikgeene melding ma-
ken , en ook ben ik niet voornemens, om,
ten aanzien der Runderen, hier breeder uit

te wijden
, nademaal ik dit zo,o bij de ver-

handeling over de maag en den invloed der

galle op het maagfap {fuccus gastricum^y
als bij de verhandeling over de veepest,

breeder' zal betoogen. ' O hoe belangrijk

zoude het voor de Geneeskunde zijn, zoo.

men de werking en invloed van de (bheiding

des bloeds en der vochten, in dit zoo won-
dergellel nader konde ontdekken, dan hier

Haat ai wederom het menfchelijk vernuft ftil

voor de wonderen des Allerhoogften.

Met een woord Hippen wij nu nog aan,
dat de lever tusfchen de kleinHe kwabben
eene uitvloeijingder galle heeft in den twaalf-

vingerigen darm s^duodenum)
y dat daar

• . ins*
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HIT insgelijks eene ader gemeenfchap hcefc tnet
HoNDVEE.^gj^ buik, die men daarom de buikpoorca-

lILAfd« der noemt, en ingeworteld is in den ftam

IL der leverpoorcader , dat vervolgens het bloed
HoofdfU ^QQj. naiddel van deze aderen loopt tot aan

den navel, waarvan zij den naam van na-

velader verkrijgt, doch die na de geboorte

van het kalf gefloten wordt. Men ziet fom-
wijlen in de Koeijen eene flerke dikte aan

den navel, ja ik heb er gezien die als een

geheele zak aan den navel hadden, die tot

de uijers zich verlengde; dit is een navel-

breuk in de Koeijen, en wordt veroorzaakt

door een al te fchielijke affcheuring van de

ilreng der nageboorte aan de kalveren : en

ook uit de onoplettendheid , om de kalveren

gade te flaan.
‘

BESCHRIJVING VAN DE .WORMEN IN DE
LEVER (DER KOEIJEN-

ia^kvc^ Eindelijk , de buffon maakt melding van

wormen in de lever der Koeijen , die gelijk

waren aan dat foort , ’t welk hij in de lever der

Ezels vondt. Deze wormen, welke hij af-

gcbeeld heeft, komen ook overeen met die,

welke men in de Schapenlever vindt, en

diegenen, welke bij linnahus als eene

terlenia befchreven worden. Het is zoo,
men vindt dergelijke wormen in de levera-

Lcvcr-
Koeijen : de Boeren en de Slag-

ïcrs noemen ze leverhotjes , om de gelijke-

nis met een visch, welke men hot noemt,
cn vinden zij die in de lever der Koe, dan

,
wordt dezelve voor volftrekt ongans gehou-

den*
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den. Evenwel zijn deze wormen fmaller het

dan, en op verre na zoo gemeen niet, als
*‘*^^°'^®**

in de Schapen , die er in natte zomers meest iii. Afd.

alle mede befmet zijn. De beroemde cam- U-

PER heeft dezelve befchreven : op zijne plaats

,

bij het befchrijven van de ziekten der Koei«

jen ,
zullen wij er onze gedachten over md^

den ,
dezelve nader bdchrijven en afbeel-

den , en er mogelijk wel nieuwe waarne-

mingen bijvoegen, dewijl wij over het ar-

tikel der wormen vele waarnemingen ge*

daan hebbent

Hiermede berusten wij bi) het gene wij

meenden van de lever en galle der Koei*

jen , zoo vatbaar het voor den Landzaat noo-

dig was, te moeten melden, en gaan over

IQZ de

BESCHRIJVING VAN HET AI,VL,EESCH

DER KOEIJEN.

Het alvleesch in de Koeijen is doorgaans

platter en breeder dan in andere dieren. Het
^

ipreidt zich zijdelings als in twee platte hoe-

ken uit , die al vrij lang zijn ; deze takken

hechten zich tnsfchen de lever en de milt,

en .verbinden zich aan het fcheil van den
twaalfvingerigen darm , en eenigermate aan

de einden der lebbe of vierde maag der

Koeijen. Het alvleesch der Koeijen is niet

zeer dik, en bellaat uit klieren, die even-

wel cene vleezige gedaante hebben ; het is

pok zacht en fpongieus: in deszelfs opper#

vlakte fchijnt het rul als eene tonge : veel-

tijds
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tijds ontdekt men het in geflagte Koeijen
nuwDvEE.

uitgerékt', • het geen ik vermoedde , niet door
III. Afd. de natuur, maar, door het fpalken der Sla-

HoofdA
veroorzaakt te worden , als zij het

®
' borstbeen doorhakken , en met geweld de
ribben van -een fcheiden , waar door het al-

vleesch dan natuurlijk wordt uitgerekt , . en
nog des te meer , bij het uitrukken der

maag en het aflhijden van het darmfcheil,

waar het alvleesch onmiddelijk aan verbon^

den is. In dit alvleesch, aangezien de groot-

te van het dier, valt het niet moeijelijk te

ontdekken, dat deszelts aderen, flagaderen

> en zenuwen eene algemeene betrekking heb-

ben tot de lever , en vooral tot de milt;

want men ontdekt deze aderen niet alleen

aan den rand, die naar de milt loopt, maar

zelfs inwendig in de zelfftandigheid van het

alvléescb', waaruit dan blijkt, dat door de

kleinzing der vochten , die in het alvleesch

der Koeijen rneestal {lijmerig en olieachtig

zijn, dezelve uit dit deel en uit de milt,

als mede uit de floffen van het netvlies ver-

zameld en naar de lever gevoerd worden.

Het is dus bij de Slagters mede een goed
' teeken van vet, als deze deelen gezond en

frisch zijn.

BESCHRIJVING VAN DE MILT
DER KOEIJEN.

De Milt. De milt der Koeijen, (zie dezelve afge-

pi. XVII. ®P’ XVII. Fig. 12.) die met

Fig. 12.
’
het alvleesch veel gemeenichap heeft , ia

‘ een

y



V A N HOLLAND, 113

een zeer kennelijk ingewand , hetwelk door het

zijne plaatfing aan verfcheidene deelen ge*

hecht is
;
men vindt de milt aan de linkerzij m ^^fd.

de van den grooten penszak of de eerffe maag n.

der Koeijen, waar aan zij door eenige va-

ten gehecht is; ook is dezelve, zoo als ge-

zegd is , met het alvleesch of de buikklier

door middel der milcaderen vereenigd : ook
is de milt aan het netvlies verbonden, het-

welk daar over heen glooit. Eindelijk is

de milt door ecnen taaijen vrij breeden band,
of dik vlies , ook aan het middenrif ge-

hecht. De milt verfchilt ongeloofelijk veel

in de grootte, fomtijds is dezelve zeer lang

en breed
, fomtijds fraai , fomtijds in een

gedrongen, en niet zelden is zij aan de ein-

den als knobbelig , fomtijds heb ik er ge-

zien , die wel drie (pannen lang waren

,

maar de middelbare grootte kan men op twee
tot twee en halve (pan, meer of min, (lel-

len ; haar breedte is (mal , naar gerade der

lengte; hare gedaante is placachtig dik als

eene tong; zij loopt aan beide einden fmal

toe , niet ongelijk aan de figimr van een

groote weversfpoel : deszelfs uitwendige ge-

daante ziet men, in een volgensl Stuk, op
Plaat XiX. in Fig. i. Somwijlen is de mik
zeer zwaar, wegende dikwijls van drie toe

vier a vijf ponden , doch dat is buitenge-

meen'; twee en een half tot drie ponden ,

meer of min, is natuurlijk; er is geen in-

gewand in eene Koe, dat naar gerade zwaar-

der weegt, en geen wonder, dewijl het zoo
vast en in een gedrongen is. De kleur der

milt is doorgaans graauw , naar het rooi

H hel-
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hellende; doch als dezelve eemVen tijd aai^
>.üNDVEK.

gehangen heeft , hekonu zij een
III. Afd. eenig/.ins groenen kleur; gedroogd zijnde,

Hüoidft
fchielik in een: zij hangen dik-

' ' • •• uerf wel drie a vier weken in het (lagthiiis

te drpogen ; mijns werens wordt zij ngr-

gens voor gebro^kc, dan om de honden der

Slagers te voedc ; de Pensverkoopflers ko*

ken, noch verkoopen de/elve niet. Het

opmerkejijk
,

pf niisfchien is het eene ppr

merking van mij, die ik opgeve voor hec

gene zij is; ik heb opgemeikt, dat de Rar

ven en Roofvogelen
,

die op de krengen

azen, vooral van jonge Lammeren, of in

de Veeziekte cp Koeijenkrengen of inge-

wanden, nieest altijd op het hart, op de

lever, maar vooral op dc niik vielen, ‘ ?Jij

Haat voor, en het is bekend, dat men eer-

tijds in de Stad
^ aan de Halle, pmr

trent het Raadhuis ,
Arenden in groote ke-

yiën onderhield , die. door de Vleesehhpur

wers , zoo ik mij wel herinnere, met de

milten der Koeijen gevoed wierden. Het
^ is bovendien den Natuurkenners overbe-

kend, dat de Roofvogelen zelden .de dar-

men eten
, dan bij gebrek en grooten hon-

ger
,

z('p als ik dit in Valken en Uilen

,

Nvt Tan dien ik gevoed heb, ook heb ondervonden,
der

^ (jij- voorbijgaan. Het n.oet

L^omieed^ echter niet ontglippen, van welk nuc

kunst.
^ de Koeijenmiit in de ontleedkunst is De
vcprnaamfle Ontleedkundigen der ouden en

die onzer eeuwe , hebben .'eenparig erkend,

pat ».e milt en deszells zamenhelling in de

‘ ^enichpi^ nog niet yplkpmcn genoeg be-

'kend
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kend was ; zij belijden tevens , dat al het

gene hun het meeste hier in heeft toege-

licht, uit de vergelijking met de milt der Ili.Afd.

Koeijen , is ontdekt. Bartholinus en win- H-

sLow zeggen van de milt in den Mensch,
dat men moeite heeft en het bijna ondoen-

lijk is , om het dekvlies daar in te ontdek-

ken, maar dat men in de milt der Osfen,

Koeijen en ^Schapen , zeer gemakkelijk twee

vliezen kan affcheiden , die door eene fpons-

achtige zelfifandigheid verbonden zijn: wij-

ders, dat de oppervlakte der mik in de Koei-

jen met menigvuldige watervaatjes vervuld Watervaat-

is., In der daad , als men er op let , en

een versch uitgefneden milt hangt aan den°^^^*

haak, zal men er eenen waterachrigen wa-
fem op befpeuren

, die zelfs tot droppen
bij een vloeit en afdruipt. Hichmorus meldt,

dat de milt in de Koeijen geene flagaderen

heeft, maar een miletak, die onder in de

mik ligt en het bloed ontvangt , eer zij

door het vlies in de zelfflandigheid der mik
invloeit, en dat door deze miktak het bloed

in de poortader der lever vloeit ; dat ook
de mikader niet verdeelt is , maar dadelijk

in de mik der Koeijen is ingelijfd, en zich

in de zelfdandigheid der mik in zeer vele

takjes verdeelt. ( Zie gemelde Plaat XVII.
Fig. 12.) Ik heb 'bij den Hoogleeraar gau-
BIOS meer dan één zeer fraaije , door den

beroemden ruisch, opgefpoten Koeijenmiilc

gezien ; ik heb er insgelijks gezien, die door
LiBERKUHN met een amalgama of mengfel

van zilver en tin waren opgevuld, en na-

H a der*
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derhand met Spiritus ^alis uirgebeten , over-
mtJNDVfE.

bereid waren. Onbegrijpeli’k is

II Aid, her , hoe oneindig fijn en ineengerold de

vaaties aan den ^odem der rnilt zijn , zoo
^

* dat hunne kiisfing of vereeniging ( Ana^
flomofis'). nier is na te gaan, (zie weder

Plaat XVII. Fig. la.) evenwel is er in de

Koeijenmilr aan de onderzijde een aanmer-

kelijke fleuf of geul , wel ter diepte van den

voorden vinger of pink ; deze lleuf loopt

langs de geheele n ilt , en hierin ziet men
met het blooee oog onderfcheidenlijk het

weeffcl der vaten , zenuwen en vezelen, die

jriet de lever de maag en het net
,

ja ook
met het alvleesch gemeenfchap hebben; wij-

ders zijn er weinig of genoegzaam geene

vleeschfpieren in de mik, zoo dat ik voor

mij van gevoelen ben , dat de milt geheel

al uit de allerfijnfie bloedvaatjes, zenuw-

tjes en klieren befiaat, die hare bijzondere

^elffiandigheid uitmaken
,

en welke door

eenige luchtbuisjes omringd worden
, het

peen malphigius beursjes noemt; dus ben
ik niet vreemd van te Itellen, dat, gelijk

'
,
de long , onaffcheidelijk van het hart , den

(pmioop van het bloed in de borst bevor-

dert, zoo ook de mik en de lever in de

^)uik kan aangemerkt worden even ais het

hart en de long in de borst, en rr^en de

^remming der werking van de- Je er en milt

(^ven als die van het hart en de long, voor

do,odelijk kan houden. Hoe het zij, men
fc,erpeurt volftrekc een belemmering in de

%dembali^^^^ als de mijt ^aauvyd is; men
noemt
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irtoemt dit, fiekèn van dt mik

^

ien voor- kzt

waar ,
dit is benaauwd genoeg

; bi] hard

lóopen , üit den adem löopen , befpeurt men lu Aid.

dit, hier 'Van ontfraat het praatje, dat de

hardloopers van de raiit gefneden Worden,
doch dit is zoo niet-, de milt is êen zoo

teeder ingewand , dat het niets velen kan

,

zelfs ontvangt de plaats , waaromtrent da

milt ligt, de naam van moordpunt ^ dolk^

punt , al zoo te dezer plaatfe tusfchen de

lever en de milt de moordpriemen in het

middeniif door de krijgsknechten of moor-
denaars onder de korte ribben wderden in-

gepriemd , waarom dit den naam van deii /

dolkpunt'^ dolkfpier verkregen heeft. \

BESCHRIJVING VAN HET NETVLIES DË^
KOEIJEN.

Wij gaan over tot het aanhangfel aan de Het net*

milt en de maag, namelijk het netvlies vlk».

C oménnini ). Dit wonderbaar vlies is een

der fehoonllè vóofwerpen, die de heerlijk»

heid des wijzen Makers doen kennen; des-

zelfs teederheid, w'eeffel en ligging is als een

geborduurd kleed, dat over de ingewanden

uitgefpreid is: alle oogen zijn bij het ope-

nen van eene Koe op dit vlies gellagen;

dooraderd met een zacht vet Ichijnende

door de viieZen , vertoont het zich als een

kunstig glas, waar door men de ingewan-

den kan erkennen: het heeft een bekoorlijk

cn verwonderend aanzien , het is als een

zak, waarin voornamelijk de darmen om*
H 3 van-
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vangen worden; het beftaac eigenlijk uk
twee vliezen , die door aanmerkelijke ver-

banden vereenigd zijn, waar van de dikde

aan den rand zijn. Men kan door opbla-

zing deze vliesplaten fcheiden, echter, al-

thans in de Koeijen, befpeurt men hier en

daar aanhegtingen van de veraderen, zoo
da: men bij het opblazen , als het ware
beursjes cn affcheidingen ontdekt. Het net-

vlies der Koeijen is vrij taai, en kan gere-

delijk tot een klomp in een gerold worden,
het geen ook de Slagters doen. Dit vlies

is in de vette Koeijen of Osfen dikwijls,

en wel doorgaans zeer vet , zoo dat hec

wel 24 ponden weegt. Het vet, als hec

nog warm is, drijft als Cusfehen de vliezen

met gehecle kwabben : als dit vlies zeer

vet is, zegt men, dat de Koe wel fmeerc,

en zeker gaat hec , dat dan ook de nierbed-

den zwaar zijn ; men berekent naar de zwaar-

te van dit vet, dat der nierbedden en hec

darmfcheilvet , hec voornaam voordeel van

de vetweijerij in Holland hiervan hec

fpreekwoord : de os [meert wel. Men
heeft Osfen en Koeijen die tot 130 en meer,

ja v/el tot 200 ponden fineer uitleveren.

Als eene vette Koe van zes

,

zeven , toe

achthonderd ponden, zeventig, tachtig of

negentig, tot honderd ponden fmeer uitle-

vert , is men wel te vrede. De Holland-

fche vetweijers merken aan, dat in natte

jaren hec neevee bolder is , in drooge jaren

vaster; het gaat genoegzaam als een regel

do^r ,
dac in koude voorjaren , maar vooral

in
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ifi een’ na'ren hérfsc, de Koeiien het minst

fmeeren. De yetwèijers letieri Kier zoo

flerk op dat zij zich haasrën hun vee te

verkoópen, als ér gure Herfst öf Novem
ber dac^eri zijn. Kéne Koe öf eeh Os kan in

twee of drie dagen ^ als het des nachts rijpt

én het hüiiis weder is , V/el vijftig tdt meer-

der pondtri, vooral in het fnieer, vermin-

deren: als het gebeurt, dat de Koeijen over

het algemeen Weinig fméerén , dan zeggen
zij: het Is een flecht [meerjaar

;

gebeurt

het iri tegendeel dat zij over het algemeen

wel rméefen ^ dan zeggen zij; het i$ eeh

goed [meerjaar Alle deze teekerien ont-

dekt men in het netvlies

Men kan ook in de Koeijen het netvlies

in een dun én in een d k, in een klein en
ih een groot ondeiTcheiden ; het kleiride of
dunde is aan dé maag , of wel bijzonder aaii

de eerde ma g of pens, en gedeeltelijk ook
aan de lever gehecbc, waar oratférit meii

de feheiding der vliezen gcmakkelijk kan op-
blazen zelfs m jonge kalveren» In den
Ménseh gefchiedc dit met moeite ,

om dat

het netvlies teedeféf is en aan de vingeren

kleeft Hec dikké öf groóte netvlies loopt

geheel naar ónderen,* en is veel dikker van

vetaderen en in zeer vette Koeijen dikwi Is

als een geheel weeffel van vet Ook is do

uitfpreiding van dit vlies vlak en breed, én .

niet jn een gcKreukt, hetwelk ook in de an-

dere herkaau wende Dieren en ook ii1 de
Paarden plaats heeft; men kan de reden hier

van iigceiijk bevroeden , nademaal deze Die-

H 4 reö
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ren op vier pooren loopende , het netvlies
ItUNDVBB* . ^ J ^ 7 1 • j 1. •

met zoo zeer aan doorzakking onderhevig

III. Afd is als in den mensch , die recht overeinde,

Hoofdft
voeten gaat, en die gevolgelijk

meer aan doorzakking en netbreuken onder-

hevig is , het geen in de Koeijen zeer zeld-

zaam gebeurt : echter heb ik tweemalen
Netbreuk,

j^oeijen gezien , die zoodanige netbreuken

hadden ; deze leggen gewoonlijk tegen de

elders of mammen aan: eene, welke ik ge-

zien heb , was wel zoo groot als een ag-

chelsmand : zij fleepte op den grond als

zij los was, doch de Boer fchv)orde de

breuk in eenen zak, waarin dezelve hong.

Ik vroeg hem waarom hij dit Dier behielc

en het niet liet Aagten? hij zeide mij, om
dat zij ongemeen veel en beter melk gaf,

doch dat hij echter, als dezelve droog ging

ftaan, haar vetweiden zouden; wijders vroeg

ik, of zoo een netbreuk niet doodelijk was?
hierop antwoordde hij, dat deze Koe van

het eerAe kalf af, dit gezwel had gehad,

doch ' zeer klein , dat het van tijd tot tijd

tot die grootte was coegenomen, en dac,

niertegenAaande dit, de Koe altijd op zijn

tijd kalfde. Dit leerde mij
, dat dit ver-

fchijnfcl in de Koeijen
,'
hoe zeldzaam, ech-

ter aantoont dat hi't netvlies in de Koeijen,

Netzak-^ï^” eene doorzakkipg of netbreuk aan de na-

kiD«. vel, onderhevig is. Voorts zijn de vec-

plooiien en kwabben van bet netvlies in de

Koeijen zeer zwaar en zigtbaar, aan den
kronkeldarm en tot op het fcheil doorzak-

keud; dit ziet men duidelijk als de Aagters

hec
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het netvlies ophangen , als wanneer het war- hèi?

me vet er zigcbaar naar toezakt , zoo dat

fomtijds het bovennet door de zwaarte lll. Afd.

fcheurt ,
en hoe veel fieraad het netvlies

aan een geflagt Beest, Kalf of Schaap toe-
^

brengt, door het kunstig met de pennen

vast te fteken , is een iegelijk bekend ; bij-

zonder (Irijkt hier Amfterdam' palm;
menig uicheemsch of ander veekenner of
vleeshouwer, (laat verbaasd, als men voor

de Slagers huizen de zware Noordholland^

fche Kalveren, met zware netvliezen en nier-

bedden , ziet hangen. Over het algemeen

Heiden de Hollanders altoos hier eene eer

in, zoo dat er zelfs Schilders geweest zijn

die zich op het fchilderen hier van toelei-

den. Beroemd is hier in geweest zekere

Hollandfche Schilder
, Lange Pier ge-

naamd, van wien als nog verwonderlijke

taferelen van de deelen der vette Koeijen

:

als: vleesch, vet, lever, long enz. voor-

handen zijn, vooral van den ommeloop of

het darmfcheil , darmfcheel , waarbij hij dan

een frisfche Boerin of Keukenmeid verbeel-

de, die het darmfcheel zuiverde. Van dit

zuiveren en fcheelen, dat in oud Hollandsch

fcheelen^ dat fchellen^ affchellen of pellen

beduidt, is de naam van fcheil of darm-
fcheil ontleend, en aan de pensverkoop-

'

fteis , wier werk het is de darmen af te

pellen, de naam van fcheelller gegeven;

dit werkje verdaan zij zoo knaphandig, dat

zij onder dit fcheelen vrij wat vet aan de
éarmen laten zitten ,

en niét weinig van de
H 5 dar-
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«ET darmen zelvë (leien. Hief van (Iaat iri

R.UNDVEB
7^eker versje , waarin eene moeder voorkomt^

III. Afd. hare dochter huishouden leerende ^
onder

, anderen die

:

Hoofda.

Als het Ósjen geflagt,

Weest dan op het vet bedacht

J(>nge Dochter! pas op ’t ftelen ,

°
. Als de Scbeelfter is aan ’t fcheelcil

Vari den darm ch
,
ommeloop ,

\ Want er fmelt veel in den hoop.

EESCHRIjViNG VAN HET DARMSCHFTL
OF DEN OMLOOP DER. KOEIJEN.

Het darm- Hier leest men^ dat het fcheel of fchcil

fcheil. Qok omloop of ommeloop genaamd wordt ^

en dit is r.ok in der daad de naam , die in

geheel Holland aan dit gedeelte gegeven

wordt, en gewis, het komt nabij aan den

zin, die de ouden er aan gaven, door de

naam van Mefenterlum ^ hetwelk zoo veel

beteekenc als een vlies, dat, als in het mid-

den der darmen, derzelver rolling en ver-

warring belet , doordien zonder dit fcheil

of dezen ommeloop , Waar om de darmen
als omloopen , dien langen (linger der dar-

men onder een zouden kronkelen ; eh zoo

het gebeurt ^ dat de darmen hier of daar

van den omloop affeheuren^ of te veel ge-

perst worden , ondlaat er eene leemte en

kronkeling in de darmen ,
dit noemt men

dan kronkeldarm , doch hier aan zijn de

Koeijen zelden onderhevig ; echter bij de

pest-
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pestziekte en verpopping door 'den drek onc-

dekt zich iets dergelijks door ontPeking; in

onganfche Koeijen teekent de omloop ook m. Afd.

dikwerf ontPeking , dikwerf gezwollen klie-

ren; als de darmen van den ommeloop af-

gefcheeld zijn , verbeeldt de omloop vol-

maakt een fchoudermancel , vol plooijen of

falbala^s^ met een menigte kronkels^ zoo

dat men nooit den ommeloop vlak uit kan •

fpreiden, of. zij plooit zich tot falbala^Sy

bij wijze van een kant of neteldoekfche lob-

be : zulke lobben droegen oudtijds de naam
van fraas^ ook kropfraas ^ zijnde een ge-

plooide halsdoek der vrouwen , die men nog
halsfraas ^ h^oplap noemt, gelijk ook die '

kantenplooijen aan de halve hemden der Hee-
ren fraas heecen , hier van wordt den om ^

meloopook nog bij uitnemendheid qqx\ fraas

genoemd^ vooral bij de Boeren. Een Kalfs-

fraas of omloop was oudtijds en is nu nog
eene lekkernij , zoo vind ik bij bredero:
ik nood u te fmul aan een Kalfsfraas en

een kop, Kiliaan * vertaalt ook fraje v/-

tuU laBantis fisfa imeftina , frace de veau ,

dat zoo veel zegt' als een afgefcheelde om-
loop van een Melkkalf. De ommeloop is

in 'zijn begin iets hooger boven den twaalf-

vingerdarm gehecht in de Koeijen , dan in

andere dieren, van daar nederwaarts is het

bePendig langs de lendenwervelen
, links en

regts , en*. ontvangt uit de bloedvaten der

lendenen. aanmerkelijke takken, die tot in

de darmen indringen, en aldaar die wonder-

baarlijke kusfing (^Anafiomojis') der haar-

vaat»
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vaatjes in de dartnen vertoonen , welker ver-

bazende in - en uitflnrning ( abforhmtla ö?
reforhentia^ een fchoon voorwerp der ont-

leedkunde is. Ruisen en liberkuhn heb-

ben al inede door opl'puiting dezer vaatjes,

de wonderlijke werking van het fliiweelvlies

èev ói2ixm^rï^ tunica yillnfa ontdekt. Niets is

gemakkelijker, dan om een gedeelte varideil

ommeJoop af te binden en door eenen der

grootfte adertakken op te fpuiten zelfs met
twee kleuren: nergens kan men de gezellig-

heid der aderen en flagaderen en der zenu-

wen vlakker en elfener belchouwen ,te meer 4

daar deze ommeloop , hoewel vol vet en

klieren, binnen twee vliezen gefloten is, die

men na de opfpuiting zeer gemakkelijk kart

fcheiden, doch de klieren in den ommeloop
of het fcheil zijn zoo gemakkelijk niet te

bevatten. In de Koeijen zijn deze klieren

echter buitengemeen kenbaar, en puilen als

knobbels uit; in vette Koeijen dikwerf ter

grootte van een’ kleinen lluiter of knikker;

dikwijls zijn dezelve rood door de menigte

bloedvaten, zoo dat men het voor vleesch-

fpieren zoude aanzien. Sommige willen be-

toogen , dat er geen fpiervezelen in het

fcheilvlies van den IVIensch zijn; dit zij zoo

4

maar in de Koeijen erken ik die, vooral

daar de inlijving aan de wervelen is , het

geen men zelfs in de affnijding duidelijk

ziet. Men kan ook dit vlies in het kleine

en het groote onderfcheiden , doch ik ver-

kies dit het fmalle en het breede te noe*

men» om dac het hovende gedeelte^ dat men
het
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het kleine wil noemen, eigenlijk het fmalle het

boveneind is ,
dat uit het breede gedeelte

*^undve».

verfmalt cot aan den kronkeldarm, en al* lii.Afi.

daar aan de nieren met den bogt van den

twaalfvingerdarm eindigr. Meerder bijzon-

derheden konden wij gadeOaan , doch wij

verkiezen, om niet te verre uit te weiden,

flethcs het voornaam (Ie te melden. Het zal

dan vol'laan kunnen , dat wij uit het ge-

roeide getoond hebben , dat deze omloop
enkel en alleen gefchikt fchijnt om het ge-

da^mte, in het binnenrif, tegen de druk*^

king der wervelen, maag, mik, lever en

nieren te befchermen , en in hun wentelende

draaijingen te bewaren , zoo. als het netvlies

de darmen van boven bedekt en befchermt,

voorts wel inzonderheid om de chijl van

het voediel in het bloed te fcheiden, gelijk

het tevens het bloed in de darmen brengt;

eindelijk , dat hetzelve bij wijze van een

wentelmolen om een fpil op - en nederloopc,

het geen men bij de opblazing der darmen
ziet , als wanneer men volmaakt die zelfde

wenteling ziet, als in de troramelmolens

,

die men Trochus Archimedis noemt , en

welke bij de Bleekers gebruikt worden; of
ook die van eenen wenteltrap. Deze draai- -

jing ziet men zelfs in de afgefcheelde dar-

men , wanneer ze
,

gezuiverd zijnde
, tot

worstkoppen opgeblazen worden , als wan-?

neer zij dezelfde kronkels behouden
, die

zij in hunne natuurlijke ligging
, aan den

omloop verknocht, hadden. Wat het ge-

bruik van den ommeioop betreft, buiten hec

ge-
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gemelde, wordt dezelve tot fpijze door den
«.üNDVEE. man gretig gekocht, ook worde
IlLAfd. dezelve door vermogenden onder worst, rol-

HoofdfL
beuling en andere bereiding wel ge-

^ bezigd, zoo als ook de ingewanden en de

darmen tot velerlei gebruik dienen.

BESCHR]IJVING VAN DE DARMEN
DER KOEIJEN.

De dar- ^De darmen in de Koeijen hebben dezelf-

de benaming als die der andere dieren, te

weten : de twaalfvingerige duodenum^ ^ de

nuchtere (^jejunum j ^ de omwonden, de

blinden ( coecum ) , de kronkeldarm , de dun-

ne darm enz*

De twaalfvingerige darm flrekr. zich uic

naar de regterzijde des buiks, de nuchtere

, darm en de omwonden darm kronkelen aan

de pens tot onder den blinden darm, welke

weder fchuins om wendt naar de linkerzijde,

tot zij eindelijk in den onderbuik zich ver-

.. liest in den kronkeldarm, die aan de reg-

terzijde ligt, en in de Koeijen aanmerkelijk

ruim is, met groote, zeer zigtbare eironde

uitpuilingen en kronkels , die naar de in-

wendige inkrimping der klapvliezen (^vaU

yulae

)

meer of min uitpuilen, tot dat zij

eindelijk door derzelver gieren in den reg-

terdarm of aarsdarm eindigen. De buffon
Helt de lengte der darmen in een Stier dus:

,, de dunne darmen op honderd en veertien

,, voeten , van de poorcier tot den blinden

5, darm, den omcrek der twaalfvingerdarm

was
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„ wa« van zeven duimen, die van den mich-

5, teren omtrent vier en een half, geli k

„ ook die van den om wonden darm
'

Afi.

„ blinde darm was twee en een half voet

5, lang, een voeten twee duimen omtreks,

,, deszelfs etnde was rond, de kronkeldarm

,, was zoo dik als de blinde darm , ter

„ plaa’fe waar zij elkander raakten, maar

„ deszelfs dikte verminderde allengskens,

„ tot op den affland van vier voeten , cl-

,5 waar hij maar vier duimen omtreks had :

,, twee voeren verder werd hij dikker, en

,, de omtrek was van zes duimen, de ge-

,, heele lengte door verminderde allengs-

,, kens de dikte, en liep tot zeven duimen

,, en een half aan de zijde van den regten

,, darm , die tot zestien duimen omtreks

5, had, als dezelve opgeblazen was; de leng-

5, te van den kronkeldarm , met die van den
^

,, regten of aarsdarm, waren zamen vier-

,, en dertig voeten , bij welke die van de

„ lengte der dunne darmen gevoegd zijn-

„ de , welke honderd en veertien voeten

,, waren. ”
( Zoo is de geheele lengte van

den buis der darmen in den Stier van de
BUFFON honderd en acht • en veertig voe-

ten , zonder den blinden darm. ) Dus
verre D F blffon, volgens de Franfche voet-

maat berekend. Wij hebben omtrent onze
Hollandfche Koeijen geheele andere maten

:

onze Landzaten berekenen de lengte der dar-

men bij vademen ; doch daar wij in een af-

zonderlijk en uitvoeriger Hoofdftuk over de

herkaauwing en het bijzonder geilel der maag
ea
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en der fpijsvertering zullen handelen, laten
uNDvii*

berusten
,

gelijk ook
III Afd. de in - en uitwendige deelen der voortte-

Hoofdft
toe mede een uitvoeriger Hoofd-

^
' üuk gefchikt is, alleen verdient het nierge-

Hel hier nog zijne opmerking , te meer,
daar dit gedeelte, vooral in de Koeijen,

van zoodanig een bijzonder zamenflel is,

dat hetzelve zich even als de maag en de

baarmoeder • van .alle andere dieren , die

niet herkaauwen, onderfcheidt.

BESCHRIJVING VAN DE NIEREN DER
KOEIJEN.

Dc nieren. De Nieren der Koeijen liggen wederzij-

den in een dikken vetten klomp bewaard, die

men het nierbedde noemt. Er is geen dier

,

waarin dezelve zwaarder bekend .zijn dan in

de Koeijen : in de geklaauwde dieren vindt

men de nieren doorgaans
, Hechts door eeni-

ge vetvliezen bedekt
, dadelijk bloot lig-

gen; dit niervet noemt men rezel, reuzel^

zoo als in de zwijnen. De nieren der Paar-

den hebben ook hare vetbekleedfels, maar al

dit vet is leenig en week na' de ftolling ; maar

in de Koeijen is het dik
, zwaar en hard ,

niet

te min in het fmelten boterachtig, waarom
de huismoeders dit niervet fmelten en

,
gelijk

zij zeggen, een vetpot maken. Als 'zij dit

niervet fmelten, fcheiden zij het van de uit-

gebraden vliezen , die zij kanen noemen.

De kaarsfenmakers, die alle foort van vee

affmelten, maken hier van koeken of broo-

den,
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den ^ die zij kanenhrood noemen ^ en tot

voedfei der jagthonden verkoopen. Het

niervet is dikwijls een llaaiflde hand dik, en liiiAfd,

wel drie fpannen, iets er onder of over,

lang. Dit vet is eigenlijk fmeer; ons Land*

volk en de Slagcers onderfcheiden vet en

fineer van elkander , fchoon het beiden op
een uickomc; het vet is leenig na de (lol-

Jing , het fmeer is hard en ongelig. Dit

niervet hangt als twee zware beurzen in zij-

ne vliezen, tweeledig aan dc onderfte len-

denen : de eene beurs of het bedde ter reg-

terzijde^ zoo als men het noemt \ hangt

hooger , is altoos langer dan het linker,

en weegt ook altijd een pond of twee zwaar-

der, en hier uit ontftaat het gebruik van

fcherp of plomp raden, wanneer twee vrien-

den eenen Os of eene Koe zullen deelen,

en de rader het voordeel van het zwaarlle

nierbedde heeft ; althans in Legden en Rljn^
land is het een gebruik : in dit geval neemt
de vleeschhouwer zijn mes ^ en houdt het

dwars aan het lemmet in de hand, en vraagt;

hoe raadt gij
^ fcherp of plomp? hier op '

raad een van beiden', bij voorbeeld: fcherp,

dan werpt de flagter het mes met een draai

op ‘den grond , Vak dan het fcherp naar de

zwaarlle zijde, dan is die voor den rader,

doch valt het plomp, dat is de rugge van

het mes , aan die zijde , dan is het voor den

ander , en de rader is het kwijt ; zoo ook
is dit met het llaarteind gelegen; doch de-

ze kiesheid is doorgaans een foort van ver-

maak , en oorzaak van een drinkteug, maar
1 alg

A
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als de Slageer wat loos hier mede wil harr-
R.UNDVEE. ook wel eens oorzaak van krakeel,

III. Afd. want er zijn er, vooral onder’ de boeren,

die dit kunstje grif genoeg hebben om er

een vriend mede te begunstigen.

Nierbed. Deze nierbedden leggen in zekere vliezen

en affeheidingen , die dezelve om vangen , en

eindelijk inwendig als in een bekleedfel za-

menloopende, inüuiten. Zij befchermen de

nieren tegen de lendenen en vooral tegen

de drukking van den omloop. Uit hunne

verlengingen komen de pisleiders en bloed-

vaten, die in en uit de nieren vlocijen, zoo

dat de nieren, die zeker onder de teederfle

ingewanden behooren, als in en op een

zacht bedde rusten en behoed worden, waar

uit dan het zeggen van rAerhedde^ een bed-

de voor de nieren^ ontleend is, gelijk ook
de lendenwervelen, waar tegen de nier ligt,

met het lendenvleesch , nierharst genoemd
wordt; want harst of herst is, in het oud
Hollandsch, gebraad, en hardjlen ^ is iets

braden ,
door vuur verharden ; dus ook vind

ik in eene oude DlBïonaire
^
lendenharst

voor nlergehraad.
' De nieren eigenlijk op zich zei ven, zijn

in de Koeijen van eene bijzondere gedaan-

te,./geheel afwijkende van die der andere

^gevingerde dieren: dezelve bellaan uit ver-

fcheiden knobbelige , -half bolronde, deelen,

ak eene druiventros aan een verbonden ,

overbekend aan den disch, daar de Koenie-

ren dus worden opgedischt. Alle deze knob-
bels zijn in hunne tusfehenruimten door

vlie-
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vliezen afgefcheiden , tot daar zij aan he*-

bekken der nier zich vereenigen , inde zelf-

Eindigheid der nier, eene afbeelding der lll. Afd.

nieren ziet men in een volgend Stuk, op
Plaat XXIV. Fig. 4. alwaar elk dezer

knobbels inwendig als tepeltjes in het bek*
ken of de kom der pisfcheiding zigtbaar

zijn : wanneer men deze knobbels duidelij*

ker wil zien, moet men het algemeene vlies

aan den krop van de nier opbTazen, en dac

vlies er van affcheiden , zoo dat het vlee-

zig of klierachtig gedeelte ongekwetst blij-

ve, en daarna met voorzigtigheid de tus-

fchenfchotvliezen uitpeilen , dan zal zich de
geheele cros der knobbels nog duidelijker

vertoonen. Daübenton heeft dit verzuimt,

zoo als men in zijne Figuur van een Kalfs-

nier zien kan, die flechc , lomp en onacht-

zaam als een klomp verbeeld is. Het is

tot nog toe moeijelijk te bepalen, wat de
reden zij , dat dit niergellel in de Koeijen

en herkaanwende dieren zoo aanmerkelijk

verfchilt van dac der andere dieren. Ik voor

mij ben niet vreeiiid van te gevoelen, dac

dk bijzonder geEcl beantwoordt aan het

maakfel der maag en der fpijsvercering

,

mitsgaders aan dac der baarmoeder, aan den

Urachiis ,
pisader

, aan de Atlantoides , en

aan de Cotyledores of zuigknoopen, welke

zekerlijk tot het geHei der nieren betrek-

king hebben; daarenboven is het opmerke-

lijk ,
dat de Koeijen eene buitengewone drift

en vermogen hebben om haar water te loo-

zen, hetwelk zij doen op de minde prik-

1 2 ke«
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keling : in de flallen ziet iten dit; want

zoo dra eene Koe haar water begint te lo-

zen , doen zij het doorgaans allen. Als de

Vetweijers in het land de Koeijen betasten

,

flreelen zij dezelve veeltijds aan de lende-

nen , alwaar de nierbedden liggen , en veel-

tijds lozen dan de Koeijen haar water ; de

Osfen lozen dit zoo onverfchillig en dik-

wijls , dat zij het onder het grazen , zonder

zigtbare aandoening, doen. Ook is de pis

der Koeijen niet brandig, noch aan zande-

righeid onderworpen
, en mij zijn nog nooit

lleenen in de nieren of blazen der Koeijen

voorgekomen, fchoon ik de mogelijkheid,

dat er fomtijds in zijn , wel wil gelooven

,

doch het komt in geene vergelijking bij de

Paarden , die er zeer dikwijls mede gekweld

zijn ; nader zal ik hier over fpreken in het

Hoofdftuk over de voortteling, alwaar hcc

geftel der pisleiders en der blaas, met be-

trekking tot de teeldeelen, zal moeren be-

fchreven worden, echter dien ik hier aan te

merken , en de geleerde blazius heeft het

ook gedaan , te weten , dat de pisleiders uit

de nieren der Kalveren zeer ruim zijn, en

dezelve in de Koeijen, ter plaatfe daar zij

uit het bekken der nieren vloeijen , veci

grooter zijn dan in andere dieren ; ook te«-

kent hij aan , dat de groote buis aan het

begin weinig of geene zoo bijzondere tak-

ken heeft. Nog merken wederom anderen

zeer gegrond aan, dat dit bijzonder nierge»

Rel bijzondere eigenfehappen heeft betrek-

kelijk tot de melkvaten. Men weet, dat
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in der Menfchen nieren uitmelkende aderen

en Hagaderen genoemd worden: zou het dan

wel vreemd zijn , om te gevoelen , dat alle iii. Af4.

deze knobbelachtige deelen , die men elk

als eene bijzondere nier kan en moet aan-

merken
,
ook het hunne toebrengen tot die

ongemeene vruchtbaarheid der Koeijen in

het melk geven, te meer, daar de melk-

vaten der uijers of mammen zoo digt aan

het niergeftel liggen? ik geef dit flechts op
^voor eene bedenking»

%

BESCHRIJVING VAN DE BLAAS DER.

KOEIJEN.-.

Ten aanzien van de blaas, kan ik niet De biat^

voorbij aan te merken, dat dezelve in de

Koeijen
, Osfen en Stieren

,
ja in jonge KaL

veren, veel ilerker, taaijer en dikker van
huid is, als in eenig ander Dier, althans

fterker dan die der Paarden , hetwelk men
duidelijk ziet in de blazen , die de jongens

opblazen ,
evenwel verfchilt de grootte veel^

tijds aanmerkelijk. Ik heb er gezien en ge-

meten, die tot drie fpannen groot waren

in jde eironde lengte, en twee en een half

op het dikst, De blaas der Koeijen heeft

de fpieren en vezelen fomtijds vleesachtig

;

men kan dezelve ongemeen uitrekken, zoo

dat ze onder het opblazen
, dikwerfeens zoo

groot , als zij natuurlijk zijn, worden uitgerekt.

Voorts is de koeblaas over bekend genoeg ,

vooral bij onze jongens en kinderen, die

het zich wel fterk aantrekken, als zij van

1 3 het
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het osje 2;ecn blaas moffen hebben. T-Iet
RUNDVEE. • 1 *1 1

11*^
nuttig gebruik der blazen over potten en

III» Afd. flesfen , ter bewaring van gommen of an-

dcre zaken, is aan de Av)orhekers , Confi-

tuners en anacren
,
mede bekend genoeg,

' Het goudvlies, dat van kalvcrblazen geüa-

gen wordt, is mede van groot nut, dan

of het den Ontleedkundigen bekend is, hoe

men door middel van de afgefchelde vlie-

zen, de febeuren en barsten in eenig opge-

fpooten preparaat
,

dat geëxtravafeert of

uirgeloopen is, kan herllellen ,
weetik niet.

Ik deel gaarne mijne ontdekkingen, die ik

door ondervinding heb, mede: als dit ge-

heurdt, neemt men een dun afgefcheurd

blaasvliesje van een kalf, en lijmt dat, of met
lijm of Veneetfche terbenti n , op de fcheur,

laat het kleevcn en aandroogen en vernist

het naderhand, het zal een fijn oog moeten
zijn, die het ontdekt, als het ftihtlel gedaan

is. Voor het overige dient de koeblaas aan

de Anatomisten, om de vleezige, vliezige

en zenuwachtige vlechting der rokken, mits-

gaders de invloeijing der pisvochten uit de

nieren , als ook her overheerlijk beloop der

bloedvaten te lecren kennen.

Dns verre dan de voornaamfie ingewanden

der borst cn des buiks voorgedragen zijnde,

uitgezonderd de maag, gelijk ook de teel-

deelen, dewelke ik om deszelfs zonderling

gellel, in bijzondere Moofdftukken zal be*

fchrijven, gaan wij over om dit, zoo naauw-
keurig als het ontwerp toelaat, te doen, ge*

lijk ons dan ook de borsten, elders ofuijers,

van

I
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van zelve ter opmerking zullen voorkomen# «et*

Alleen dient hier even opgemerkc te wor-

den ,
dat daar de boveningewanden der ül. Ard.

borst door de ribben befchermd worden , en

ook door de tusfchenribbige fpieren en hec

middenrif, zoo worden de ingewanden van

den buik door een flerk bekleedfei van buik-

fpieren befchermd, welke allen op te noe-

men, ons te verre zoude doen uitweiden.

Het zij genoeg te zeggen , dat deze fpie-

ren en bekleedfelen , verbazend kunnen In-

krimpen en uitzetten , zelfs zonder dat de

Koe zwanger is , al hetwelk afhangt van

de vraatzucht en gulzigheid der Koeijen,

zoo als in alle andere Dieren. Een
fchrander veekenner ontdekt dit fpoedig;

daar een onkundige dikwijls een dikke glad»

de buik voor vet houdt, kiest een kun-

dige, de fjjnde en dunbuikigfte. Meerder
bijzonderheden zuilen ons in hec vervolg

wei voorkomen , waarom wij dan in die

Hoofdduk in geene verdere uitweiding tre-

den: en het hier bijvoegen van zeer vele

afbeeldingen , welke er van zoo vele on-

cterfcheidene deelen zouden kunnen gemaakt

worden, daarom opzettelijk vermijden:

‘ik hebbe echter nuttig en noadig geoor-

deeld orn, op'ééne Plaat, eenige der voor-'

naamhe , in dit Hoofdfluk befchreevene , in-

gewanden van den buik, af te beelden, als de,

lever, de galblaas, de mik, mitsgaders der-

zelver bloedvaten , vooral daarom , om dat

deze deelèn zulk eene naauwe betrekking -

tot bet reeds befchreven.hart en de longen,

als mede tot de nog te befchrijven maag.
‘

III, Scu^i I 4 m
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en overige ingewanden, hebben, zoo dat in

vele, ja zeer vele opzigten, derzelver ken-
Jli. Afd, nis onontbeerlijk is: waarom wij dezelve

Koofdtt
Plaat XVIL) met eene' korre verï

^
' klaring, van alle de daarop afgebeelde Fi-
guren, achter dit Hoofdlluk gevoegd héb-’

ben. • .
•

:
‘

VERKLARING van PLAAT XVII.
X

' • > —
De afbeeldingen op deze Plaat, bijzon-

der ingerigc ter kennis van het levergedel';

deszelfs betrekking op de galblaas en de
overige' ingewanden , mitsgaders de milt der

Koeijen , vertoonen dan

:

Fig. I een Koelever, met derzelver bloed-
" vaten, léverkwabbén en galblaas, in des-

zelfs natuurlijken Hand, maar omgekeerd',

en dus aan de onder- of achjerzijde, te zien;

aanbbhc De lever in deszelfs geheelen om»
' trek, met zijne onderfcheidéne kwabben

'

'd De groote poortader waar door het bloed

uit het hart' in de. lever vloeit.'

ee Twee, wederzijds afgefheden, dronken
• van de holle ader ( Fena Cava

)

op de

lever.
«

.

^

*

ff De naveldreng-ader (^Fena UmhiUca*
' llsjy zoo als dezelve uit de lever naar

dè navel loopt , waarvan eene uitvoeri-

ger afbèelding bij het befchrijven van de

nageboorte der Kalveren zal volgen.

•

. g De
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g De galblaas in hare natuurlijke gedaante,

< zijnde:

h De bodem van de galblaas.

z De hals van de galblaas.

ik Het buisje of de galleider, waar door de

galle naar de ingewanden uitfiipelt.

// Ander buisje of galleider, die zich door

de geheele lever verfpreidt, en, met de

Voorgemelde vereehigt
,
een gemeene buis

uittnaakc.

m De gróbte bloedader, die zich over de
' geheele lever verfpreidt.

De takken van dezelve, daar zij in de
' lever indringen.

00 De takken van dezelve, welke tot de

galblaas loopen.

p De zenuw van het zesde paar, die door
= de lever zich verfpreidt.

q Oppuiling in de lever, kenteekenende
• «itvvendig de opzwelling der poortader.

r Een |c|eine kwab, met een teder dun vel*

Jetje omringd, het welk in het darm vlies

verbreed , en door het welk de lever
, vol

water, zijnde, geledigd wordt.

HET
rundvee.

. III. Afd.

II*I
‘

Uoofda.

Dus verre de uitwendige gedaante van de

léver der Koeijen afgebeeld zijnde, zal nu

de volgende Figuur een duidelijker denk-

beeld oplêveren van de inwendige gelleld-

heid , hetwelk ?eer eenvoudig en tevens

leerzaam en vatbaar door den Veeman en dooir

een iegelijk kan worden begrepen en nage*

fpoord , door flechts de Koelever aan den

króp der bloedvaten door te fnijden, daar-

na van het bloed te zuiveren en af ce fpoe-
‘ IIL Stuk..'

~
' i'5 ien^
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.

'het len, als wanneer men duidelijk alle de opé-
RüwDVEE.

en het beloop der bloedvaten en
iii. Afd. zenuwen in het groot© zal zien, zoo als zij

hier verkleind zijn afgebeeld.

Fig. 2 verbeeldt dan weder de achterzijde

van de Koelever, waar van de bekleedfq-

len aan den krop tot aan en in de galblaas

zijn weggenomen, zoo dat de voorname
Uronken en gapingen der groote bloedva-

ten volkomen zigebaar zijn in derzelver in*

gang, in de lever en galblaas inwendig,

aa aahhhh Zijn kwabben der lever.

cc De groote holte der poortader (^Fena,

Portae')^ Waarin de affeheiding der twee
voornaamlle takken alreeds inwendig in

de lever nederdalen.

ddd Openingen voor de drie takken van

‘de holle ader,

e De galblaas opengefneden , vertopnende

dergelijke openingen van de holle aderen

aan den krop. der galblaas.

f De gemelde openingen , in drie dronken
zigcbaar,‘ zijnde de voornaamde plaats,

' waarde verdikte galdof tot takjes ftremc,

naar bet beloop dezer vaten.

g Is de zak of de bodem der galblaas, waarin

men de ronde galfteenen vindt, en welke

I zak dikwijls in tweeën verdeeld is.

hhhh De omgellagen bckleedfelen van de

krop der lever, waar door de opening

en ingang van de voornaamlle hier boven'

aangewezen bloedvaten zich doen kennen

,

zoo als die in de lever zelve liggen, en

bij Figuur i kunnen vergeleken worden.
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Fiff. 3 verbeeldt een gedeelte van de lever,

geheel van alle vleesch of klierachtige
’^^ndvee;

HofFe gezuiverd, zoo dat alle vaten en de iii. Afd;

allerfijnde fprnchrels, die aan de galblaas
,

behooren , zigtbaar zijn, en inzonder-
*'

heid daartoe dienen, om het beloop der

laksgewi.ze aanzettingen in den k^op der

lever tot in de galblaas zelfs uiterlijk te

kunnen onderkennen.

aa Een gedeelte der holle ader.

h Een gedeelte der poortader.

c De galblaas, geheel opgezwollen en de
hals afgefneden. ^

d De navelader.

eeeee Takken der poortader#

fff Takken der holle ader.

Vereeniging of zoogenoemde
kusfing (^Anaffomofis'^ der takken van de

' poortader en holle aderen
, als mede der

aderen en flagaderen , tot derzelver aller*

uiterfle zamenloop , en haarvezelen ( Ve*

nae Cappillaro^ ^ allerfijnst in de lever

te ontdekken, vooral om dat de lever

>

boven eenig ander ingewand, het vat-

baarst is, om door infpuiting^f andero

affeheiding re kunnen' onderzocht wor-
den , en zelfs dikwijls door de flolling

van het bloed tot de zoogenaamde zelf-

ftandigheid van takjes kan verharden.

Fig. 4. Een levensgroote verkalkte tak uit

de poortader eener koelever , met der-

zelver zijfpruchtels en nog losfe korrels

als
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HET
KUNOVEEi

III. Afd.

lu
Hpofdil.

als zijtakjes • zoo als die in de leverade-

ren natuurlijk leggen.

Fig. 5. Een dergelijk kleiner takje, mede
naar het leven , uit de verdere bloei-

vaten.

Fig. 6. Verfcheiden losfe geledingen en

korrels, die, alhoewel niet vereenigd,

nogtans in derzelver ligging zich tusfchen

de klepvliezen der flagaderen bevinden,

en eindelijk aaneenzettende
, tot vereenig-

de takjes aangroeijende, de geheele le-

ver kunnen verkalken.

Fig. 7. Een groote ronde Galdeen, uit de

galblaas van eene volwasfen Koe, bruin

van kleur, en glad rond, met eenige in-

barsringf^n ,
Ipv^iibgruoic.

Fig. 8. Dezelfde Galfteen dwars doorge-

zaagt, waarin zich de laagsgewijze aanzet-

tingen in de rondte, om eene eerde kern,

duidelijk vertoonén.

a De kern of eerde korrel van aanzetting.

De groote en laatfte cirkelronde korst

van den deen.

Fig. 9. Verfcheiden galdeentjes en • korrels

van verfchillende gedaante, zoo als die

veeltijds in de galle gevonden worden.

Fig. 10. Witte deentjes, die men fomwij-

len in de klieren van den kosfem en ook in

de
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'3e uijers der Koeiien vindt. .Uit de ver«

iameling en aanteekening van den Hoog-

leeraar gaubius.

Fig. II. Deze Afbeelding is , met eenige ver-

' betering, gevolgd naar den luchtigen om-
trek van den Hoogleeraar camper , in

^ijne lesfen over dé Veepest. Zij is hier

noodzakelijk, ten begrippe, hoe de lever

en galblaas tegen het middenrif (^Üia*

phragma ") en de maag liggen.

aa h de lever, eenigflns opgeligt, om de
' buis van de galblaas te kunnen zien.

’

b De galbuis, die zich vereenigt met

C De leverbuis , om te vormen

;

^ De gemeene galbuis, welke zich in den

twaalfvingerdarm' uicflort, vrij verre van

de Pylorus of uitgang der maag, en wel®

ke galbuis hier duidelijker, in deszelfs wa-

ren (land , kan opgemerkc worden dan in

de andere Figuren^' om dat de lever en

de maag hier in derzelver (land vereenigd

voorkomen , en de lever is opgeligc, zoo

als bij aa gezegt is^ al hetwelk het be«

langrijke ' van deze Afoedding' is.

ee Een gedeelte van het middenrif, waar
' tegen de lever en de maag liggen.

f De vierde maag, naamlijk de lebbe, ge-
' heel opgezet én naar de linkerzijde ge-

fchoven , bedekkende , in dezen (land, de

daar nu onderliggende pens en de hoeve.

g De maagpoortier, “daar dezelve zich iu

de darmen ontüuit.

IlL Stuk.
“

/

rundvee,,

III. Afd.
II.'

'

Hodfdft.

h Een
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' h Een deel van de boekpens of zouter,
^üNDVEF. ^ zigcbaar.’

' ' ^
‘

' '• '

in. Afd. iii [ten gedeelte van het netvlies, mee

Holidft
deszelfs vetvaten , waarop de rnaag"en Ic-

* Ver omgekeerd ligt. Dit gedeelte is hier

ónder aan de Afbeelding bijgevoegd, om
dat het, toepas felijk op het netvlies,

hier best bij voegt.

Fig. it is de afbeelding der leverbotjes,

welke wel in de poort - ader van de leyer

der koeijen gevonden worden.

S Is een leverbotje van dg grootde foort , Ie-'

^ vensgroocte, liggepdejn de poort -ader.

hb De overige wormen van dezelfde foort,’

allen met den kop, van de zuigers^ opo

waards liggende.

Fig. 13 verbeeldt, zeer uitvoerig verkleind,
' de milt cn alle derzelver vaten en onein-

dig fuhtieU haarvezels , alle uit een door-

gaande middentak fpruirènde ,
gevólgd

haar de fraaije afbeelding van HiCHMORUSa

aaaa Zelfftandigheid en gedaante van de milt«

h Een deel der poort - ader.

c. Deszelfs uk naar de mik ingelijfd.*

d Een omgeflagen vlies om den ingang dec

vaatjes in de mik te kunnen zien.

e ppeningen van eenige bloedvaatjes.

fff De bloedaderen met alle hare fpruchtels,

zoo ols dezelve zich door ontelbare zamen-
vlechtingen , de geheele milt door doen zicik

g Een klepvliesje omtrent de poonader.







DERDE AFDEELING.

DERDE HOOFDSTUK.

Ontleed- en Natuurkundige Befchrijvïng

van de Maag der Koeljen , hare zon*

derlinge plaatfing en werking

in de herkaauwing en fpijs*

vertering^

Jn het achtfte Hoofdfluk der tweede Af-

deeling de chijlbereiding en de fmaakdeelen rundvee;

van het hoofd ^ en in de twee eerfte Hoofd-
üukken dezer derde Afdeeling de voornaam-

*

fte ingewanden befchreven zijnde, is ons Hoofdft;

voornemen , om thans van die voorberei

dende kundigheden over te gaan tot de her- tot''d?be-

kaauwing. fchnjving-

In het achtde Hoofdfiuk der tweede Af-

deeling is ook breedvoerig over den fmaak

,

het gras -eten, kaauwen en doorfokken ge- kaauwing;

handeld, gelijk ook over het^ gehemelte,

de chijlbuizen en klieren in den mond,
K U-
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wcT benevens (^en ingang in den flokdnrm : die
RUNDVEE, goede Figuren op

III. Afd. Plaat XIII. afgebeeld , en inzonderheid in

III. Figuur 4 en 5 de werking van de tong

,

üooldft* kaken, lippen, muil en tanden aange-

toond. Derhalve zal het onnoodig zijn dit

hier te herhalen; men kan dit in de vorige

Hoofdüukken naarzien, en men zal dit ge-

deelte duidelijk belchrevcn vinden , zoo wel

in het verband , hetwelk deze deden tot het

hoofdgeftel en den gorgel hebben
, als tot daar

' de flok^darm in den hals of de keel door»

zakt; een oplettende hier van onderrigt,

zal zeer geredelijk de overbrenging tot de

herkaauwing uit de maag in den muil be-

grijpen , vooral, daar wij, als het noodig

is, eene aanhaling daarvan zullen doen, zoo

ook wijzen wij den Lezer naar onze opgave

in het vierde Floofdiluk der eerde Afdee-

ling , daar reden gegeven is, waarom dit foort

en geflacht van dieren herkaau wende genoemd
en waaiin de kenteekenen er van opgogeven

worden. De orde echter vereischt hier iets

naders: door herkaauwen(i^^^;;;i.^^//ö ) ver-

„ , liaan alle Natuurkundigen , zoo oude als

herkaau- Hieuwe, het tweemaal kaanwen ot verma-

wen ver- len der fpijze in den mond : eigenlijk is her»

kaauwen, de eenmaal geknauwde tot in de

maag doorgeflokte fpijze, voor de tweede-

maal , dezelve uit de maag wederom in den

mond geperst zijnde, weder te kaauwen,

dat is te herkaauwen , en hierin ligt een

merkelijk verfchil in het herkaaiiwen der

Koeijen en het herkaauw^en van andere die^

ren.
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ren , die men ook qIs herkaamvende be*

fcbouwd. Onder de Infekcen of bloedeloze

dieren tek men er verfcheiden. Malphi- iri. Afd.

Gius fprak van hec herkaauwen der zijde- üi-

wormen* Onze geleerde Vaderlander, de

groote zwAMMSRDAM , heefc zeer keurig

drie hcrkaau wende magen in de Springhanen

ontdekt en befchreeven. Willis melde van

iets dergelijks in de wormcMi , anderen ook
in de (lekken : in de veenmollen of ook in

de krieken, die een foorc van fpringhanen

zijn, zijn dezelve door ulïjsses aldrovan-
DUS, jacobaeus, bartholinus en mural- *

To befchreven; in de Polijpen heefc trem-
BLEI] iets cergelijks vermoed. In de Wa-
ter- en Rivierkreeften erkent men ook fom-
mige , die fchijnen te herkaauwen. Ik zelve

heb die in de kreeften onderzocht, en in mij-

ne openlijke lesfen dit aangecoond. Pro-

fesfor camper befchrijfc die ook; wonder*
lijker maag-gekel ken ik niet, want aan de

eerke opening zijn inwendige tanden of fcha’*

ren
,

die de Itcrkfle fchclpvisfchen breken

:

deze worden in eene holte gekoten, hierin

zijn weder tanden die andermaal vermalen

,

daarna in den krop van den (lokdarm, daar

zij-i insgelijks kleiner tandjes , totdat einde-

lijk het alierkjnke in de laatke maag komt,
dan dit in het voorbijgaan.

Onder de Visfehen noemt men er ook ver-

fcheide: onder anderen de zeewolf of do

Scarus<i hkr van ovidius en anderen:

At contra he»bofa pifces laxamur Arena ,

lU fcaris, epaitas foius qui lUQunjt cfcaj.

In
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In de Zalmen ondei'delt men ook iets
rundvee,

Ik erken insgelijks in verfchei-

IlLAfd. den kraakbeenige visfchen eene dubbele maag
III. gevonden 'te hebben; maar zoo er eenige

^oofdft.
is, die aan de herkaanwing der

Runderen nabij komt, is die in de geflach-

ten der Walvisfchen bekend. In onze Bruin-

visfehen vindt men uitdiukkelijk niet alleen

eene drie en vierledige maagholligheid

,

maar de holligheden hebben omtrent even

als in de Koeijen, onderfcheiden rimpels en

plooijen
,
ja de teeldeelen in deze dieren zijn

omtrent als in den Stier.

In de vogelen willen fommigen dat ook
cene herkaauwing plaats hebbe , doch ik

houde het voor geene voldrekte herkaau-

wing. WiLLONGBij en BoLLON, zccr ver-

maarde vogelonderzoekers , erkennen geene

eigenlijke herkaauwing in de vogelen, ten

ware men in fommige , als in de hoenders

,

eenden, en de meeste vogelen, den krop

voor een tweede of ecrlle maag hield, doch
dit is geene kerkaauwing, waar door de ge-

weekte fpijze wx^der in den fnavel komt,
maar het is flechts eene nitpersling, en dus

ontken ik niet, dat fommige vogelen in den

krop en flokdarm een vermogen hebben, om
de fpijze wederom uit den krep in den fna*

vel te persfen. Dit zeer llerk vermogen lee-

ren ons de Duiven in het voeden hunner

jongen ; men ziet met een aandoénlijk ver-

maak
, hoe deze vogelen naauwelijks eenige

minuten de duivenboonen , zaad of ander

voedfel in den krop hebben, of zij persfen

dit
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III.

Hoofdft4

dit voedfel met eene bijzondere kracht in den

flokdarm der jonge duiven; daar de hoen-

ders
,
alhoewel zij ook in den krop het graan lH-^Afd*

verteren, dit niet doen; voorwaar een on-

tegenzeggelijk bewijs, dat niet altijd de za-

inenllelling van den krop, of eene dubbele

maag, het vermogen van' herkaauwen aan-

duidt, maar wel de zam en Helling van den flok-

darmen deeerlle maag, wier vezelen gëfchikc

zijn, om ten wille van het dier, de fpijze

in en uit de maag te persfen , en in dien

zin, kan men in fommige vogelen een foorc

van hervorming
, of hoe zal ik het ,

het best

uitdrukken, eene verwandfchap tot herkaau-

wen toeflaan , want om het eigenlijk kaauwen

,

herkaauwen te noem.en , kan niet beftaan ,

nademaal zij geene tanden 'of kiezen hebben,

dan in fommige eenige uitHekken in het

gchemeice ; doch in die vogelen, die men
weet en ook ziet dat zij uit de maag de fpij-

ze weder in den flokdarm brengen , zijn in

het geheel geene zulke uitflekken , te weten

in het Ooijevaars en Reigers -gedacht, die

eene geheele visch doordekken, en die na-

derhand uit de maag in eene verwijdering van

den dokdarm brengen, en wanneer zij over-

vloed hebben , dikwijls de geheele visch

,

•vooral aal of paling , dadelijk
, veeltijds

nog levend door den aars ontlasten: ook
Ipuwen de Ooijevaars de visfehen in hunne

nesten uit voor hunne jongen. De krop-

ganzen hebben onder den fiiavel eene zak,

waarin zij de visch bewaren. Onze inland-

fche waterraven hebben ook een kleiner zak.

K 3 Ia
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In Indiën worden zij geleerd om de visch

levendig aan hunnen meester te brengen. Er
is evenwel onder de vogelen , wier goflagt-

asrd het naast aan de viervoetige dieren na*

derc , eene zonderlinge zamenllelJing der

maag bekend, die even als die der walvis*

fchen, aan die der Runderen nadert; dus

hebbeik in den Cafuarus eene diielcdige maag
gevonden, gelijk aan die der Koeijen. uit-

gezonderd de zouter en de hnive. Dezelve

gedaante heb ik ook in een Struisvogel ont*

dekt , doch meerder en vol ilerker rimpels.

Maar, Üoe gegrond men dit als eene dub-

bele werking der inage. erkenne , het is vol*

llrekt die eigen (chap , noch die werking niet

als in de Koeijen ; even zoo is het ook ge-

legen met de viervoetige dieren , die men
als herkaauwende aannierkc Het is over-

bekend, en het is in ons vierde Hoofdiriik

der eerde At'deding gedeeltelijk betoogd

,

dat men de Hazen en Konijnen het herkaan

-

wen toekent: het is on tegen zegge 1 ij k , dat

dezelve, wanneer zij kil zitten eene gedadige

beweging met de kaken malten
, in dien z\r\

is, het herkaainvcn. De ouden en onze he-

dendaagfehen hebben hier over veel onder-

2ocht, en veel vermoed, doch allen hebben

zij de maag der Hazen en Konijnen niet ge-

fchikt gevonden tot zulk eene herkaauwing

als die in de Runderen en de gedachesaarden

der herkaauwende dieren is ; men erkent

echter, en de beroemde camper heeft er

eene afbeelding van gegeven, dat, hoe dun

de maag zij
, en hoe eenvoudig ais eene zak

,

de*
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dezelve is ,
zij niet ce mm een foorr van vliezig

affchcidfel heefc Anderen houden hei ge-

(tel der ingewanden, hetwelk ten aanzien m. Afd,

der blinde en dunne darmen, als wel inzon-

derheid het colon , eene bijzondere gedaante

en legging heeft, voor zoo veel als magen,

die ter herkaanwing medewerken. Het is

onze zaak niet, om hier breed over uit te

weiden, dewijl die tot de befchrijving der

Hazen en Konijnefi zelve behoort, dan in het

voorbijgaan kan ik dit onderwerp zoo on-

aangeroerd niet laten, of- ik moet er mijne

gedachten kortelijk over zeggen, te meer,

daar de buffon, daubanton en de geleer- ,

de CAMPER, bij de verhandeling over de

herkaauwing, er bij zijn blijven liaan. De
eerde ontkent eene voldrekce herkaauwing

in de Konijnen, de karde fpreekt de buf-

fon tegen. Ik voor mij bekenne zeer tot

het gevoelen van de buffon over te hel-

len, en befchouw die beweging en kaau-

wing der Konijnen geeiizins gelijk te liaan

met die der Koeijen. De fchrandere Dier-

kenner GESNERUs , had in zijn tijd verfchei-

den Konijnen, kort na het gebruik der fpij-

ze geopend, en vond de fpijs in de maag
zeer fijn gemalen

,
( ik zelve heb dit in de

Konijnen mede ondervonden , ) daar men in

de Koeijen in het tegendeel altoos in de

eerde maag dezelve Hechts halfgemalen of
haifgekaauwd vind. De gemelde gesnerus
fchrijfc derhalve dit herkaauwen der Konij

*

nen toe aan een fnelle wijze van kaauwen,
een ineile bevy^eging

,
eene knaging.. Moti^
K 4 tant •
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tant celerrime^ zegt hij, en die is waar:
CNDVEE.

iegelijk, die Konijnen opvoedc, lette er
iii. Afd. op , al heeft een Konijn een geheelen dag

Hwlfdft
gegeten, en voHlrekc niets in de maag

hü zal echter altijd doen of hij kaauwt
of knaagt. Dit is aan alle rattenaarden ook
eigen

, en de Profesfor camper berispt lin-

NAEUS ten onregte daar over, dat hij de
Konijnen onder de ratcenaajdigen plaatst

,

want het tandengellel, de maag, de dar-

men , de pooten en de aard van knagen en

knaauvven , is aan deze dieren gemeen. De
Inkthoornen herkaauwen in denzelven zin

tls de Konijnen. Deze diertjes bewaren
zelfs achter hunne kiezen tusfehen de wan-
gen, nooten en eikels, die ze naderhand

kaauwen. De Konijnen doen dit ook. Men
geve een konijn wortelen, die zij gaarne

eten, en opent hen den muil, men zal af-

kaauwfel achter de wangen vinden: als zij

koolsbladen knagen, doen zij dit gulzig en

fchielijk, doch nooit dokken zij geheele

ÜLikken van bladeren of ftruiken door,

.maar bewaren de grofde deelen tusichen de

wrangen
,

al hetwelk merkelijk verfchilt van

het kaauwen der Koeijen ; daarenboven is

het opmerkelijk , dat de Konijnen en Hazen

nimmer drinken ,
hetwelk de Koeijen en an-

dere herkaauwende Dieren zeer fterk doen.

De Koeijen brengen ook het gras en hooi

half gekaauwd in de eerde maag of penszak,

daar de konijn het geknaagt doet: zoude

men dan het geen men in de konijnen her-

kaan v;en noemen wil, niet liever herknagen
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(^remorderen') of ook herknabbelen kunnen

noemen, alchans bij onzen Landaard wordt

het zoogenaamd kaauwen der konijnen door iii. Afd,

het woord knabbelen uitgedrukt, en als

zij willen te kennen geven dat iemand ftil

en langzaam met de tanden aan een lekker

beetje leppert , zegt men : hij zit te muizen

,

te knabbelmuizen , en als zij van de Koei-

jen fpreken , zeggen zij: zij herkaauwt;

maar het geen nog meer de zaak licht bij

zal zetten, is, dat onze ouden, het geen

wijnu kaauwen noemen, kuwen noemden,
en herkaanwen, herkuv^*en ^ verftaande door

kuwen de kaken
, zoo als men nog de kaak-

beenderen der visfchen kiewen noemt, en

bijzonder als de visfchen derven ofbenaauwd
de kaken beweegen , zegt men de visch kuwt»
Digt bij het Sticht en in Vriesland^ noe-

men fommigen nog heden herkaauwen, her-^

kuwen ^ al hetwelk dan ten aanzien van on-

zen Landaard, duidelijk toont, dat zij door
herkaauwen het weder malen van het voe-

der , met de kaken verdaan. Als een

konijn grooten honger en geen groente

heeft, zal het beenen, gedroogd vleesch en

hout knagen, al hetwelk onzes bedunkens

mérkelijk verfchilt van de ware herkaanwing

der Koeijen ; evenwel kan men niet ontken-

nen ,
dat de konijnen , en dat opmerkelijk is

,

meest alle de fijn gras- en kruid -etende die-

ren ,
uitgezonderd het paard, iets dierge-

lijks in het kaauwen, of liever in het ver-

teren van het voedfel hebben , doch dat bij

uitnemenheid deze bewerking in de Runder-
ge-
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HET geflachten plaats heeft. Maar ik heb een

bijzondere veronderitelling , en die ik ook
III. Afd. niet hooger dan als eene veronderftelling op-

Ho^ofdft
mogclijk aan de Geleerden aan-

'leiding tot nader onderzoek zoude kunnen
geven, ylk heb opgemerkc

, dat onder alle

de zeldzame dieren, die mij gedurende veer-

tig jaren
,
genoegzaam uit alle de Gewesten

der Wereld , in handen of onder het oog
zijn gekomen, en in alle befchrijvingen en

afbeeldingen welke ik doorfnuffeld heb, nim-

mer aan mij een Konijn of Haas uit de

Egyptifeke en Arahlfche llreeken vóórge-

komen is , die gelijk was aan onze Konijnen

en Hazen , zelfs niet uit de Indi'én , alleen-

lijk in het Noorden van China en Rusland
zijn zij overvloedig. Het konijn der Indiën

en van Africa ^ is de Agutti^ althans deze

noemt men Oosters konijn. De Relmuis,

een fterk graanetend dier, is ook bekend

voor de Egypttfehe muis, enz. Dit brengt

mij in de gedachten , of het konijn, hetwelk

MCZES onder de herkaauwende dieren op-

geefe, niet wel een ander foort is geweest

dan het onze. Ik heb eene tekening in mij-

ne verzameling gehad, door den Schilder

p. noLSTEiN geteekend, verbeeldende een

foort van konijn met hartehoornen , dat hij

\ in Amperdam naar het leven geteekend had.

Zoude het niet eenig onderzoek waardig

zijn, of het Egyptisch konijn, door mozes

opgegeven, een dier, nabij komende aan

cenig g‘'fladit der Geiten , Gazellen of an-

dpi' gedacht def herkaan wendje dieren ga-
" W'tpst
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weest ware, veiTchillend van de onze? te het

meer, daar men in het voorbeeld van het

Guineesch Rheetje ziet, tot welk eene m.Afd.

kleinheid de trapsgewijze nedcrdalhig van de ïü-

groote Runderen af, vermindert: daaren-
Hoüfftd.

boven befpeurd men in de Gazellen en

Steenbokken , die ook herkaauwen , cene

zamendelling van de maag ,
van die der

Koeijeii afwijkende — dan ik Hap er af, en

zegge; v^/ie zal tot den einde toe den Al*

magcigen kennen, wie zal die ondoorgron-

delijke werkingen der magen in zoo vele

duizende dieren kennen ? het zij ons dan

genoeg met DAviD te zeggen: ,, O Jehova I

„ gij hebt alles met wijsheid ganaakti

,, de aarde is vol van uwe goedheidd^

Maar gij nu , o Wijsgeeren ! die beweren

wilt, dat de Mensch herkaauwt, dat dit 'de

.apen , dat dit meer gevingerde dieren doen,;

dwaalt gij niet? dwaalt gij niet, als gij die

vermoogen ons Menfchen, als iiatmirHik

eigen, toekent, daar gij aüe w’cet , dat wij

volftrekc geen vermogen hebben om, met

onzen wil, de fpijze uit onze maag re kmi’

ncn doen opkomen? dat het geval, dat de

fpijze uit de maag al eens in den mond
komt, of eene ziekte, of een gevolg van

onnatuurlijke groote- eet - en drinklnsc, en

dus eene ziekte is? dat, zoo al foinmige

apen nakaanwen, zij alleen dat gene ver-

malen, dat zij tusfehen de wangen en de

kiezen bewaard hadden, en let eens op de

gulzige Menfchen en Jongens, die dat doen ,

bctvvelk men niet oneigen fchrokken noemt,

\ hoe
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HET
RUNDVEE,

,III. Afd.

III.

Hoofdft,

hoe vol zij de wangen opproppen, zoo dat

het hen de keel als iiitkorac, en zij tot dik-

kens toe, de fpijzen niet kunnende door.

zwelgen, een lange poos als nakaauwen.

In anderen is de maag en de flokdarm zoo
opgepropt, dat de maag, de fpijze niet kun-

nende verzwelgen, die als met braking te-

rugzendt, doch dit is verre van natuurlijk

herkaauwen: zulke vraten gewennen er zich

aan. Ik weet dat fabricius ah Aquapen-
dente^ ons twee [voorbeelden opgeeft van

Menfchen , die uit de maag de fpijze ge-

woon waren in den mond te brengen. Se-

l^ERTUS , JOHANNES FABER LYNCEUS >

VELSCHUis, LUDOvicus cn anderen
, brengen

meerder dergelijke getuigen bij. Bij Peije>

RUS vind men die bij een. Ik twijfel geen*

zins aan die verhalen en aan verfcheiden

©mftandigheden daar van verteld, maar ik

kan niet gemakkelijk van mij verkrijgen,

om dit een natuurlijk herkaauwen te noe-

men, maar zoo als ik gezegd heb, het is

eene buitengewoone gulzigheid , en dit mijn

gevoelen is geenzins buiten ondervinding:

gedurende mijn verblijf tot Warmond^
wierd mij iets dergelijks van een Boer en

een Jongen verhaald: ik maakte er mijn

werk van om den Boer te zien en te fpre-

ken : hij verzocht mi] bij hem te komen

als hij gegeten , en hij gewrogt , dat is

gewerkt had : hij was een daglooner en

moest fpitten en graven, hij droeg een

breeden riem om den middel
, dien hij loS

maakte als hij at , en dan kon hij wel zoo
veel
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veel eten als drie andere menfchen. Wan-
neer hij wederom begon te werken , haalde

hij den riem toe, en na dat hij eenigen tijd IIL Afd.

had gefpit, kwam hem het eten weder in

den mond, waaruit ik befloot, dat dit door

het persfen van de maag door den riem en

de daarbijkomende gewoonte gefchiedde

,

althans als hij den riem los maakte, gebeur-

de het niet: dit gaf mij aanleiding om bij

meerder werklieden, die zwaar arbeiden en

zware fpijze aten , eens te vragen, water van •

was , en meest alle Ilemde daar in ,
dat zij

dikwijls, als zij zwaar gegeten, en den riem

gefpannen hadden, de zoo kreegen; dit zoo

hebben, is een oprisping der fpijze uit de

maag, dat een iegelijk bij geval gebeurdt,

vooral bij zwaar eten , en bij hun , op
wier tafels men deferten vindt , als wan-

neer men veeltijds vooral taart, gebak,

banket , enz. oprispt : ook is het opmerke-.

lijk', dat meest alle Menfchen groen erw-

ten, :linz.en , of andere foep oprispen, zoo
ook graauw erwten, peulen en meest alle

peulvruchten, gelijk ook fommige de fpU
nafie, hoe zacht men anders die fpijze keurt;

zou er dus in den aard van het voedfel niet
'

eeiiige oorzaak leggen van het opgenoemd
gebrek. Ik ga verder en houde het daar

voor, dat de moeders of minnen de kinderen,

van jongs af aan , te veel opvullen , waar door .

de maag gewoon wordt aan oprispen en
overgeven , dat des te meer bij den gernee-

nen man en de werkboeren plaats krijgt,

als de jongens allerlei raauwe wortelen, on-

rijpe
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rijpe vruchten, als ’t ware den gebeden dag

door eten , en dus de maag geen rust la-

ten om behoorlijk te kooken, en hier door

wordt dan veroorzaakt dat vele grove e-

ters , onder de boeren , zelden verzadigd

zijn , en daarom een riem dragen om de

maag in te houden
, zoo als zij dit noemen.*

Dit cn het een en ander bovengezegde, be-

wijst althans aanneemlijk genoeg, dat al het

geene men w^egens het herkaauwen der Men-
fchen voorgeeft , niet anders is dan een ge-

brek dat uit gewoonte, opvoeding, of bui-

tengewoone eet - en drinkiust en flechte

fpijs ontftaat , en' het volflrckc geene na-

tuurlijke herkaauwing is. • in de eerstgeboo-

ren kinderen ziet men insgelijks, als de maag
overmatig met zog of pap is opgevuld , dac

zij dan dezelve met geweld wieder uitfpu-

wen ; hetwelk onder het • zogen er nog wel

döor kan , maar het is voorzeker berispe-

lijk , dat de moeders of minnen dit buiten

het zuigen of na het fpeenen onderhouden

met het onmatig opvullen der kindermagen

,

dat menig wicht het leven kost.

Mier mede laten wij dan berusten al het

gene van de herkaauwing van andere dieren

eenigzins tot ons onderwerp becrekkelijk

konde gemaakt worden, en gaan over toe

de eigenlijke herkaauwing der Koeijen. Hec

komt, volgens het betoogde, dan daar op'

neer, dat de allerfijnfle en delicaatfte kaau-

wing en herkaauwing, bij uitnemenheid aan

de Koeijen cn anderen dieren met gekliefde

klaauwen eigen is, even zoo als men uit-

mun-
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muntende Dichters en Geleerden, de lijnde

en delicaatde herkaauwing der letteren, bij

vergelijking van het herkaauwen van het

Rundvee, toefchrijfc^ Immers dus verge-

lijkt VARRO, een Romeinsch Dichter, zij-

nen vriend, als hij zegt: INon modo a'yfens ,

de te faeplus cogitahitur
, fed etiam rurni •

nahitur hmnanitatem tuam^ dat is: niet

alleen in uw afzijn wórdt er dikwijls aan
u gedacht , maar uwe vriendelijkheid wordt
herkaauwd. Zoo ook zegt die zelfde Dich-*

ter ten aan zien van de Odysfea van home-
rus: Odysfeam homeri ruminare Inclples ^

dat is : de Odysfea van homerus begint gij

te herkaauwen. Zeer krachtig drukt zich

ook CICERO deswegens uit in een’ brief aan

ATTicus: quante Magis vidi ex tuis lite-

ris ^ quam ex illiusfermone ^
quid ageretur

de Kuminatione quotidiana , et de Cogita»

tione puBLii , dat is : zoo veel meerder heb ik

uit uwe brieven gezien , zoo wel als uit êe
redevoering^ wat er verrigt wordt over de

gedachten van pubu?us , die dagelijks ge^

dacht en hérkaauwd worden. Bo-lea*^,

FEITEMA en andere vermaarde Dichters,

vergelijken de fijne fmaak der Dicht- en

Taalkunde insgelijks bij het herkaauwen der

Runderen, en inderdaad, als men eene Koe
of eenen Os in zi n rust ziet herkaauwen,

ligt het dier als in eene zachte overpein-

zing, ofin eenfoort van lluimering: men ziet

uitdrukkelijk zijn (Hl genoegen , zijn fijne

fmaak als in eene zachte dommeling. Voor-

trefieiijk is dat karakter in eene tekening

L
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III.

Hoofdft.
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van BRRGHEM tc zicn , welke wij ter verlu«#

tic;ing bier nevens aan den Lezer in eepe

Afbeelding op Plaat XVIII mededeelen.

Men vergunne aan müne dichtluim dit vol-

gende er onder te Hellen :

Begaafde geesten, hoogverlicbte Dichterfcharen

,

Die Hybla en Hymet op Pindus wilt vergaren

,

En zoeten honig uit de Neélartuiltjes leekt.

Waardoor uw geest verfterkt, de Dichtprak’len fpreektl

Leer van de Mcllekkoe de Boterbloempjes kleinzen

,

Herkaauw , gelijk dit dier , hij ’t fluim’rende overpeinzen.

Gedrenkt door hengstbron - tat , uw Dichtfpij? menig*

maal.

Tot dat gij proeven kunt het merg van knnstentaal^

Herkaauw , en weer herkaauw zoo dikwerfuw gedichten^

Tot gij de fijnfte fmaak lokt aan uw konstgerichten

,

Uw Room ten Godendisch, vermengd met zoeten wijn<

Uw Boter honig zij, geleekt uit rosmarijn :

*t Zal dan aan oog en oor, gevoel en zielsvermaken^

Het krachtig voedfel van een zuiver Dicht doen fmaken^

Dat TjU wijders van dit fijne herkaauwen
’de naam van Rund^ Rint en Rtmderdier-
ontdaan is, kan men bevatten, als men be«i

grijpt, dat in de magen der Koeijen, bij-

zonder in de lebbe of vierde miaag, eigen^*

lijk eene lloltende en verbindende kracht

tot zam>enrunning der fijngekleinsde fpijze

is , bijzonder in de jonge Kalveren , die

altoos een foorc van firemfel, ja zelfs (luk-

ken geronnen kaas, in de maag hebben;
de kaasmakende Poeren droogen en bewaren
tot dat einde de lebbe: wij flippen dit bier
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fn het voorbijs;aan aan , om te toonen , dar

de naam van Rund van deze runnende ei»

genfchap ontilaan is, en dat door een Rund
beteekend wordt eene herkaau wende Koe.

Het is hierom , dat men in de oude Lands-

Plakaten dit woord nog vindt, en de Gaar-

ders van den Impost, althans binnen Le'^den

en Rhijnland , op hun Confencbriefjes

zetten: een Rund of Runt

^

en wij als nog
zeggen : Rundvleesch , het vleesch van eene

Koe. Eindelijk, om nader ter zake te

komen , zal ik , geachte Lezers ! beproe»
ven, hoe verre wij die wonderlijke her-

kaauwing aan uwe begrippen door ophel»

derende afbeeldingen kunnen vatbaar ma-
ken, welke alle door ons zelven naar hec

leven
, met alle ons mogelijke oplettend-

heid, eigenhandig zijn geceekend.

De beroemde camper, die zelfs een uitmun-
tend Teekenaar was, en daarom niet zonder
eerbeid te noemen, is, na f eijerus en perault,
mijns wetens, de eerfle geweest, die bij

zijne lesfen over de Veeziekte zeer keurige

omtrekken van de magen der Koeijen gege-

ven heeft ; doch boe meesterlijk dezelve

voorkomen, er is, on zes bedunkens, iets

in, dat, althans mij niet, voldoet, om dat

zij het kenmerk dragen niet alleen van eene

al te luchtige aanlHpping, maar ook dat,

van naar een zeer klein voorwerp gefcbecst

te zijn ,
en mogelijk dat de proporcien niet

zeer juist zijn gadegeflagen van het groot

tot het kleine ;
althans in zijne Figuur ï ,

behoorende bij zijne lesfen over de Veepest,

L ft is

Het
IU7NDVSE;|

III. Afd#
III.

Hoofdflji
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is de buive of hoeve te langwerpig , do

lebbe op verre na niet naauwkeurig. Zijne

Fig. II. is beter, maar niet voldoende voor

het begrip van ongeleerden , en zonder den

grooten camper te kort te doen , moet ik

zeggen, dat ons de Figuren, die de ge-

leerde Rotterdammer ^ Profesfor vink in

zijn werkje gevoegd heeft , beter voorko--

men , in zoo verre ,
dat als de Graveur

wat zachter hand gehad had, en er op de

glooijing der fpieren meerder gelet ware,

wij niet ontveinzen te erkennen , dat ons

geen beter Figuren bekend zijn : alles ligt

op zijne plaats , alles houdt zijne proportie:

in deszelfs eerde Plaat is Figuur 3 uitmun-

tende in het aanwijzen der holligheden in

de pens of eerde maag
; men ziet er de na-

tuurlijke werking zelve in: in zijn tweede

Plaat overtreffen de Figuren der boekpens

en der lebbe alle anderen die ik gezien heb ;

en wat aangaat zijne Figuur 4, alwaar het

Reticulum of de netsgewijze maag verbeeld

is, hierin overtreft dezelve de Figuren van

DE BUFFON en alle anderen: deze afbeelr

ding is een meesterduk, dat eere doet

aan het taai geduld onzer Landzaten; het

is onnavolg] ijk fclioon ; bet teekent de
natuur inzonderheid in de verandering,

grootte en verbreeding van de vierkante en
zeskante ruitjes, welke de Heer vink naauw-
keurig heeft waargenomen, iets, dat door
allen voor hem maar ter loops is gefchied,

en dat echter het ware licht moet bijzetten

aan dit zonderling gellel. In onze Flgvr

ren^
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waarop die deeleri , uit volwasfen Koei-
"

jen genomen, verkleind naar het leven zijn

afgeteekend , hopen wij nog een flap nader lll. Afd.'

te doen ,
waartoe wij dan overgaan , en zul*

lerl de Koemagen vooreerst in hun waren ^
(land , met de uitwendige vaten , vervolgens

dezelve van de vaten ontbloot, in derzel-

ver fpiervezelen ,
daarna inw^endig aan een

verbonden, en eindelijk de deeJen levens-

grootte afzonderlijk afbeelden en befchrij-

ven.

Men ziet dart in Plaat XIX. Fig. i èene Plaat xrx;

Koemaag, benevens derzelver aangevoegde

deelen, zoo als dezelve zich natuurlijk in,nagen in

eene Koe vertoont, wanneer dezelve, geo- derzelver

pend ^ óp den rug ligt en het borstbeen uitwendig®

opgeligc is , en zoo als de maag als dan te

gen het middenrif aanligt^ en ‘op de onder *

ribben cn de ruggegraac drukt. Wij vinden

door den grooten camper iets dergelijks in

zijne tweede Figuur afgefchetst; dan, daar

wij vermeenen , hoe kundig die fchetfe ook
fchijne, dat dezelve niet duidelijk genoeg

voor minkun digen zij , hebben wij al we-
derom onze eigen ondervinding durven voor-

dragen, om toch voor een’ ieder duidelijk

te zijn ; terwijl wij , verre van' den beroem.-

den CAMPER te willen berispen, eene an*

dere , door hem vervaardigde ^ afbeelding

reeds hebben overgenomen, en met eenigei

kleine bijvoegfels verklaard C^ie Plaat XVII
Fig. ii); dan, welke afbeelding wij ech-

ter meerder met betrekking tot de lever,

de galblaas en andere deelen, aan de maag

L 3 'der
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^er Koeijen forenzende, hebben opgegeven,

en welke afbeelding ook, voor zoo verre

het nuttig zij, op onze afbeelding ©p Plaac

XIX. Fig. I kan worden overgebragt.

AAAA vertoonen afgehakte gedeelten

der ribben, zoo als dezelve eenigzins bui-

ten hunnen fland gefpalkc zijn , om de lig-

ging der maag te zien
,

gelijk dan ook hec

middenrif Diaphragma') in zijne uicge-

rekte holligheid, nog eenigermaten aan de

ribben gehecht, bij BBB zich opdoet: in

deze holligheid en tegen dezelve dringt de

maag aan , zoo en in diervocge , als men die

hier ziet ; in de linkerzijde van het beest ligt

de groote pens CC, die hier geweldig zwelt

en zich gefpannen vertoont. De Heer cam-
per heeft dezelve met eene fterke door-

zakkingaan den linkerhoorn afgebeeld , het-

welk Vv^ij vermoeden veroorzaakt te zijn,

'doordien hij zijne afbeelding naar eene maag
van een Melkkalf vervaardigd heeft, waarin

de maag flapper is dan in een Vaars, waar

uit de maag , door ons afgebeeld
,
genomen

is, en waarin de pens zich voller en uk-
gezetter vertoont ; ook flrookt de Figuur

van den Heer vink zeer wel met de onze:

althans in onze maag teekenen de twee te-

pelvormige zakken of hoornen D en E llerk

door; gelijk ook vooral bij FF de banden

van den uitwendigen rok of het oppervlies ,

over den geul of middennaat GG, (in de

befchrijving van Plaat XIX. bij Figuur 2

en 3 is dit breeder verklaard
, ) almede

overeenkomftig de Figuren van den Heer
VINK,
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frfJK, die hiermede wel mogen vergeleken

worden.

Wijders vleidt zich bij I de milt in hare llkAfd.

tvare geftalte over de pens of eerfte maag
: ^

wij hebben dezelve^ zoo als zij in der daad
®

ook is, als met Hippels fpongieus vertoont;

men ziet , dat zij , aaii de linkerzijde van
de pens of eerfle maag , tegen dezelve

aandringt
;

gelijk zij ook, zoo als boven
gemeld is, daar aan is gehecht. KK is

een gedeelte der tweede maag, namelijk de

tïoeve ^ doch haar groot He omtrek ligt aan

de tegenzijde, en is hier, gelijk ook de

derde maag ot de Souter ,
bedekt en niec

zigtbaar: veel Herker en genoegzaam ge-

heel en al vervult de lebbe of vierde maag
LL, een groot gedeelte van de fegterzij-

de der holligheid van het middenrif, zoo
dat, in welke Handen meti eehe koemaag
tefchouwe, dezelve lebbe nimmer zich meer-
der kennelijk opdoet , dan in dezen Hand, zoo
dat haar uitgang doof de pijlorus in de dar-

men aanHonds zigtbaar is , en het is dan

hier dat een flagter of vleeschhouwef , wan-
neer hij de pens weg zal nemen, dadelijk

dezelve van de darmen afbindt , afknoopt en

afzondert. Het eenige waarop in de lebbe ^

hier voornamelijk moet gelet worden, is de

loop van de flagader bij MM, die uit hec

hart door het middenrif doorloopende, al-

hier over de lebbe loopt , en zich van daar,

200 in zijne eigene vliezen als in die van

het netvlies, met fijne fpruchtels verliest;

Wijders ziet men in 'deze afbeelding de door-

L 4 see-
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HRT teekening der lebbevliezen ,
bij aaaaaaa

auNDVRE, ^ duidelijk en in den waren fi:ind aan-

Jii.Afd. gewezen, het geen de Heer camper zoo
juist niet fchijnt te hebben gefchetst. Wij

oofdft.
in alle onze teekeningen der

magen , vast in ’t oog
,
om dat zij van veel

gewigt zijn ter nadere verklaring der her-

kaanwing, gelijk wij dan ook ten beteren

verllande, bij N, de domraeling of inwin-

ding van het einde der lebbe , en der

twaalf vingeren en andere darmen O 00,
in, op en door het netvlies PPP hebben

aangetoond. Bij Q ziet men het begin Van
- het netvlies van tusfchen de twee hoornen

of holtens der maag D en E uitfpruiten,

en geheel en al van onderen en op zijde,

tot aan de lebbe uitgefpreid , zoo als hec

meest altijd bij het openen der Koeijen

zigebaar als een zeil of geplooid vlies ne-

derhangd.

Maar het geen nu in deze Figuur onder

de voornaamfle aanwijzingen behoort, be-

ftaat hierin, dat, daar wij in de volgende

Figuur deze maag en magen nog nader (in

eene omgekeerde ftand) van derzelver vliezen

ontbloot , zullen afbeelden , men hier vooral

in aanmerking moet nemen dien fterken band

of, die banden R S T , waardoor de vier magen
onderling verbonden zijn; de meeste Au-
theuren (laan dezelve over, veelal om dac

zij de maag daar uitpeilen, of dezelve uit-

gepeld bekomen. De Heer camper echter

heeft dezelve in zijn Kalf opgemerkt, maar
naar ons inzieu niet genoeg vold#onde, om dat

de-
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^eze banden of ligamenten , in de Kalveren hei*

zeer dun en nog lilachtig^ maar in de Koei-

jen fterk en fpierachcig zijn. Bij R , S en in. Afd.

T, zijn deze banden door ons naauwkeurig

afgefchetst, derzelver inworteling is op en

om de krop der lebbe bij R, daarna loopc

dezelve waaijerachtig uit, en deelt zich, als

in twee uitfpreidingen bij S en T, waar

van de een oploopt bij S , en aldaar mee

de hoeve of tweede maag K , zich veree-

nigt. De andere uitfpreiding T , is de fterk*

He en kromt zich over de fcheiding der leb-

be en der pens met eene bocht , waar na zij

volkomen fpiervezelig zich inlijft aan de

geul GG, die de holligheden der pens ver-

bindt, voorts loopt er nog een uitbreiding

van deze banden tusfehen de lebbe, de pens

en de hoeve, die zich van onderen, of lie-

ver van achteren aan de boekpens hecht,

doch hier niet zigtbaar is; gedeeltelijk ver-

bindt dezelve zich ook aan den lever, zoo
dat eigenlijk deze banden , zamengenomen
en onderling vereenigd , de vier onderfchei-

dene magen bij elkander houden , en dezel-

ve dermaten aaneen verbinden, dat de eene .

de andere onderfteunt en voor fchokken

of verwijdering bewaard , even zoo als ook
de lever en de longen door dergelijke ban-

den hunne kwabben bewaren, en ook hec

gedarmte zulks insgelijks door middel van

het darmfcheil doet. Dat nu dikwijls door i

vericheiden Ontleedkundigen deze ligament

ten of banden niet behoorlijk zijn waarge»
nomen, is verfchoonlijk, om dat of de flag-

cers of de ontieders zelve, begeerig om de

L 5 maag
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maag vrij en onbelemmerd te zién of uit té
RUNDVEE*

^ deze bekleedfels van het gebemelté
lll Afd. der maag te gelijk met andere fpieren, vlie*

tl
oinhoel ^ zoo als zij het noemen^

* affcheiden, en dat veelal de Ontleedkundi^i

gen of de Leerlingen, die een kalf- of koe-»

maag ter onderzoek begeeren , dezelve onf
vangen 2:00 als de flagters of vleeshouwers^

Haar hunne kunde, die leveren. Ik zelve be-

lijde, dat ik menige kalfsmaag ter goeder

trouw alz®o onderzocht heb , doch dat ik

op het fpoor van den Heer camper, wat
meer met de cüde en oorfpfonkelijke Au«
theuren raadpleegende , veel aandachtiger op
de bijliggende en aangrenzende deelen ge-

worden ben. Wij hebben dan deze afbeel-

ding tot een grondflag gelegd van de afbeek

dingen der magen in derzelver omgekeerden

ftand , van de allereerfte vliezen , fpieren ^

banden en aanhegtfcls ontbloot , zoo als de-

zelve nu op deze Plaat, Fig. 12 en 3 vol^

gen.
, ,

piaa^ïOT.
Vervolgens ziet men op Plaat XiX. Fi-

Fig a. guur 2 eene koemaag , in zijn omgekeer-
De Koe den hand, (dat is te zeggen, in dien fhind,'

dcrz^eVer
dezelve ligt, wanneer de Koe haat of

uitwendige op den buik ligt , ) meer van elkander uitge-

gedaante, fpreid geteekcnd
,
(om de onderfcheidcné

van des te beter te kunnen zien,)

kieedfelen
verkleind tot op de proportie

, hier

ontbloot, vertoond. Wij hebben ook op het fpoor

van PFYERUs, de bloedvaten en ande-

re aanwijzingen er bij geteekend, om dat

dit zoo min bij den Heer camper, als bij

den Heer vink gedaan is : het is waar, men
vindc
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Vlnêit die in de magen ioo kennelijk niet, «s'i*

als men dezelve in den eerden opllag ziet

,

want als dan zijn de kennelijklle deelen veelal iii. Afd.

door de vetrokken en de vliezen van het

netvlies, en andere aanliggende deelen be-

dekt, en zij vertoonen zich glad, zoo als

de Heer vink die juist heeft gevolgd ; maar

in de hoeve , in de bockpens , en in de

lebbe, is derzelver doorteekciiende gedalte

niet wel waargenomen ; doch dit moet men
toefchrijven aan het opblazen , waardoor de

deelen uitgerekt worden en allen glad voor»

komen. In de magen van ongeboren of

zeer jonge Kalveren of Schapen, als zij ge-

zuiverd en daarna opgeblazen en gevernist

zijn, ziet men deze onderfcheidene inwen-

dige deelen duidelijk doorfchijncn , zoo dac

zich de plooijen der nechoeve, de bladen

der boekpens cn der lebbe duidelijk ver-

toonen, en wel nog flerker als wij dezelve

in onze afbeelding, na het omzigtig afpel-

len van de opperfle vet- en andere vlie*

zen, hebben afgebeeld.

Dus ziet men dan op Plaat XIX. Fig. Eerfte

a bij A den flokdarrn in zijn waren ftand

,

geplaatst in het midden tusfehen de pens B pens!^

en de hoeve of de neesgewijze maag C.
Bij B ziet men de groote pens of eer (te

maag, in de gedaante van een hart, doch
Welke onderaan in twee rondpuntige uitlek-

ken aai^c eindigt, die men de hoornen der

pens noemt , doch hier glad adoopende

:

Cin Fig. 3 ziet men dezelve duidelijker J

:

deze pens B is de eerfte en grootfte maag,
dezeive kan in hare uitgefpannen grootte
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HET vier a vijf emmeren water inhoudeil^ .

RUNDVEE,
dezelve mee den inhoud weegt,-

III. Afd. is zij van vier - en twintig tot dertig en meer

H ^
fdft.

zwaar. In deze maag zakt bet voed-

fel , na de eerlte kaauwing
,
of liever kneu-*

zing, terftond door den flokdarm bij d ne-

der , wordt daar in geweekt en gekookt^

tot het bereid is om weder in den muil ge-

floten te worden ter herkaan wing; men kan

en moet deze maag verdeden in het bo-

venfte en onderfte gedeelte: het bovenfte

gedeelte d en eeee is onmiddelijk als een

dekfel aan te merken: dit bovengedeelte^

zoo als het hier natuurlijk ligt , ontvangt

het minfte voedfel in het neerkaauwen, dat

is, als de Koe graast; dit woord moet men
wel opmerken , om dat de Landman die

verOaat
, zoo zeggèn de Boeren , als de Koe

graast en zij flokt het gegraasde door: d&

Koe kaawwt neer; maar als de Koe rusten

herkaauwd , zeggen zij : zij herkaauwt ^

zij kaauwt op; wanneer dan de Koe neer-

kaauwt, valt al het voedfel dadelijk in de-

. ze maag niet alleen, maar bijzonder in de

onderfte en grootfle holligheid bij //, en

vooral bij doorzakking in de hoornen

b QVi waarna het genoeg geweekte we-

der bij het opkaauwen in de bovenile ruim-

te bij g komt.

Met een woord dient hier nog gemeld^

dat deze eerde maag bij uitnemendheid de

grootde genoemd wordt ; doch dit moet
alleen van volwasfen Koeijen verdaan wor-
den, want in de Kalveren is de lebbe het

groot:
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grootfle : zij draagt in het Latijn , onder h«t

anderen , ook de naam Kumen , dat is , her- ^undvbbj

steker: wij zeggen runt ^ althans ik heb nr. \fd,

deze maag wel het runt hooren noemen ,
iii.

doch het gemeen woord bij de onzen is

fens^ anderen noemen hem de dubbele pens ^

de Franjchen la doublé ,
en zeker niet

oneigen , nademaal de twee hoornen , zoo

ais in onze Figuur blijkt bij ^ en c, als

een dubbele maag zijn; de Italianen zeg^

gen trippa , en dit woord is algemeen bij

ons, de Pensverkoopllers kennen geen an-

deren dan die van triep of trieppens ^ doch

hier onder tellen zij ook de hoeve of twee-

de maag ; ik vinde , dat men dezelve ook
Aqualiculus ^ dat is waterpens ^ waterpers^

fer noemt, doch ik heb hieromtrent andere

gedachten , en meene dit tot de hoeve te

behooren, hetwelk breeder blijken zal.

Bij C ziet men mede in hare natuurlijke Tcveede

gedaante de hoeve, of de netsgewijze maag,n“aag, of

die mede gemeenfchap met den (lokdarm

bij h heeft: men ziet, dat deze tweede maag
eene ronde gedaante heeft, als eene muts,
waarom de Franfchen hem bonnet ^ en on-

ze Hollanders hem hoeve noemen, eigen-

lijk huive: door huive verflonden onze ou-
de Hollanders een kap of muts ; onze Boe-
rinnen noemen nog heden haar gladde kap-

^

pen huive ^ zoo zegt de klugtige bredero:
*^at is dat een preuts meisje^ zij heeft
een huifje op als een fplegel ; elders :

Geurtje fchuurt de ketels
, je zoud er je

huifje in opzetten; zoo zeggen nog de

Steê-

V.
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Steelleden van e^ne zindelijke vrouw of
EüNDvEE,

plaat als een fple^.

III. Afd. gel^ men zou er de kap In opzetten, De
Duitfchers noemen een kap hiillc^ en hier

* van ook geven zij den naam van hulle aan

deze maag. In der daad, het behoeft dan

niet veel uitleg , om uit onze Figuur de

gelijkenis van een kap of huive te vinden.

Kiliaan vertaalt htilve ook voor Keticii'

lum omemim^ doch dit is abuis, om dat

Omentum het netvlies is , ten ware men
begreep het dus te noemen , om dat het

Omentum • of netvlies er mede aanhangt.

Eigenaardig is en blijft de naam van Ke-
ticulum: netmaag^ ruitjesmaag,, zeggem
de Boeren , ook wel triep , triepmaagy
doch de meeste benamingen en afleidingen

zijn betrekkelijk op een kap of hulfel. Het
is dus oneigen , deze maag hoeve te noe*

men, ten ware men de gelijkenis van de

hoeve van een Paard er bij meende, waar

aan de eerfle maag , de pens , niet ongelijk

is; doch wij oordeelen, dat het eigenlijk

huive , Cappe of Cuculla is , zoo als ik

deze laatfle benaming elders ook op deze

tweede maag vinde toegepast. Wat die van

Reticulum , netmaag , betreft , deze be-

haagt mij het best , om dat het inwendig

maak fel volmaakt een net vol ruiten ver-

beeld, ’t welk mede nader zal voorkomen,
en waar van de doorteekening in deze Fi*

guur, bij ma zich flaauwtjes vertoont.

Bij D is de derde maag zigtbaar, doch

zeer ingekrompen en niet opgeblazen, zoo
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als onze afteekening over het gehed ‘eene

maag, welke niet opgeblazen is, vertoont.
^

Meest altoos is deze maag in de doode iii.Afd,

beesten ingekrompen ; men noemt hem in he?t

Grieksch"H2/ü5T;<?y en in het Latijn Omafus of

Bihlia^ ofCentipelllum , dat wil zoo veel zeg- Dürde

^Qn^hveelveïUg^hijhelpens^ honderdvliezig; »

de Duitfchers zeggen Pfalter of
fouter;

Jalt^ dat is menigvoud ^ en deze naam is

pok zeer toepasfelijk; wij Hollanders r\0Q*

men die ook de fouter of de hoekpens , het-

welk alles op een uickomt , want fouter in

het Nederduitsch is hetzelfde als Pfalter in

het Hoog - of oud Nederduitsch , en als

Pfalterium in het Latijn , dat is Pfalm^
hoek ^ en dus is ook de naam zeer natuurlijk

hoekpens^ om dat deze maag enkel en al-

leen uit bladen bePtaat , die als een boek of

Pfalmboek open en toeflaan, hetwelk nader

zal befchreven worden. Hier in onze Fi-

guur ziet men deze fouter of boekpens

als in een halvemaansch gedaante liggen ,

zoo en in diervoege , dat haar overgang

pit de hoeve , dat is de tweede maag

,

bij ^ . zlgtbaaris : hier ziet men ook bij

k kkkkk^ hoe de bladen dezer maag hun-

ne uitwendige aanhegfels aan den gemeenen

rok der maag doorteekenen , alhoewel dezelve

inwendig halvemaansgewijze zamenioopen»

aan beide uitgangen, hetwelk nader en duide-

lijker zal betoogd worden. Men ziet bij

voorraad de naden van de algemeene inlij-

ving der bladeren in deze Figuur bij kkkkkk

(

duidelijk} gelijk ook derzelver ringsgewijze
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uiteinden aan het einde der hoeve of twee-
ftüKDVEE*^g maag bij //, en aan den krop der lebbe

III. Afd of vierde maag, bij mm. De buffon en

DAUBENTON hebben dit zeer fraai afgebeeld.
Hoof ft.

uitvoeriger dan wij , maar
men lette dat de afbeelding door die be-

roemde Natuurkundigen , na een opgebla»

zen voorwerp geteekend is, en dat bij ons de

uitfpanning der bladeren zigtbaarder zijn

,

daar de onze naar de ecnvouSge natuur zijn

geteekend , zonder dat het voorwerp opge-

blazen is. De afbeelding, door den lieer

Profesfor vink medegedeeld, teekent niets

door, en dit is ook natuurlijk, om dat hij

de magen met den geheelen vetrok vertoont

,

als wanneer ook deze ribben der bladeren

niet zoo zigtbaar zijn: Profesfor camper
echter Hipt er in de glooijing zijner arce-

ringen iets van aan, en dir is, naar zijne af-

beelding , in onze Plaat XVII. Fig. ii ge-

volgd. De groote dezer maag is , naar ge-

rede der anderen , uitwendig de kleinfte van

. allen, maar integendeel de derkfle van ve-

zelen cn fpieren , in een gedrongen , en als

een dik digrgebondcn boek, te regt boek-

pens genaamd. Ook dient men op te mer-

ken , dat deze maag op zich zelve vrij en

los ligt
, daar integendeel de eerfle en twee-

de maag, te weten de pens en de hoeve,

aan den fiokdarm als in een fmeltende voor-

komen , zoo als bij ^ en A te zien is. Wij-

ders draagt deze fouter nog afzonderlijk den

naam van echinus . dat is egelmaag , doorn-

maag, en deze benaming is zeer eigenaar-
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dig, alzoo dezelve inwendig aan beide der- öEt

2eJver poorcieren aan de hoeve en aan de

lebbe vol doornige nitflekjes en tanden is, Ui* Afd,

doch welke uitwendig niet zigcbaar zijn, enduS

inader naauwkeuri afgebeeld zullen voorko-

men. Eindelijk ziet men bij m m de onderkrop

'der boekpens eindigen ih de vierde maag E, Vierde

die de naam draagt van lebbe , leb , ook
febbeofll

en daar de kaasmaag genoemd. Men roo.

noemt ze in het Grieksch abomafus ^ het

geen, volgens fabriciüs , ab aqüapehïlente

^

nffcheiden^ voltooi]en (^abfolvere] betee-

kent. Anderen; zoo als scaligïïr , willen,

dat het in een vollen zin de verzamelplaats

van ai het gene in de vorige magen ge-

kleinst was; beceekent ; dit komt nabij;

maar als ’omafus een egelvormige maag be-

teekent, is 'het niet onnatuurlijk dat deze

vierde maag het aanhangfel daar van ge-

noemd wordt. Dan deze taalkundige be-

fpiegelingen
, die eenige duisterheid fchijnen

te hebben, daar latende, houden wij önS

aan de Latijnfche benaming, waar het woord
lebbe y soox coagulatio voorkomt. D^Fran-
fche noemen dezelve coaguiaiion ^ en in hec

Italiaansch noemt men dezelve quaglio,

PEIl^^üLT zegt , dat men deze maag dus

noemt; om dat in dezelve dé doffen ter

melk- en kaasdolling bereid vtovdtn: paree
que Fest en ce yentricule que s^amasfe ld

prefure^ qui fert a faire cailler Ie lait ^

en dus beantwoorc onze benaming in ’t Hol-

landsch, lebbe ^ hier aan volkomen eti wel

in een volkomen zin, met betrekking toe •

' M dé
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de eigenfchap van ftollen ,
want buiten hec

geen meer gemeld is , dat onze boeren door

de lebben der kalven, kaas maken, vindt

men zelfs in de volwasfen Koeijen in de leb-

ben eene (lijmerige , lijmerige en goorrie-

kende (loffe, die veeltijds tot klompen kleinst

en (lolt; al hetwelk dan ten volle aan-*

toont, dat de naam lehhe^ in goed Hol-

landsch , uit de natuurlijke eigenfchap van

de fappen te (lollen, ontdaan is. Verder

moet ik hier ook melden , dat dezelve ook
wei eens de roode of roo genaamd vvordt^

dit is in Leyden en Rijnland de gemeene
benaming, zoo men wil om de kleur. Hec
is waar, de kleur der lebbe helt meer naar

het roode als die der andere magen, maar
mijns bedunkens niet genoeg om dezel-

ve hier naar te noemen. Veel beter drookt

deze naam van de roede , met de zuivere be-

teekenis , welke ik er van vinde in onze ou-

de Dictionaire , waarin door het woord
roode y beteekend wordt de echinus , het

tnenigvoud^ dat is de fouter ^ of wel een aan-

hangfel der koemaag, en dit is juist de leb-

be. Stomachl appendix , zegt kiuaan ;

ook noemt hij in eenen anderen de roode,

particule de VEftomac ,
qui eft rouge* Oma*

fum echini Jive ventriculi pars ^ en dus is

duidelijk genoeg verklaard, wat eigentlijk

door de roode verdaan wordt , alfchoon de

Taalkundigen het een door het ander ver-

warren; alhoewel deze naam niet zeer ge-

meen bij onze Hollanders is, heb ik hier

en daar de lebbe ook wel de roet , de rood

boo
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tiöoren noemen; doch ik fchreef eir èiéheh

anderen 2in aan toé , om dat de Kaasboeren de

lébbe in het roet van den Tchoorfteen hangen

,

waar aan fommigeh dan een meerder kracht

van flremmeh toefchrijven
, dan dit vermoe-

den vervalt door het gemelde. Nóg komt
het in bedenking of roö of roo^e niet betee-

ként roede ,
een rijze tak , om dat de boe-

ren en pensverköopllers die als rijzen of roe-

den langwerpig droogen. Wat nu aangaat

de gedaante der lebbe óf der róode, onzé

Figuur teeként dezelve duidelijk af. Zij

heeft de gedaante van eehe peer, wief deel

in de darmen ofmaagklep (^pilorus^ n eindigt ^

2ij is altoos groorer dan de fouter D, en

in haaf grootlle rondte bijna even gelijk aaii

de hoeve C. Men ziet de inli'vihg der in-

wendige langwerpige bladen oóoooóoo dui-

delijk doörfchijnen : in jónge kalveren , vooral

in de ongeboorne , zijn het als plëkkeh.

De büffon heeft dit ook opgemerkt , eii

de Heer vink heeft dezelve flaauwtjes aan-

gewezen; doch niet té miii natiiurlijk , na-

demaal, zoo als gezegd is, zijne afbéeldin-

gen dé magen verbeelden, zoo als die niet

de .
ruwe vetrok er aan , /.ich vertoonen^

Camper lóópt er luchtig overheen. Iri on-

ze volgende afbeeldingen zullen wij dezelve

nader leeren kennen ; hier dient onze afbeel-

ding hechts tót eene algemeene proporrio-

heele aanwijzing der magen aan elkander ^

doch men bedriege zich niet' in die der jón-

ge kalveren ; in de ongebóóren en pasge-

booren kalveren is deze lebbe alleen gtoocér

M s din

HEt*

R.UNOVEé;|
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dan alle de andere magen te zamen.. eiV‘

xoodanig heeft blazïus dezelve afgebeeld,

waar door deze afbeelding misleidend is,

en niet op volwasfen Koeiien kan worden
toegepast. De reden, Waarom de lebben in

de jonge kalveren grooter zijn, is genoeg
le bevatten, als men begrijpt, dat de eerlle

magen Hechts do melk doorlaten , en dus

die flerke uitzetting niet hebben , dan
wanneer de kalveren hooi en gras beginnen

te eten , als wanneer ook de eigenlijke her-

kaanwing begint, en daarom zet zich de,

ïebbe in het vervolg zoo lïerk nier uit

,

maar de pens of eerHe maag wordt dan uit-

gefpannen , de hoeve naaf evenredigheid en

de boelipens veel vleeziger
, het welk dan te

karnen genomen aan de magen eene geheele

andere gedaante en rigting geven moet in

Koeijen, dan in eerstgeboren kalveren. Wij-

ders zoude men het aanhangfel aan deze

lebbe ,
waar doör dezelve Huit en ontfluit

,

óm het flremfel of de gekleinsde fpijzen in

de darmen over te brengen , veelligt een

vijfde maag kunnen noemen, De Ouden
hebben deze aanmerking nier overgeflagen.

De buffon heeft dezelve treffelijk verbeeld.

Camper heeft er ook aan gedacht, en in

onze afbeelding bij is dezelve mede aan-

gewezen. Het is eigenlijk het geen men de

pilorus noemt. Zij heeft twee fterke krop-

pen als ringen pp^ de eene aan het einde

der lebbe , de ander aan het begin der dar-

men. Bij de inwendige gedaante der magen ,

zullen deze nader befchreven worden.
Du^
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Dus verre her oppervlakkig geflel dezer "het \

magen befchouwd zijnde
, komen in deze

zelfde Figuur 2 de bloedvaten en zenuwen nr. Afd.

voor. Men ziet bij B de aderlijke, bij C lir,

de flagaderlijke takken van en. nevens den Hoofdft.

flokdarm elkander vergezellen , en voorna-

melijk over de eerfte maag of pens en over

de tweede maag of hoeve , of netmaag, zich

verfpreiden; de voornaamfle rakken rr lig-

gen in eene langwerpige groeve, die, als

’c ware, de pens in tweeën fcheidr, zij zijn

zeer fterk met vet bedekt en met fpierveze-

ien bewaard , die hier weggenomen zijn ,

doch die de Heer vink zeer oplettend heeft

waargenomen, en kennelijk in zijne Figu-

ren afgebeeld. Men ziet insgelijks bij ff
de fpruchtels, die uit de aderen van de an-

dere zijde of van onder om de maag loo-

pende, de vaatjes ontmoeten, die gedeelte-

lijk uit eene inlijving van vaten van tusfchen

de bekleedfels der maag ontfpruiten , het

geen de buffon ook zeer wel beeft waar-i

genomen.

Ter nadere opheldering van dit alles dient Plaat xix.

nu vervolgens Figuur 3 op gemelde Plaat 3 *

XIX, In deze Figuur ziet men dezelve maag
in dezelfde proportie en dezelfde rigriiig als derzeiver

in Figuur 2, doch dezelve is geheel en al uitwe.^cU-

ontbloot van de bnicende vliezen en bekleed-.

felen , voornamelijk van de vee vliezen en dcy^anlebal»

inlijvingen van het netvlies, en wel bijzon- temieviie-

(kr van de vatvliezen , die de Ontleedkun-

eigen Tunica Fa^culofa noemen. Het oog-
ontbicott^

merk dezer afbeelding is hoofdzakciijk
,
om

M 3 aan

I
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aan te toonen, boe wonderliik de fpier-ve?
f.üNDVEE

2elen om, op en door elkander gevleid zijn,

III. Afd, ter bevordering van de zamentrekkende eri

ontbindende vermogens , die in de rpaag
Ifoofdft. noodwendig moeten medewerken tot het ver*

teren der ipijze , maar inzonderheid tot he^

oprispen ter herkaan wing. Men gelieve

hierom dan op te merken, dat genoegzaam

elke flreep, in de arfering, eene vezel aan-

duidt, terwijl de dwarsilrepen , het zij regc

of gekromd , wederom andere glooijingen

derzelve aanduiden, zoo vprre zulks de Tee-

kenkunde toelaat; vvant alle de vezelen ii^

hunnen ftand af te beelden , is eene ondoe-

nelijke zaak , en zoude in het oneindige

ioopen; het zij dan genoeg, om hier het

fpoor der Mycloglsten of Spierontleders te

volgen, welke hunnen aandacht alleenlijk

daar op bepalen, om de inlijving en alge-

ïTieene werking der fpieren af te beelden en

te befchrijven.

Wij beginnen dan met den (lokdarm A,^

welke, nu dezelve van zijnen uitwendigen

rok ontbloot is, zich breeder en uitgezetter

vertoont, als in Fig. 2 bij A, daar dezelve

ronder en meerder ingeflocen is verbeeld.

Idet verwonderenswaardige , dat zich hier

ppdoet , bedaat in de over elkander Uren*

geiing der fpieren en der vezelen
,

die als

kruislelings onder , op en door elkander

vleijen, zoo dat dezelve ontegenzeggelijk

aantoonen , dat zij bijzonder gefchikt zijn,

om de fp ij zen ter herkaau wing of de herkaanw-
de klompen op en neder te werken , in dier-
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voege, dat de eene tegen den anderen aan- het

werkende , de klompen opperst , ofzelfs helpt

kneden, juist zoo als een Bakker de vinge- iii.Afd,

ren der twee handen kruisfelings in een m*

llaat ,
en in de holte der vuisten het^ deeg

kneedt , en welke vergelijking zoo vatbaar

is, dat er tot dit begrip niets meer noodig

is, (in Plaat XX. Fig. i hebben wij dit

in eene afbeelding van den flokdarm nog
nader betoogt) ; ook dient opgemerkt te

worden , dat de uiteinden , of liever de in-

lijving der ipieren van den flokdarm , zich

hier, in Plaat XIX. Fig. 3, zeer duidelijk

bepalen tusfchen de eerfle maag B en de

tweede C, maar dat de wortel of liever de

oorfprong eigenlijk in den krop der eerfle

maag of der pens eindigt, zoo als bij a ce

zien is
, ( wordende dit nog beter in Plaat

XX. Fig. 2 bij a vertoond ) ; dat vervol-

gens wel wederom andere fpiervezelen , in

Plaat XIX. Fig. 3, zich opdoen bij maar
dat ook dezen eene andere rigting nemen

,

terwijl de ring of geul, die bij cc zonder

vezelen is , duidelijk aantoont , dat de krop

der tweede maag niets gemeens heeft met
de .werking der fpieren van den flokdarm

op de eerfle maag , wel te verflaan , met de

opfluiting der fpijzen naar den muil , ter

herkaauwing, waar door dan het gevoelen

vervalt van hen , die flellen , dat ook de

ftoffen uit de tweede maag weder ter her-

kaauwing worden opgeperst, en dat dit zoo
niet is, zal nader worden aangetoond, als

wij de afbeelding en befchrijving dezer ma^

M 4 gen,

I
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BET
ftVNOVEB.

III. Afd.
'

III

Hoofda.

gen, zoo als die inwendig zim, zullen

dedeelen. In Plaat XIX. Fig. 3 vertoont

zich dan bij B de eerde maag in zijne ve-

zelen : men ziet hier binten den krop, a eii

h duidelijk vijf afdeelingen
, ft g

h , welke afdeelingen gefcheiden worden door

de vier zeniiwachtige geulen iii^ kkk^ I

en vereenigende zich aan den krop bij

(?, en bij n aan de tepelsgewijze uicdekkeii

g en 4 ; alle deze afdeelingen puilen bol?

rond uitwendig uit , als aangedrongen tegeu

de geulen’ lii, kkk ^ / en waar aan de

inworteling der fpiervezelen eindigt; deze

bolle uitpuilingen formeren inwendig alle

hunne bijzondere holligheden , waarin het

voedfel geweekt en gekneed wordt tot on?

derfcheiden fijnheid
, en waar toe alle de

hier zigtbare fpieren , in eene bijzondere rig-

ting, medewerken; dan welke men ipwen-

dig zoo duidelijk niet ^ zien kan, om dat

het binnengewelf van den tepelachtigen of
fluweelvliezigen rok (^Tunica Fillofay die

belet, ten ware men er dit afpelde. Dus
ziet men dan in de afdeeling d^ (ik zal die

het gewelf noemen , om dat het zich na?

tuurlijk.diis voordoet,) dat de vezelen van

de rondte aan de andere zijde, hier’ de ve*

zelen, die uit de geul kkk ontfpruiten, ta

gemoet komen , en alzoo dezelve overkruis-

fende, eene beweging maken, die bet eerfie

voedlel brengt in de tepelvormige bollig-^

heid g; maar nu ziet men het gewelf e ^

dat zich het grootfie vertoont aan deze zij-

de: dit gewelf of dit gedeelte der eerfie
' maag
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maag is het grootfie, en tevens het flerkfte ««t

met fpiervezelen bezet, en daarom als het

grootlle werktuig der eerfte fpijsvertering Ui.Afd^

en medewerking tot herkaauwing aan te mer-

ken. Men ziet hierin, eerilelijk, de onderlle *

Jaag der vezelen, eenigermate gebogen, van

den geul iii zich veripreiden tot om en

bij e\ daarna vercoonen zich daar overheen

wederom vezelen, die als halve cirkels bij

pp oploopen en zich verliezen, tot dat Èij

de halve cirkel vezelen van den geul iïi bij

o ontmoeten, en dus een nieuwe halve cir-

kelachtige laag formeren tegen den krop

van den (lokdarm bij qq^ van waar we-
derom andere vezelen over de opgemelde

heen kruisfen, die eenigzins gebogen regt

neêrloopen : maar , het geen eindelijk hier

wel moei' opgemerkt worden, is, de keniae#

lijke fpiervorming ,
die men uit de veree-*

nigde geulen bij n ziet ontfpruiten. Dit zijn

de boven.lie en de kennelijkfte , die zich

oneindig fijn over alle de onderile reeds aan-

gelHpte lagen verfpreiden, en, als uit ver-

Ichil lende zamenkoppelingen ontfpruirende

,

zich eindelijk verliezen in de fpruchtels, die

vai) de tegenzijde hier niet zigtbaar zijn

;

lusfchen deze twee gewelven J en ^ bevindt

zich een derde/, deze is veel kleiner, doch
maakt niet te min inwendig eene diepe hol-

te, zelfs zoo, dat daar de zoo evengenoem-

de , oij het openfnijden der pens , in eea

gakken en flap worden , deze integendeel ge-

fpannen blijft, het geen natuurlijk is, om
dat dezelve als in eenen vasten ring der ze-

'M 5 nuw^
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nuwachtige geulen gefloten is , gelijk zulks
mcwDvEE,

kkk^ n en o blijkt, en in de afj

HLAfd. beelding der magen, zoo als die inwendig
***• zijn , nog flerker blijken zal: deze holte

fchijnt g^fchikt te zijn om de geweekte
fpijzen uit de tepelvormige zakken te ont'

vangen, en die daarna in den flokdarm te

dringen. Dit toont het beloop der fpierve-

zelen genoegzaam aan, want derzelver rig-

ting, vergeleken met die van den onderkrop

van den flokdarm in de maag bij a , gevoegd

bij die der holte of her gewelf ^ en ^ , is

er niets gereedelijker te bevatten.

De zamenflelling van de tepelvormige uit-

Hekken vereischt hier nog eenige nadere be».

fchrijving : bij g en h zijn dezelve aange-

duid; dadelijk ontdekt men, dat de fpier»

vezelen van deze gedeelten fpiraalrond zijn

,

200 dat zij zich ais omwonden draden ver-

toonen, en wel zoo, dat dezelve uit hun
centrum rr beginnende, zich om - en ©m-
windende verbreeden, tot aan de bafis van

hunne ringen of geulen bij /, «en w, al-

waar zij door eenige dw^arsvezelen ontmoet

worden; dit geflel leert dus, dat hier eene

geheel andere werking der fpiervezelen moet
plaats hebben , want daar die van het ge-

welf f eene wellende beweging aanduiden,

toonen deze eene fpirale elastieke bewe-

ging
,
even als een dun koperdraad , dat uit

een centrum allengs breeder en breeder om-
roid , en daarna uitgcligc zijnde , telkens

door zijn elastiek vermogen in - en uitge-

. rekt wordt, en welke bijzonderheid ik voor
mij
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|nij niet aarzele , om aan deze gedeelten de? h®?

eerde maag toe te kennen , het welk nade?

zal blijken. iP- Afd.

Wij gaan over tot de tweede maag C,
namelijk de hoeve of huive. Tn deze maag
valt het zoo gemakkelijk niet de glpoijing

der fpiervezelen te kennen, vermits de wor-
tels der netachtige ruiten te derk doorteer

kenen , en dezelven in hunne inworteling

cpk onderling verbonden zijn; niet te min
ontdekt men vrij uitdrukkelijk , dat derzel-

ver fpiervezelen over de geheele kap of bui-

ve sss cirkelrond loopen, en er vrij derke
tegenwerkende fpiervezelen zijn, die uit den

ring c c tegen den dokdarm voldrekt in een

dwarfe rigting ontfpruiten, gelijk dezelve

dan ook dwars over den bodem, of, zoo
men wil , over de kruin der hoeve of huive

loopen, en zijlings wederom door andere

vezelen ontmoet worden, die hier en daar

door een kundig oog ligt ontdekt- kunnei^

worden.

De derde maag, de boekpens of de fou-

ter , vertoont zich bij D , mede van de eer-

lle rok ontbloot; dan, het is niet wel mo,-

gclijk, om in deze proportie de fpierveze-

len volkomen af te fchetfen , zonder den na-

tuurlijken Hand te verliezen , want de me-
nigte der' inwortelingen of ribben der bla-

deren of middelfchotcen belet zulks , waarom
wij een blad , uit deze maag , van eene vol-

waslene Koe, levensgrootte , in eene vol-

gende Plaat hebben afgebeeld ; echter ziet

^Ben in de Figuur, welke wij nu befchrij*

ven

,
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ven, klaar genoeg, dat de menigte midden*

fchotten tusfchen derzelver krommende rib-

ben met ontellijke dwarfe fpiervezeltjes be-

zet zijn , die aldus deze ribben van en tot

elkander brengen
,

juist zoo als men dit ook
in de tusfchcnribbige fpierveéelen in de borst

ziet, ivaarom wij er hier dan niets meer

van melden.

Bij E is wijders de vierde maag of de

lebbe afgebeeld: deszelfs afbeelding in deze

Plaat dient om den (laat der fpiervezelen

aan te toonen ; dezelve loopen in hunne eer*

fte laag genoegzaam allen over de geheele

uitgebreidheid der lebbe regt op en neer,

doch zoo dun en ilijmig, dat men dezelve

bijna niet fcheiden kan ; men ziet er de veer-

tien inlijvingen der binnenvliezen duidelijk

doorfchijnen ; vooral als men de lebbe wat

opblaast; als dan ziet men,- zoo als hier

mede zigcbaar is; tusfchen deze inlijvingeiv

der binnenvliezen over dwarfe fpiervezelen

,

die de klapvliezen zamentrekken : deze ve-

zelen houden eene ingebogen half cirkel-

achtige rigting,. zoo als bij ttttttttttt
w^ordt aangetoond, en verbinden dus de in-

lijvingen der vliezen uuuuuuuuuu door
hun zamentrekkend vermogen, in diervoe-

ge ,
dat deze maag eene geheel andere wer-

king oefent ^an de drie overige; want daar

de eerde eene knedende en zamenrollende

beweging heeft, om de fpijze tot pillen en
ballen te rollen, de tweede wederom eene

weekmakende cn vermengende', de derde-

^ene affeheidende kracht uitoefent, om hee

al-
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allerfijnde en weekfle in de vierde maag uic het

te ftorten, zoo heefc dan de vierde maag,

de lebbe, eene zachter beweging; zij is het iii. Afd.

begin der darmen, en, gelijk uit de magen

aller dieren het bereide voedfel in de dar-

men komende, aldaar een zachter werking

en tegenwerking heefc dan in de maag zei- -

ve , ( Motus perifialticus ) , en ^dan in en

uit de darmen de overgang van het fijne

voedfel in de vaten van den ommeloop ( M&*
fenterica vafa^^ lever en lililt plaats heeft;

zoo ook is in deze lebbe bij uitnemendheid

een vermogen tot' affcheiding van de fijnfi:^

cn melkvormende lloffen, om die dan nog
fijner door de opening der pylorus bij v in

de darmen 'x over te brengen , en dit is

juist die verbazende werking , waartoe de

geheele zamenfielling van de vier magen die-
'

nen moet; doch hier van zal nader gefpro-

ken worden bij de befchrijving van de in- -

wendige gedaante der Koe'magen,

DËR«
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1

DERDE AFDEELING.

VIERDÊ HÖOFDSTÜK.

Befchrijving van de inwendige gedaante

der KoemaasiO O

HÈf jTot hief toe hebbén wij, haar örizè ëi-

BLUNDVEB. geno waarnemingen etl daar bijgevoegde aail-

lli.Afdi werkingen, zoo, naauwkeurig doenlijk, dé
IV. vier magen der Koeijen uitwendig, in ha-

Hoofdft. Yen natuuflijken en omgekeerden ftahd, ligi

o gj.
ging en zamenftel ontvouwd, en daarin

tot^de^be- naauwkeurig dit wonderlijk ge fl:el waargeno^
fchrijving men. Onze aandacht was over de wijsheid
vap de in- Makers opgetoogen ih het befchouwen

gedaante uitwendige bekleedfelen , vereeniging def

der Koe- magen onderling, defzelver banden, vaten

^

»*gen. fpieren^ openingen enz. Niet minder zul-

len wij verbaasd ftaan ©ver het inwendig ge*

flel , waar in ons dé onbegrijpelijke werking

en vorming der deelen zullen voorkomen.

Er zijn ten dezen opzigte zeer vele afbeel-

dingen door beroemde Mannen gegeven ^

als
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als door PEijERüs ,
peraült, blas^us^ ver- öev

volgens door de buffon en. door Profesfor

VINK , door welken laarstgenielden dezelve wel iii. Aia.

ket beste zijn afgebeeld : dan met dat alles

zijn zij, zonder déze mannen hun eer te

willen benemen, voor mij zeer onvoldöen*

de, om redenen, dat de deelen of liever de

vier magen, meest van elkander gefchéiden,

of veelal bij gedeeltens zijn afgebeeld , ais

mede om dat in dezelve de magen der jonge

kalveren zijn afgeteekend^ waaruit zeer ze-

ker vele misvattingen zijn ontdaan ; want

daar de fchrandere Ontleedkundigen erken-

nen , dat degedake der maag in de eersrgeboo-

rene kinderen verfchilt van die in den laterert

ouderdom en der volwasfenen, zoo heeft i

dit niet minder plaats in de groote diereni

Ten aanzien van de kleinere dieren tot aan

den Mensch, gedoogt de kunst en de ont-

leedkunde, óm dezelve levensgroote af te beel-

den , en dit dan nog al bezwaarlijk , maar

ten aanzien van de groote dieren, alhoewel

er geene voldrekte onmogelijkheid inligt,

zoo laten de formaten der boekdeelen en

de kostbaarheid van zoodanige groote pla-

ten, niet toe om dit uit te voeren, waar-

bij dan komt , dat zulk eene ondernee-

ming alleen nuttig voor den vermogen-
den is , welke ej doorgaans meer waar-

dij in (lelt om dat bet kostbaar is, dan dat

hij in dezelve eigen betrachting beoogt , en

vak zulk een kostbaar werk in handen van
een rijken Geleerden of Profesfor, weldra

brengt hij dezelve in het klein , accuraat over

en
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KfeT en geefc het voor het zijne uit , en zoo wah-
RbNDvEE.

zij Over de Foï7s Afini^ of zoo de

III. Afd. Dichter zegt:
IV.

Höofdft#
verficnlos feci; Tülit alter honores,'

Sic vös non vobis &c.

Volgens ons ontwerp voortgaande, deë-

len wij op Plaat ^XX eene juiste afbeelding’

mede van de maag eener volwasfen Koe,*

zoo als dezelve zich inwendig vertoont, ge-

bragt in de naastvatbaarlle proportie , als

mede eene afbeelding van den flokdarm , zoo
als dezelve zich geopend vertoont* en in

Plaat XXI en XX(I, van elke maag zooda-

nige bijzondere deelen, levensgroote , als

noodig was om dezelve met de afbeelding op
Plaat XX te vergelijken, en dus vertrouw'

ik, zoo eenige billijke eigenliefde' geoorloofd

zij , dat ik regt heb , om deze mijne afbeel-

dingen , in mijnen klimmenden ouderdom naaf

het leven geteekend, v^el in het ftrijdperk

der naauwkeurige Natuuronderzoekers te mo-
gen ophangen voor hun , welke dezelve , na

mij, indieri het hun mogelijk is, kunnen

verbeteren. Wij gaan nu over tot derzelver

verklaring, die, gevoegd bij het reeds bé.

fchrevene, genoeg za) kunnen volllaan.

Plaat XX. Men fla het oog dan op Plaat XX Fig. 2
Fig. a. bij A. Hier ziet men den flokdarm openge- •

De ^ijne natuurlijke ligging: men ziet.

derzelver uitloop bij tusfchen den ze-

iiuwachtigen rand der eerfle maag of de pens^

BBB, en die der tweede CG.G, waar utc i
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blijkt dat het uiteinde van den flokdarm tusfchen

beide deze twee magen eeiie^ gemeenfchap-
pelijke werking heeft. Om hiervan een be- lii. Afd.

grip te geven, hebben wij eene afbeelding
^

van den flokdarm , zoo als dezelve zich

,
geopend vertoont , hier bijgevoegd. Men BefchrijJ

ziet dan op Plaat XX. Fig. i den flokdarm ving vaa

in zijn geheel
,
geopend en afgefcheiden van

zijn boveneinde, waar dezelve in den muil daante der

begint, en van welks zamenflelling en wer- flokdarm.

king, in het achtfle Hoofdfluk der tweede
pj

Afdeeling , bij de verhandeling over de Fig.* i.

doorflokking , uit den muil in de keel

,

mitsgaders over de chijlbereiding en het

fpeekfel , breeder gefproken is. Insgelijks is

in het derde Hoofdftuk dezer vierde Afdee

«

ling de uitwendige zamenflelling genoegzaara

befchreven , en in Plaat XIX. Fig. 3 bij A
hebben wij de bijzondere uitwendige vlech-

ting der fpieren , in een kleiner beflek , aan-

getoond; maar hier, in Plaat XX. Fig. ï,
ziet men dezelve inwendig, en geheel ont-

bloot
.

van het middelfle vet - en vatvlies en
het binnenbekleedfel. Men ziet dadelijk bij

aaaa^y dat de fpieren zeer kennelijk over

en weder tot elkander, loopen , en in hun
midden bij ^ als tot een middenpunt en
band zich vereenigen , en dus als tegen en
medewerkers zijn der uitwendige fpieren

,

in Plaat XIX. Fig- 3 bij A afgebeeld , en

welken die bijzondere kracht van op « en
neerkaauwen, of zoo men wil, op - en ne-

derflokken uitoefenen; want men moet wel

in acht nemen , dat de flokdarm twee vlee-

Is zige
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zige rokken h^efc, de eene uitwendig, de

andere inwendig : de uitwendige kan zeer

gemakkelijk worden afgefcheiden : de Slag-

ters, als zij de maag uitnemen, fnijden er

even door, en ftroopen als dan den uitwen-

digen fpierrok om , liggen een knoop er

in , én de maag kan geen de minfle ftof uit-

laten ; dit doet dikwijls den onkundigen

dwalen , die , aldus een Kalfs - of Schapen-

maag ontvangende , meent , dat deze om-
ftrooping natuurlijk zij : men houde zich dan

hierin voor gewaarfchuwd, om niet, gelijk

zeker Hoogleeraar
^

wiens naam wij uic

vricndfchap verzwijgen, dit als eene bijzon-

derheid op le geven. Wijders vergelijk©

men hierbij , het geen wij reeds bij de ver-

handeling over de uitwendige gedaante der

Koemagen en in de verklaring van Plaat XIX,
gezegd hebben. Men zie verder op Plaat XX^
Fig. I bij cccc: hier vertoont zich het in-

wendig vlies van den flokdarm in zijne ware
gedaante, geheel overdwars met kronkelende

plooijen bezet; (zledd^ doch welke plooi-

jen
,
naar mate dat zij aan den mond of den

krop der maag naderen, als in een centrum
of geul regtiijnig invloeijen en doorzijgen,

in eene volkomen w'ormsgewijze kronke-

ling, (zie ee) tot dat zij eindelijk in de

cerlle maag of pens in die blads- en fchubsge-

wijze bladeren welke wij op Plaat XXL
Fig 1 en 2 levensgrootte hebben afge-

beeld , zich geheel verliezen , en dus eene

geul formeren , waardoor het voedfel in de

pens of eerUe maag doorzakc: dat dit zoo
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is, toonen de fijne reepen, die men bij

ggg als onder de dwarfe plooijen en kron-

kels juist tot het centrum bij h ziet te za-

men loopen en doorloopen tot in de geul

of mond der pens ; dit blijkt te meer, wan-
neer menden flokdarm uitrekt; dan ontdek,

ken zich deze naden duidelijker, en als ver-

deelingen, die door onzigtbare vezelen ook
in dit glibberig vlies eene medewerking tot

op - en nederflokken op zich zelven heb-

ben; het is daarenboven opmerkelijk, dat

de fiokdarm door deze vliezen ongemeen
erbreeden en vernaauwen kan ; wij hebben
denzelven uitgerekt tot viermaal de breedte

die zij hier vertoont , terwijl de krop of
de zenuwrand der twèede maag, de hoeve
of huive namelijk, naauwelijks een derde

gedeelte kon uitgerekt worden: dit dan za-

men genomen , bewijst ontegenzeggelijk het

geen wij beweerd hebben en nog beweren,
dat het eersrgekaauwde voedfel nooit in de

tweede maag, de hoeve of huive , komt,
dan na de herkaauwing, nademaal alle de

deelen der fiokdarm , tot in den boezem der

pens of eerfie maag, den eenvoudigen doch
tiiet te min kunfiigen doorcogt der eerstge-

kaauwde ftoffen bevorderen. Maar laat ons

den fiokdarm nu eens befchouwen met be-

trekking tot de tweede maag ,
de hoeve of

huive; men lette dan op die dikke randen

of lippen , welke bij ii en kk ter weder-

zijden van een gefcheiden zijn afgebeeld;

verbeeld: u, Lezers! dezelve vcreenigt, of

N a voegt

MFT
rundvee

III. Afd.
IV.

HoofdiU
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voGgc dezelve , in uwe verbeelding , aan

een, dsn zult gij u gereedelijk den mond,
dien zij formeren, kunnen voordellen, en

tevens, hoe de eigenlijke (lokdarm, die naar

de pens joopt, eene geul of ronde door-

togc formeert, die geene gemeenfchap mee
de hoeve heeft,* dan dat beide de monden
onderling werken op beide de magen ; maar
let nu nader op de zamendelling der laatst*

gemelde randen of lippen, dan ziet gij den

rand niet alleen dik en zenuwachtig, maar

te gelijk is het bekleedfel vol flingertjes,

ribbetjes en fchubsgewijze fponsjes, die van
de ribbetjes des flokdarms bij ti allengs ver-

grooten, en eindelijk in dezelve ruitsgewijze

celletjes II verwandelen , zoo als die in

Plaat XXI. Fig. 4, en in deze Plaat XX.,

Fig. 2 bij i mede vertoond zijn, en in de

hoeve bij i en k inloopen : en dus is dan

volkomen verklaart, dat deze- flerke lippen

dienen , om den flokdarm aan de pens te flui-

ten , als'de hoeve moet geopend worden

,

gelijk m.en dit kan nagaan uit de opgemel-
de celletjes , die het begin der hoeve of'

het netsgewijs bekleedfel zijn
,

gelijk de
bladachtige fchubbetjes het begin der pens

zijn, wordende dan dit ondergedeelte van

den flokdarm , hetwelk door deze randen

kk gefloten en ontfloten wordt, omringd^

en wel bewaard in eenen dikken , vezeligen

^n tevens zenuwachtigen vetrok ,' waarvan

de aanhangfels , doorgefneden , bij mm
zien zijn.
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TDen flokdarm in zijn waren (land en wer- «et

king belchoiiwd zijnde, zoo züllen wij *‘undve»;

mder de groote
.
péns inwendig befchou* iii. Afd,

wen. In Plaat XX. Fig. 2 bij ziet

men dan de eerde maag, de pens namelijk,

geopend, met al derzelver holligheden en Verdere

hoornen ^ elk in zijne bijzondere rig-

ring ^ benevens derzelver tepeltjes, zoo-

men draaijingen en werkingen , zoo als,

wij vermeenén voor ons 4 door niemand dus ^efchrij-

naauw'keurig te zijn afgebeeld^ want zoo

wel in de afbeeldingen van db buffon endige ge

PAUBENTON ,
als in de andere fraaije afbeel* daame der

ding van de Heer vink, is het beloop
o^groott^

zer bijzondere tepeltjes of fluweelvliezen,pensé

niet onderfcheiden
^
en dit nogtans is nood -

zakelijk. Ter zake komende, valt de eer-

fte opmerking natuurlijk ook ' op de éerfle

werking dezer maag , te weten op de ze-

nuwachtigen rand 4 dié bij den flokdarm ha
fluit , en den Hng of liever lip uitmaakt

van de grootfle holte: het eerfle begin van

dezelve is bij daarna verbreidt zich de-

zen zenuwachcigen ring aanmerkelijk bij hb i

alwaar derzelver tepels eene ribsgewijze

.plooijing aanneemen, die allengs verfrnal-

lende, eenen halvemaansgewijze cirkel for-

mecren, en het Eusfchenfehoc ccc uitma-

ken tusfchen de groote eerllé en holfle zalc

der maag; daarna verbreedt deze zenuwrand
wederom, en verbindt door hare orakroni*

ming, de vier onderfle holligheden onder-

ling , doch echter zoo ,
dat , voor elke hoF

ligheid of zak
,
een bijzonder middenfchot

IN- 3 gé-
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^ "het geformeerd is ; dus is bij c I het middenfchot,
rundvee,

de eerde en kleinfte tepelvormige hol-
III. Afd. ligbeid K affcheidt van de groote of eerde

H P^^szak FF, en van de opperde hollig-

heid der tweede dubbelde penszak GenH:
hier formeert dit zenuwachcig gedeelte zich

alseenen driefprong, bij I, waar van de eer-

de , bij c opwaards loopende , reeds is aan-

gedipt, doch dan verdeelt zij zich, of lie-

ver zij fplitst zich aanmerkelijk , en for-

meert bij d eenen derken ring en affchei-

ding in de tweede pensholligheid , die hier

door tot twee kennelijke holligheden of
zakken G en H wordt afgefcheiden , maar
eindelijk vormt dezelve een zeer derken ring

bij ^ , om de grootde tepelvormige (zak of
holligheid L. Deze ring is allerderkst, en

duit geheel en al deszelfs holligheid toe.

Eindelijk omringt de gantfche huid der maag
deze ringen, die zich dan daarin

verliezen, tusfchen de zenuwen en fpieren,

,
in Plaat XIX. Fig. 2 en 3 aangewezen,
nogtans met deze verdande, dat de inwen-

dige tepelvormige en du weelachtige bekleed^

fels, een rok of vlies op zich zelve uitraa-

ken, dat zoo teer is, dat zij, na dat de

maag uit de Koe genomen , en flechts eenen

nacht en dag gelegen heeft , van zelfs van

de gemelde zenuwachtige ringen en van de

pens affcheid, even zoo als dit. zoogenaamd
fluweel of pluisvlies ( Tunica villofa^ zulks

in ’s menfchen gedarmte ook doet. Laac

ons den naam van pluis of tepelachtig vlies

behouden, zij is eigenaardig; maar, Le-



VAN HOLLAND. 195

zer! (la nu uwe oogen eens op derzei-

ver verbazende rigting. Alle de tepel-
*^'^^®'^***

tjes van de boven aangeduide zenuwaclicige lii. Afd.

ringen ,
zijn als kleine fchubbetjes , die vast

Over den anderen gloojen , en nu ribsgewij-
°°

ze, dan wederom golvende, plooijen heb-

ben, zoo als deze Figuren aan wijzen. Jn

de magen der Kalveren zijn dezelve, voor

het bloote oog bijna onzigtbaar, maar in

volwasfen Koeijen zeer kennelijk. In Plaat

XXl. Ffg. I is een ftuk van den inwendige Plaat XXI,
rok, uit de krop, bij den flokdarm en de^^g*

tweede maag genomen , levensgroore afge-

beeld. Hier ziet men de fchubsgewijze iig^

ging dezer tepeltjes, zoo als dezelve over
alle de oppervlaktens der zenuwachrige rin-

gen liggen
, maar tevens ziet men , dat ook

deze fchubsgewijze deeltjes , die vast op
een plakken , allengs losfer

,
grooter en ein-

delijk bladachng worden , zoo dat dezelve

,
bij aa geheele blaadjes worden , die zoo*
danig vergroocen, dat zij even als het zee-

wier C ^ucus Foliacem ) ,
bij bosfen in de

maag hangen, en wel juist het meeste en

het llerkde omtrent de plaats, daar zich de

flokdarm met de groote pens en de hoeve
vereenigt; ren begrippe hier van, zie men
in Plaat XXI. Fig. 2, eene naauwkeurige Plaat xxï.

afbeelding van zulk een bladerig ftuk , uit

de pens van dezelve Koe. Verbazend voor-

werp , inderdaad als een volmaakt planrge-

Wis in de maag eener Koe. Ik veronder-

ftelle, dat indien men het een oppervlakkig

Botanist, die de maag der Koeijen niet on*

N 4
^ der*
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derzocht had, eens gedroogc in de hand

flopte, hij zoude het voor een nieuw Spe^

cimen onder de zeewieren brengen ;
en men

mag wel vragen , waarom hebben de Ont-

leedkundigen in het onderzoeken dezer dee-

len , zoo onoplettend geweest, daar dit zoo

veel licht geeft in het fluk der herkaauwing?
Wij keeren weder tot de maag

, in Plaat

XX. Fig. 2 afgebeeld. Na dat wij dan de-

ze tepeltjes en fchubsgewijze, ook bladach-

tige deeltjes, hebben befchreven en levens-

groote afgebeeld, zoo ziet men verder in

de groote penszak of eerfle holligheid ,
eer-

flelijk: hoe derzelver flrekking van den ze-

nuwachtigen rand a , bij den flokdarm , tot

omtrent alzins de cirkel wij ze draaijing

volgt, die de bolrondheid dezer eerfle holte

formeert ,
verkleinende de bladgewijze aan-

hangfels , die zeer fterk onder het zenuwach-

tig verhemelte ^ en ^ liggen, doch hier zoo
zigtbaar niet zijn, als op Plaat XXL Fig. i ,

waar dezelve levensgroote zijn afgebeeld,

zoo dat. men de ribsgewijze lagen in de hol-

ligheid FF bij ggg: (Plaat XX Fig. 2.)
moet aanmerken , als de verminderingen

der groote bladen tot kleinere tepeltjes:

van daar af beginnen dezelve eene andere

rigting aan te neemen , te weten , eene gol-

vende en als wormsgewijze rimpeling, bij-

na netsgewijze, zoo als bij hhhhh, De^e
wormsgewijze plooijing is omtrent als twee

SS, die zich onderling over den anderen

liaan, en dus, elkander telkens vervangen-

de, een zamencrekkend vermogen beko-

men.
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men, niet ongelijk aan iets, aldus van zeer

dim koperdraad zamengefleld , ook nieconge

lijk aan kunstig breiwerk ineetie kous ofhand- iii. Afd,

fchoen, hetwelk men kan uitrekken en doen

inkrimpen , al hetwelk ontegenzeggelijk aan-
*

toont, dat deze ontzigchelijke holte der eer* Werking

He maag, een uitzetcend vermogen heeft,

om het eerlle voedfel tot verzadigens roe^ te
g^ootc*^

ontvangen , en daar na , een uiepersfend ver* peas.

mogen bezit om hetzelve, na de wederkee-

ring uit de andere holligheden , weder in den

llokdarm ter herkaauwing te brengen, zoo

dat deze eerfle en grootfte zak of holligheid

der pens, op zich zelve werken kan op dat

tijdHip, als de anderen holligheden G, H,
* K en L, door de zenu wachrige ringen

\ d QXi e geOoten zijn. Dat deze andere

holligheden insgelijks tot deze werking ge*

fchikt zijn, blijkt uk derzelver zaraenkei-

ling, waarin ons iets bijzonder voorkomt,
te weten, dat juist de twee boven de hollig-

heden G en K', eeiie voldrekte cirkelronde-

fchakeering der tepel laagjes hebben, en

wederom de onderfte H en L , eene worras-

gewijze en pluisachtige. Dit geeft aanleiding

. om te veronderftellen , dat ook hier eenige

bijzondere werking in plaats hebben
; wij

zullen onze gedachten en ondervinding mede-
deelen ; men vindt namelijk de zoogenaamde
pillen of bollen , die in de maag der Koeijen >

bereid vvorden
,
in deze holligheden

, en voor-
namelijk in de holligheden H en L, en in

. de holligheid L inzonderheid de zoogenaam-
de haarbailen (^Asgagropila')

^ welke men
N 5 ook
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ook wel, doch niet zoo algemeen, in dé?

holligheden K en G vindt. Het fchijnt ons

dan aannemelijk , dat het gras en ander voed-

fel eerst in deze onderfte aangeftipte maag*

holligheden gekleinst, en met het'maagfap

vermengd zijnde , aldaar voornamelijk tot

pillen gevormd wordt , waarom men dan

ook in beide deze afdeelingen zeer zachte

fluweelachtige tepeltjes vindt, daar men in

de anderen, G en K, duidelijk cirkelronde

lagen ziet , die als ringen de rondte der hol-

tens volgen , voornamelijk in K , welker

rondtens volmaakt beantwoorden aan de uit-

wendige fpiervezelen , die wij op Plaat XIX.
Fig. 3 hebben afgebeeld , en welke men
ook onder aan in de holligheid L vindt,

dan welke hier niet zoo zigtbaar zijn als in

K, om dat de tepelachtige holligheid L,
dieper en grooter is als K ; hieruit leiden

wij' af, dat wanneer de pillen in de hollig-

heden L en H gekleinsd en gerold zijn , dat

dezelve als dan weder opklimmen in de hol-

tens. K en G , en van daar door de zonder-

linge werking dezer holligheden , niet in de

grootfle ruimte der groote eerfte penszak

FF bij hhhhh^ ingewerkt worden, maar

in het kleinfte perk bij ggg ,
want hier

heeft de groote holte der maag juist die

zelve rigting, in de ringsgewijze laagjes der

tepeltjes , als die der holligheden G en K

;

hierop maken wij dit befluit, dat wanneer

de Koe graast , het afgeknaagt gras ot hooi

over deze cirkelwijze tepeltjes heenglijden-

de, in de groote ruimte hhhhh komt, en



VAN HOLLAND. 199

dat daarna, de holtens G en K, door de «Et

flerke peezen of zeniiwachdge ringen c c c

,

I en dy meer of min geflooten zijnde, het lii. Af(U

geknaagde gras of voedfel eerst in de hol-

tens H en L komt, tot dat deze, tot ver^

zadiging toe, vol zijnde, het beest zich tot

herkaauwen fchikt; dan openen zich de hol-

Jigheden G en K meerder , en de hollighe*

den H en L oefenen eene beurcelingfche za-

menweliing en affcheiding der pillen ,
dat

is, niet het groflfe of niet genoegzaam ver-

teerd of geweekte, maar het fijnfle gedeel-

te der fpijze wordt tot pillen ot gedeeltens

bereid en naar den flokdarm geperst, ter-

wijl de groote penszak uit deszelfs ruime

voorraad weder de onderfte holligheden vult.

Dat dit nu aannemelijk is, blijkt daar uit,

dat hoe vele kalven, pinken of volwasfen

Koeijen, die reeds grazen en hooi eeten,

men opent, altoos zal men in de hollighe-

den H en L het groffte hooi vinden, als

in ballen ineengerold , en in de holligheden

G en K veel fijner pillen ; voeg hier bij

,

en dit doet veel af, dat de groote penszak

aan de bovenkrop , tegen den flokdarm , die

geduchte nederglooijende bladeren heeft
,
die

in Plaat XXI. Fig. i en 2 zijn afgebeeld; deze

bladeren vleijen zich nederwaarts, en zouden',

dit alles op eene andere wijze gefchiedende,

bij de opklimming van de pillen ofhet geweek-
te gras en hooi opgeligt en verfpreid worden,
terwijl dezelve , integendeel ,

gefchikt fchijnen

om in de nederkaauwing, het gras en hooi
over derzelver o vereen Itapeling ongehinderd
te laten glijen. Om dit nu nader op te helde-

ren.
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ren , hebben wij op Plaat XXI. Fig. 5 den
rundvee,

der pens nog eens afgebeeld, om
III. Afd. daarin de ligging en vorming der pillen in

HjoTdfl:
holligheden, mitsgaders om het döorge-

flokce gras aan te coonen, zoo als men dat

de geopende maag der Koeijen vindt,

eer dat hetzelve van de flijm en het maag*^

fap gezLiivert is. Dus ziet men in de groo-

te penszak bij aaaa^ het gras, hooi of

andere kruiden onregelmatig liggen , en al-

rede tot een dun pap gekleinsd, maar in de

holligheden der maag c en/, ziet men
het hooi en gras ineengerold tot pillen ,

het-

welk dan duidelijk aantoonc, dat deze pillen

aldaar geformeerd worden , te gelijk worde
de chijl en de weeke floffen aldaar afgefchei-

den en uitgeperst in het gedeelte van de

derde' holte dd^ en dus ook in de grooce

pensholte bij van welke persfing men
-een klaarder begrip bekomt, als men let op'

de tegenzijde der maag, die als het dekfel

is van de maag, zoo als die door ons geo-

pend is afgebeeld. Wij verzoeken den

Lezer hier wel op te letten en het oog te

flaan op de afbeeldingen der maag in Plaat

XIX. Figuur 2 en 3, daar men het dekfel,

dat hier in deze Figuur afgenomen js, uic-

Fig. a cn 3 wendig zal zien, bijzonder in Figuur 2:

hier doen zich juist dezelve zenuwachtige

. banden bij kkk^ iil^ / en r/^, kennelijk

op, zoo dat dezelve als fluiten op die, wel-

Verdereke in de geopende maag, op Plaat XX,
verklaring pjg, r,

, Waar over wij thans fpreeken, bij

Aanwij-
iing naar

PI. XIX.

van Plaat

XX. Fig. 2
ccc, 1, ^ en ^ zijn aangewezen, Dit nu

in
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in acht genomen zijnde , zoo blijkt het

klaar , dat en het hovende en het onderde

gedeelte volmaakt kunnen vergeleken wor- iii. Afd.

den bij eene pottebakkers vorm, welke uit

twee dukken bedaat , die , op elkander flui-

tende , de gekneede klei zamenpersfen tot

die figuur , die de vorm inwendig heeft

,

terwijl de overtollige klei en de waterach-

tige Tappen worden uicgeperst, en zijlings

uitfijpelen , even zoo perst dan het gehe-

melte der koepens op deszeifs bodem ; zoo
dat beiden der zei ver vormen door de kracht

der vezelen en hun eigenaardige werking, ^

de Tappen uitperfen en die in de maaghol-

ligheden , die geene draaijende beweging
hebben , bij voorbeeld in H • maar voorna-

melijk in de groote of bovenfie pensholte

F F brengen , uit welke holligheid dan de-

ze afgefcheiden fijn gekleinsde fappen te

gelijk met die, welke door de herkaauwing

nederdalen, in de tweede maag CCC, dat

is in de hoeve ofhuive, gebragc worden: en

dit verklaart dan de reden, waarom men
altijd bij het openen eener geheele pens de

dunne doffen iri de groote pensholte F F en

in de hoeve vindt, en integendeel de dikke

en de nog ongemalcn in de overige onder;^

holligheden; en dit is dan ook de oorzaak,

waarom men, als eene Koe in een gèruimeii

tijd niet gegeten heeft, in de groote pens-

zak minder fijne doffen vindt, en in de on-

derde veeltijds de pillen vertfeerd zijn. Bij

de Slagters in de deden is het veeltijds in

gebruik, om eene Koe, voor dat zij haar

Ui. Stukt dag-

A
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«'f (lakten, een nacht zonder eten te laten o.ver-
fcuNDVEE

voeg hier bij den tijd, dien zij zonder

IIL Afd* eten op de markt ftaan , of den tijd, 'federt

dat zij uit de weide gehaald zijn , en dus
' vindt men de maag meest altijd {\ap: 'flenk\

zeggen de Boeren ; maar bij de Boeren flagc

men veeltijds de Koe, zoo dra’ zij uit de

vveide komt, ja ten tijde der veepest Aag-

ten zij de Koeijen op vermoeden ' van be-

fmetting fomtijds zelfs in de weide; in die

geval heb ik de magen altoos meerder op-
gezet gezien®

‘

' Mijne weetgierigheid zou verder gaan: in*

dien het de kostbaarheid der ondérnemiqg

èn de waardij van zulk een nuttig dier toé-^

liet , zoude ik wel eene Koe willen lateii

Aagten ‘en deszelfs maag willen ‘openen na

dat dezelve ^rkaauwd bad en eene andere

na de grazing: ik twijfel geenszins, of men
zoude tusfehen deze tvvee tempo’s , een

merkelijk ónderfcheid vinden in de Aoffe

der eerAe en ook in dié der tweede maag,
cn, men zoude, naar mijn inzien, onzé'Ael-

lingeri bewezen zien , te weten : dat de

èene holligheid de weeke Aoffen kleinst, de

andere ‘de hardere vermaalt en 'tot pillen

draait , eh zij gezamenlijk dus tot de her-

kaauwing medewerken, ’ Wij zeggen , tot

pillen draaijen, omröllen ^ kneden , en die’

is zoo; want de zoogenaamde overbekende
haarballen der Koeijen bewijzen' het : zié’

1?I, XXI, Plaat XXL Fig. 6' zulk een haarbal, in de

jnaag van een Vaars gevonden: men 'ont-*

dekt klaar, dat de haren ia het rond over
'

'•
• ^ •' • "

' dera
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den anderen vleijen: in Fig. 7 kan men in «et

een doorgefneden haarbal dit zelfde duide-
^undvi*;

lijk zien, als mede hoe deszelfs eerlle wen- Ill.Afd.

teling het begin neemt in het middenpunt,

om eenig grasje of knobbeltje of propje
°° *

haar, en hoe dan voorts de draaijingen van

het haar aan een proppen als ringen, zoo

als een Hoedenmaker door kunst het Be-

ver- of ,Konijnenhaar zamenrolc; deze for-

mering der haarbalien is dus geheel anders

dan die der galdeenen, de fteenen der bla*

zen , de Bezoards en dergelijken : deze groei-

jen door aanzetting der graveel-, zand- of

kalkftoffen, tot laagjes, het eene laagje op
den ander aanzettende , en dus uit fiolfen

die uit de ongefteldheid van het ligchaam

voortkomen ; maar de haarbalien worden
veroorzaakt door het haar , hetwelk de

Koeijen van elkander, van zich zeiven of
van de Kalveren aflikken en doorflokken ,

het-

welk alzoo in de maag komt, en vervolgens

in de holcens in een gedraaid wordt : dit is

eene befliste waarheid, en der Koeijen na-

tuur eigen; want de aard der Kalveren* is

voornamelijk het likken van zich zelven of
van anderen de Koeijen likken elkander,

fbmmige kunnen het niet laten. Men vindt,

en dit moet wel opgemerkt worden , de'

haarbalien meest in den zomer in de magen
der Koeijen, als zij in de weide zijn, als

wanneer ze veelal ruijen en jeukerig zijn,

waardoor ze elkander dan veel lekken,

vooral doen dit die de blaar , dat is ' eene

zwelling van de huid , hebben
,

en veel

. fchur-
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fchnrlïen of fchuren aan het fchoft : het

7al zelden misfen , of men' vindt, vooral bij

de eerstgenoemde, de haarballen: en \ geen

opmerkelijk is , is dat ook de haarballen

de kleur hebben van het haar der Koe, die

lekt of gelekt wordt: dus vindt men roo-

de, zwarte, grijze, ja volmaakt witte; bon-

te zijn mij nimmer voorgekomen ; ook
vcrfchillen zij aanmerkelijk in grootte, fom-
tijds zijn dezelve langwerpig, doch mee^t

altijd zijn zij klootrond; .ik heb er gehad

ter grootte van zes- duimen diameter, en

grooter. De beroemde seba heeft in het

tweede Deel van zijn Tkefaurm er verfchet-

den afgebeeld: de Lezer vergenoege zich

met die , welke wij op Plaat XXF. Fig. 8
hebben afgebeeld, zijnde dit eene bruinha-

rige van de grootfte foort. Ongemeen naauw-^

keurig heeft georgius hieronimus vel.-

SCHIGS ove? dezo haarballen gefchreven ,

doch deze bepaalt zich meest tot de zoo-

genaamde gemsbailen der Alpen : wij heb-

ben die insgcliiks gehad , zij zijn veel vas-

ter, geler en hjner van ftoffen, dat natuur-

lijk is ; ook hebben wij dergeiijke balleti:

int de Duifels gehad, die als eenen ledër-

achtigen korst hadden , en volmaakt aan een

gedroogde granaat - of oranje -appel gelijk

waren; ook hebben wdj er uit Varkensma-

.gcn gehad
;
dan , deze tor onze Koeijen niet

behoorende, laren wij dit berusten, gelijk

wij ook hier laten berusten in hoe verre

deze hallen tot de ziek^ten der Koeijen al

of niet betrekking hebben ; ook. laten wüj

10 ï

X
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tot nader onderzoek over, of er ook ora- het

korste haarballen in onze Koeijen gevon-

den worden. Dezelve zijn- ons niet voorge- Hl. Afd.

komen: wij honden het echter voor moge* ^Y*

lijk dat er ook omkorstingen kunnen zijn, •

zoo als aan die der Buffels gevonden worden.

Hiermede van de eerde maag of groote Verdere

pens afilappende, zullen wij nu de tweede

maag, op Plaat XX. Fig, 2 bij CCC af-^x Fig2.
geheeld, befchouwen; te weten: de hoeve

ofhuive, ofdenecmaag, die wij. hier ook

,

om reden , den nieuwen naam ymwatermaag d!T^inwen.

geven : deszelfs wonderbaar gedel komt hier dige ge-

voor als een der aangenaamde onderwer- ^^aante der

pen, die immer de Ontleed - en Nacuurkun-

de heeft opgeleverd. In het derde Hoofd- hoeve’ of*
ftuk dezer Afdeeling is dezelve, wat deszelfs huivc.

benaming
,
gedaante en werking, in zoo verre

het uitwendige aangaat, naauwkeurig be«

fchreven, en in Plaat X(X. Fig. 2 bij C,
en in Fig. 3 mede bij C, afgebeeld; maar
hier zal ons het inwendig gedel nieuwe
wonderen opleveren : men ziet hoe deze

geheele maag inwendig bezet is met ' een
^

geruit zamendel van celletjes, necsgewijs'

aan een verbonden ; maar men lette op der-

.zelver gedaante
; want alle deze celletjes'

zijn niet eveneens , ook niet overal even

hoekig , zoo als de meeste Schrijvers de»

zelve hebben afgebeeld, (de fchoone af-

beelding van den Heer vink alleen uitge-

zonderd ; ; neen
, maar deze celletjes wor-

den van kleiner grooter , van ronder drie-

ën vierkantig, van vierkantig vijf- ja zes-

O hoe-
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HUWDVEK.

JII. Afd.

IV,

Jioofdfl.

hoekig , eindelijk van inwendig hol en zon-

der iniddenfchotjes ,
zeer verwijderd, cn nu

mcrfchuine, dan met kruifelinglche klap - en

fluicvliezen bezet, hec_geen in onze Figuur

naar het leven is gevolgd ; zoo ziet men in

de holte onder den zenuwachdgcn mond i

de kleinfle i uitjes; regen het bovengewelf
drzelve iets vergrooren, nu drie - dan vier-

kant; in liet midden worden zij grooter

,

nu rondachtig, vijfhoekig , dan wederom
zeshoekig, tot zij eindelijk in de kap dezer

maag zeer groot en volkomen zeshoekig,

doch ook veeldids onregelmatig van groot-

te , zelfs wei driehoekig en doorkruist wor-
den , hetwelk veroorzaakt wordt door de

grootte der klapvliezen en celletjes , die

wederom in iedere groote cel voorkomen.

Dan, daar het niet doenlijk is, om dit alles

zoo duidelijk , als wij wel wenschten
, in

eene kleine proportie voor te (lellen
, zoo

zullefi wij ook hier
,
door levensgroote af-

beeldingen , zoo als die door ons zelven ver-

vaardigd zijn, dit alles trachten op te hel*'

deren.

Men zie dan
,
eerflclijk , de afbeelding van

een gedeelte van den inwendigen rok van den

zenuwachtigen rand, zoo als die bij wijze

van fchuhbetjes overeengevlijd , aan den

mond’der groote pens en der hoeve ligt,

in de holte onder de breede zenuwachtige

mond voornamelijk ter plaatfe, alwaar de

hoeve naar den rrfond der derde maag .of

de fourer bij k zich uitdrekt ; en ten twee-

de , hoe het bekleedfd , ter dezer laatsrge-

jneld©
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melde phafs, volkomen liit overeenleggen- hit

de falbalaas beflaac, die aan hunne einden

bladachtig worden, en de uicerften zijn der m, Afd,

bladen
, die in en om den krop der eerile iv.

maag en tot in deszelfs holten zijn : het

eerscgemelde ziet men op Plaat xXI. Fig. i , AanwijX

en hiervoren op bhdz. 195 reeds verklaard, zing naar

en het laacstgemelde op Plaat XXI. Fig. 2 Piaatxxi.

waarin men bij aa ziet, hoe de bladeren

rondachtig worden, en bij hhb hoe dezel- Nadere

ve zich even als half open koolsbladeren

over en tegen den- anderen vleijen , doch xxi. Fig,

in het midden formeren deze bladeren lang-

werpige geulen; welke in den bodem eene

menigte grootere bladeren hebben , zoo als

er eenige levensgrootte bij ccc te zien zijn:

deze bladeren nu verkorten , en hebben ze-

kere gemeenfchap met den mond en rand

der hoeve
,

en welke verkortingen dezer

bladeren op Plaat XXI. in Fig. 3 bij Plaat xxr,

te zien zijn; deze worden dadelijk omringd-^^s* 3 *

en vervangen door tusfchenfchotten ,^die

dezelfde llrekking en rigting behouden langs

de randen der geultjes hhh ^ en door kleine

cellen, welke men bij eeee ziet: vervol»

gens beginnen deze cellen allengs te ver-

grooren , en worden eerst rondachtig , als

bij//, dan driehoekig, eindelijk vierkant,

zoo als bij ggg\ zeer groot wordende, zoo
zijn dezelve van binnen wederom met tus-

^

Ichenvliezen of klapvliezen bezet , zie bij

hh ; deze middenfchotten of klapvliezen

hebben geen eenerlei ligging noch grootte,

hetwelk opmerkelijk is : bij i ziet men zoo

O 2 eene
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«KT eene groote cel mee drie overdwarfe klap-
aüNDVEï.

[jjj ^ jnec een driefprong, en

III. Afd. bij / eene grooce mee eene kruisgewijze

IV. vereeniging , zoo als die al verder , doch
Hoomd, anderen aard , op Plaae XX [ in

Fig. 4 , mede levensgrootee » zijn afgebeeld

,

gelijk men dan ook wel moet opmerken,
dae deze , nu befchreven wordende , Fi-

guur 3 , als het aanhangfel is van Fig. 4

,

ter plaatfe daar de eigenlijke netsgewijze

cellen volkomeri geformeerd worden , ter-

wijl het boveneinde aaaa en eee ^
van

Fig- 3^ aan het boveneind van Fig. 4, en

tevens aan de bladerige bekleedfels , mede
op Plaat XXI in Fig. 2 afgebeeld, zijn aan-

gevoegd. Het opmerkelijke in de cellen ,

in Fig. 3 afgebeeld, is, dat dezelve met
ontellijk veel ronde tepeltjes, die even als

zachte fluweelnopjes zich opdoen, bekleed

zijn, en derzelver randen rond en fterk uit-

fteken , zoo als bij mm mm-, maar die der

tusfchenfchocten hhh dun zijn, en zich als'

lobben plooijen. Dit alles verfchilt dus

aanmerkelijk van de cellen of netsgewijze

holten, welke in het gehemelte of de kap

dezer maag gevonden worden, en voorna-

v\, XXI. melijk op Plaat XX k in Fig. 4 zijn afge-

4* beeld: hier ziet men de holten der cellen,

in plaats van met ronde tepeltjes ,
met tands-

gewijze lellen, en derzelver randen gekar-

teld, met lange beweegbare tandjes bezet,

welk ondericheid, zoo ver wij weten, tot

hiertoe niet behoorlijk is waargenomen, al-

thans DB BCFfON en daubsnton j
welk©

bier-



hiervan ook afbeeldingen gegeven hebben

,

zijn er zeer onachtzaam op geweest , en

men vindt in dezelve, te dezen aanzien,

de natuur niet gevolgd, kunnende men,
door hunne afbeelding ^ flechts een begrip

van de affcheidfels der cellen bekomen*
Men lette dan aandachtig op Plaat XXL
Fig. 4: hier ziet men almede bij aa de

bJaderachtige bekleedfeleil , die aan den krop
der maag liggen, zoo dat het eigenlijk net-

vormig bekleedfel begint , daar de opge-
melde bladeren aa eindigen: bij bhh ziet

men een aantal kleine onregelmatige celle-

tjes, die tegen de cnsfchenfchotten , in Fi-

guur 3 bij bhh afgebeeld, aanliggen, en
insgelijks dezelve kleine ronde tepeltjes heb«

ben, als in de befchrijving van Fig. 3 ge-

meld is , zoo dat men zich moet voordel-

len dat Figuur 3 als eene kap is , daar het

begin van Figuur 4 influic , of liever is aati

een gehecht , waarom dan ook Figuur 3 ge«

plaatst is achter Figuur 4, gelijk men óm
ook in Figuur 3 bij ff en ggg ziet, dat

de cellen reeds dezelfde gedaante , het zij

rondachtig, vierkant of geruit, aannemen

,

zoo 'als die in Fig. 4 zijn afgebeeld^ mee
‘dit onderfcheid, zoo als wij reeds gezegd
hebben, dat de cellen, in Fig. 3 afgebeeld,

alsmede die in Fig. 4 bij bbb voorkomen,
inwendig ronde tepeltjes hebben , en de an-

dere, in Fig. 4 afgebeeld j doornachtigej,

tandsgewijze lellen, en deze laatstgenoemde

komen hier nu in aanmerking. Dus ziet

men dan , op Plaat XXI. in Fig. 4 , voof-

O 3 eerst

HËf
r.ündvrb,''

Ui. Afd.
IV.

Hoofdd,
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HKT eerst de reeks cellecjes bij cc van driekant,
RUNDVEE,

^ allen met regdlandige wan-

Iir. Afd. den of tiisfchenrchotten, welke wanden, juist

als regt Handige, orgelpijp jes regelmatig naast
Hoofdft. anderen gefchaard, en de cellen op den

bodem alle met driehoekige, tandsgewijze,

fpitfe, zenuwachtige lellen bezet zijn, even

zoo als die , welke in den muil der Koeijen

naast de tong zijn afgebeeld en befchreven:

wijders zijn de randen dezer cellen boven

op , overal bezet met evengelijk foort van

tandjes, die zich als een zaag opdoen,

waar omtrent men op te merken hebben,

dat deze van boven af, bij cc^ allengs

grooter en grooter worden, en dus al ver*

der afwijken van de gedaante der rondach-

tige middenfchotten en randen der tusfchen-

fchotten, beide in Fig. 3 afgebeeld. Deze
afwijking der zamenHelling, wordt'eindelijk

j alleropmerkenswaardig ter plaatfe , waar de

groote ruiten in het gehemelte der hoeve

of huive toenemen; hier worden de zaags*

gewijze reeken der driehoekige tandjes,’

zeer Herk en kennelijk verlengt, allen door
aaneengefchakelde pijpjes , die puntig en

wederom getand eindigen ,
' ten duidelijklte

en naar waarheid ievensgroote afgebeeld

bij dddd. Deze pijpjes of vezels , zoo
als men die gelieft te noemen , liggen op’

de randen der doorgaande affchutfels dddd
vrij , maar er zijn dergelijken , die de wan-
den der ruiten uitmaken , die in den bo-
dem der hoeve zijn ingelijfd en ingewor-

teld, zoo als bij blijkt. Bij/, h
en
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en i zijn dezelve zfgtbaar met hnnne wor*

teleinden afgebeeld, als van den bodem ge

fchciden. Voorts ziet men bij ƒ, zoo als

bij cc^ de eerde rei der cellen vierkant, een

eenige met een dwershoek uitgezonderd:

bij g zijn dezelve nog vierkant, doch ver-

wijderen zich allengs naar boven , tot bij

e, aanmerkelijk; bij k beginnen de cellen,

door dvvarsfchorten verdeeld te worden,
en nu driehoeken , dan kruishoeken of an-

dere tusfchenfchotten te forraeeren. Deze
noemt democrites , in zijne Zootomia : ol*

lulae mediae thferatae , dat is
:

potjes

,

die als dobbellleensgewijze in het midden
verdeeld zijn. De onvergelijke peyerüs
heeft dezelve ook in derzelver verfchillen-

de groote waargenomen. Hij vergelijkt ze

‘bij vensterachtige ruiten, fensstellis quaji

plummis clathoiitae ac cavervofae favi ad
inflar angularibus cellulh innumeris. Wij-
ders blijkt het uit onze afbeelding vol-

maakt, dat zij zijn driehoekig, vierhoekig

( tetragonae ) , vijfhoekig (pentagonae ) ,

zeshoekig (hexagonae) , ook zevenhoe-"

kig ( heptagonae j ^ doch deze heb ik fchaars

gezien, als alleen in een verwarde zamen-
loop ; dus vergrooten de cellen allengs

,

en worden bij / vervolgens nog grooter en

flerker, zijnde dezelve alhier doorgefneden

om de dikte van den bodem van dit bin-

nenbekleedfel te kunnen nagaan. Alle de

opgemelde wanden dezer cellen , bijzonder

de wanden der wandceilen
, zijn lager en

ondieper, dan de groote wanden dddd, die

O 4 over

nfT
RüNDVESe

IIT.Afd.

IV
Hoofdft*
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HET over dezelve heen loopen ; eindelijk ver*
1.UNDVEE, en • veranderen alle deze cellen,

III. Afd, naar mate zij in den bodem of bol der hoe-
IV. ve zich vereenigen , zoo als dit op Plaat

Hooldft. jrjg^ 2 bij CC te zien is, waarin

men ontdekt hoe verkleind deze diepere

kruisgewijze middenfchocten in de grootfte

cellen zijn, en ook hoe bijzonder naauw-

keurig deze zanienftelling, in de afbeelding

van de Heer vink, is waargenomen.

De gedaante dezer tweede maag befchre-

ven zijnde ,
is de groote vraag , tot wat

einde dient deze bijzondere gedeldheid? wat

is de reden, dat deze hoeve, dit necsgewjjs

geftel, zoo veel verfchilt van de maag al-

ler andere dieren, die niet lierkaauwen? is

deze maag een gedeelte der eerlle pens, of

aan dezelve in aard gelijk, zoo als de Heer

VINK, en anderen met hem ftellen? waarom
is deszelfs gedaante zoo* ongelooflijk ver-

fchillende? Is deze maag gefchikt, zoo als

wederom anderen willen, om bij de her-

kaauwing de fpijs te malen en tot pillen te

vormen , waarom is dan daarin ook die

zelfde zamenflelling, als in de eerfle maag,
niet? kortom, waarom is men tot hier toe

over. dit wonderlijk inaakfel , in zoo vele

verfchillende gevoelens? Wij antw^oorden,

om dat zeer vele Onderzoekers de gevoe-

lens der Ouden niet vergeleken hebben met
de Natuur, en die geraadpleegd tegen het

vooronderflelde van den een, en het beves-

tigende van den anderen. De groote cam-
per kende de gevoelens der Ouden van na-
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bij, en hij verftond ze; hij toetfle dezelve

aan de natuur ,
en fchatte elk op zijne

waarde, en evenwel werd hij misleid door Afd.

het ontleden eener kalfsmaag en derzelvef

proportie , tot die van een volwasfen Koe.

Maar is de Myricologia van jokan con-

RAAD PEijERi niet in veler handen ; een

man, die al wat de ouden, en de nieuwe

van zijn tijd, van de herkaauwing gezegd

hebben
,

gezift en aan de natuur getoetst

heeft; camper erkent dit, en heeft zijn

fpoor gedrukt; die heeft ons den weg ge-

wezen, wij vervolgen dien, en zullen nu
zien in hoe verre wij de werking dezer

tweede maag kunnen ontvouwen. .

Het is den Natuurkundigen over bekend,

dat men in de tweede Maag der Kamelen
en Dromedarisfen , insgelijks cellen en af-

fcheidingen ontdekt , waarin deze Dieren

water kunnen bewaren, en verfcheiden da,*

gen voortreizen , eer zij behoeven te drin-

ken. Plinius getuigt , dat de Kamelen wel

vier dagen zonder drinken kunnen voorttrek-

ken. SoLiNUS 'POLÏJHISTOR Mt dien tijd

•wel op twaalf dagen. Aristoteles, dat

ongemeen begaafd Mensch , had gelegen-

heid om bij de heertochten van alexander
de Groote , hier op te letten , en getuigt

insgelijks van dat vermogen in de maag der

Kamelen. De Franfche Akademisten heb-

ben in hunne Memorien
,

gemeenlijk ge.

naamd Les Memoires Adoptés ^ de befchrij-

ving medegedeeld van eenen ontleeden Dro-
medaris, en de watercellen, uit de tweede

O 5 maag
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«T maag van dat dier, afgebeeld, doch naar
RUNDVEE, vermoeden niet zeer naauwkeurig. Dik-

III. Afd. werf, en telkens als in dit Land Kamelen
iv. wierden omgeleid , hebben wij , en ik ge-
°°

‘ loof de Heer camper ook, waakzaam ge-

weest, of er bij geval zulk een dier kwam
te llerven, als wanneer wij hetzelve ter on-

derzoek zouden gekocht hebben, dan het

is ons nimmer gelukt, derhalven valt er,

althans voor ons, geene verdere beflisfing

over.

Maar nogtans durven wij wel gewigtige

redenen aanvoer’en , ten betooge dat de ei-

genfchap, om eenigen tijd zonder drinken te

kunnen zijn, niet alleen aan de Kamelen,

maar ook bijzonder aan de Koeijen, 'Har-

ten , Schapen , Bokken , Geiten , in een

woord, aan alle herkaauwende Dieren ei-

gen is, en zie hier de bewijzen. Wanneer
men gadefiaat hoe de Koeijen in hooge

bergachtige Landen
, op Heiden en Grasvel-

den grazen , waar zoo vele waterleidingen

niet zijn als in dit Land, dan is het over-

bekend ,
dat de Koeijen eene geheele mor-

gen grazen zonder drinken, dat zij gezette

tijden weten , om zich , na het grazen
, op

een verren affland, naar eenige bron, ri-

vier of beekje daar omtrent te begeven, zoo

als dit bijzonder in ons naburig Gelder

land, en het hooge deel van Zuid- Holland

y

bekend is ,
daar een ieder , welke eene Koe

beeft , dezelve in gemeenfchap ter weide

jaagt met die zijner buren : dit noemen zij

mienfenj willende zeggen gemeente, ge-

meen»
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ineenfchappelijke weiden, en zoo beeft dan

ook zulk eene mlente^ eene gemeenfchap-

pelijke bron, of meestal eenen rivier -oe- in.Afd.

ver, naar welke de Koeijen zich op gezet-

te tijden, van zelve begeven om te drin-

ken. Onze Geldcrfche Melkmeisjes , en

die uit het hooge deel van Zuid Holland^

nemen die ftonden waar om de Koeijen^ te

gaan melken ; ieder met de kruik op het

hoofd gaat ter Dorpe of Stad uit om te

melken en de Koeijen te drenken. Dit na-

tuureigen bedrijf kan men met vermaak be-

fpiegelen in de weergalooze Prentjes van

VAN BERCHEM, die volmaakt de natuur hier

in fchetst. ïn Rhijnland enz. kan men
zoo niet bevatten , dat eene Koe e'enigen rijd

zonder .drinken zijn kan, om reden dat de-

zelve gemakkelijk drinken kunnen vinden,

door de waterachtigheid des lands, en de

ontallijke doorfnijdingen van flooten en grep-

pen, die ieder Boer of Bouvvnian om zijn

eigen weide en woning heeft. Oplettende

en kundige Boeren
,
welke hun vee op hoo-

ge landen weiden , zijn ook veel opmerk-
zamer om hunne flooten en greppen zuiver

te^ houden en de waterleidingen fchot te

geven, dan die welke hetzelve in lage en

moerasfige landen weiden. Ook is men in de

Heemraadfchappen zeer oplettende , om , door
jaarlijkfche fchouwingen , de flooten en vaar-

ten naar te zien. Maar de grooce vraag is

hier , of ook in ons Land de Koeijen het

zij dan door gebrek of van nature, langen

'tijd zonder drinken- kunnen zijn? Wij anc-

woor*
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HÜNDVEE.

woorden vo^^rekt ja, en zullen het bewij-

ze Her is algemeen bekend^ dar in droo-
III. Afd. ge zomers bijzonder in de hooge landen ,

Ho^o^dft
flooten en greppels droog liggen, vooral

aan den duinkant ; hier nu kunnen de Koei-
jen het zeer lang zonder drinken , ten mins-

ten mer weinig drinken , uichonden. In ons

eer/Ie Deel der Natuurlijke Historie van
Holland^ hebben wij gewag gemaakt van

eenen droogen zomer, in welke de boeren

en de vetweiders , dagelijks met emmers
water, de .Koeijen in de weiden drenkten,

( iets , hetwelk door hun niet dan in de ui-

terfte nood wordt gedaan) wijl, in die zo-

mer, de flooten achter het Pesthuis bij Ley-
deriy anders vol frisch rhijnwater, droog
waren: deze Koeijen werden dus wel ge-

laafd , maar niet genoegzaam. Ik hebbe ook
meermalen opgemerkt,, dat de Koeijen, in

heete droogten , het langen tijd zonder drin-

ken kunnen uithouden : wel is ,waar , zij

vallen in het melken af en geven minder

melk , maar ook even dit bewijst , dat hare

maag gefchikt is om het gebrek aan gedu-

rig drinken eenigermate te vergoeden. Ik

v/eet voorbeelden van Koeijen , die in drie

dagen niet gedronken hadden. Het is niet

vreemd eene Koe een dag over de hei of
hooge drooge Landen té drijven , zonder te

drinkert, terwijl het dier zich met de wa-
terachtige kruiden langs den weg behelpt*

Als de Koeijen des winters op de (lal zijn ,

worden zij (lechts driemaal daags, bij het

plegen
,
gedrenkt , en dus altijd na het neer-

kaau<«
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kaauwen , als het hooi op is
,

gelijk ook de het

Koe nooit zal drinken , dan na dat de groo-

te pens vol is. Slaat men het oog op de 111. Afd.

Schapen , die op onze duinen of op de GeU
derfche Heide weiden ; deze kunnen , in groo*

te hitte en droogte , dagen lang zonder drin-

ken leven , doch een wijze herder leidt haar

aan waterbeeken, He Gemfeii en Bokken

op de Alpen, leven verfcheiden dagen zon-

der drinken. De Rendieren in het kille

Noorden drinken zeer weinig en leven van

zeker droog mosch, dat zij onder het ijs

en de fneeuw zoeken. De hertebeescen

kunnen , dagen lang
, door de bosfehen , zon-

der drinken, omzwerven en na een frisfehe

bron zoeken , waarom men bij de Dichters

dit dier als een zinnebeeld voordraagt. In

de Heilige Bladeren is dit ook bekend-; im-

mers in de bekende Pfalm 41a , welke door

de vlugtende Saltsburger Christenen, in

hunne vervolging . overal gezongen werd

,

gelijk een hert fchreeuwt naar de wa*
terfiroomen , alzoo fchreeuwt mijne ziele

tot w, o God! wat beteekent deze gelijke-

nis anders, als dat deze dieren tot de ui*

terfte aamechtigheid , door den dorst ge-

bragt zijnde, eindelijk om water als fchreeu-

wen; en dit doen de Koeijen ook, als

zij eindelijk geene vochten uit hunne ma-
gen kunnen persfen, anaers zijn de Her-

ten, de Koeijen , de Schapen enz, na-

tuurlijk genegen om bij en omtrent fris-

fehe bronnen, beeken en wateren te wei-

den , zdfs zijn deze onder die dieren
’

te
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te tellen, die (lerk kunnen zwemmen; het

is in Holland niet vreemd, dat de Koeijen

overzwemmen : meer dan eens heb ik ge-

zien dat een Boer, wiens land ter weder-
zi'den den Rijn had , eene Koe te warer

bragt en die naar de overzijde deed zwem-
men , en dat terflond de geheele koppel

volgde, de Herten melden de Ouden,
dat zij mijlen verre overzwemmen om eene

nieuwe weide te zoeken: dit flippen wij in

het voorbijgaan aan, om toch wel te be-

grijpen, dat wij niet (lellen, dat eene Koe
of andere herknauwende dieren weinig drin-

ken of afkeerig van water zouden zijn;

neen, maar wij m oenen ^ te hebben betoogd,

dat zij in nood of gebrek
, en veeltijds na-

tuurlijk, vooral onder het herkaauwen , zon-

der drinken kunnen zijn en in der daad ook
zijn , daar integendeel de gevingerde die-

ren
,
en vooral de vogelen, geen dag, fom-

mige geen twee uren, zonder drinken kun-

nen leven , en de meesten onder het eten

drinken. De Honden kunnen volflrckt niet

lang zonder drinken zijn, een Paard in zij»

nen arbeid ook niet, en de Mensch vol-

ilrekt niet
,
gelijk ook niet de aan hem naast»

komende dieren
,
de Apen enz

,
of er volgt

ziekte op of de dood. Dit op'merkende,

leidt het ons /dan daar wij willen zijn , te

v/cten, tot de gefleldheid der tweede maag,

de hoeve of huive, in de Koeijen, om n

dezelve watervochten en andere vochten te

bewaren en dezelve tot vermenging der

fcu’kaauvvde fpijs te doen dienen, en hier

voor
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voor levert de zamenllelling en derzelver
^

werking een volkomen bewijs op.
rundvee,

'Men lette dan op Plaat XXL in Fig. 4 iii. Afd,

op de celien ƒ, g, //en / , en tevens op

de gekartelde en vezelige randen dddd\
^ dan zier men , dat de bovenrand d zijne Werking

pnntachcige tandjes geflrekt heeft tegen over

de zaagsgewijze randen van de volgende , hoeve’ of

zoo dat , wanneer de ruiesgewijze cellen in dc huive,

de rij /^genoegzaam met wacerachtige of

dunne ftoffen gevuld zijn , dezelve fluiten

en tot een wringen , en dus zoo vervolgens

op dezelfde wijze in de volgende rijen ceL'

len g;, // en /, en zoo vóórts door de ge-

heele holte of het gehemelte der-, tweede

maag: en opdat deze fluiting nu gereedelij*

ker en gemakkeiijker gefchieden zou , zoo
zijn juist de middenfehotten der cellen veel

lager em dieper geplaatst , dan de gemelde
bovenranden, en deze fluiten dan insgelijks

in de tandjes van de naastliggende wanden
der cellen, (zie gelijk dan ook de bo-

venfle cellen bhhh insgelijks door middel,

dezer tandjes fluiten en ontfluiten : voeg hier

nu bij, dat de menigte tandjes, die in den

bodem der cellen zoo kenbaar zijn, tévens

gefchikt zijn , om den droefem der vochten

en de herkaauwde fpijze bij een te houden

en af te fcheiden , voor en aleer de te

tweeden male gekleinsde flolFcn in de' derde

maag, de fouter, overgaan, zoo dat alle >

deze cellen
, van welke gedaante dezelve ook

zijn
,
gezamenlijk als eene fpons moeten aan-

.
gemerkt worden , en dit ^n’ der daad ook

zijn 5
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HKT zijn , alzoo de dagelijkfche ondervinding
muNDVEE.

bewijst: men ga ten huize van eenen
111. Afd. SIagter,en befchouwe het openen der pens,

der hoeve en verdere deelen der maag, daar-
* na het uitfpoelen ; dan zal men dadelijk

zien dat de eerde groote penszak fpoedig

door water wordt af ^efpoeld ; maar men
lette tevens op het affpoelen en reinigen der

hoeve of tweede maag , welk eene handigheid

en welk een tijd er vereischt wordt , om de-

zelve fchoon te maken, door dat de cellen

fluiten , en de Pensverkoopfters kunnen de-

zelve Ónmogelijk fchoon maken, of zij moe-
ten die aan twee of drie lappen fnijdeii

,

daarna uitrekken en flerk wrijven, want an-

ders krimpen de cellen wederorri te zamen

;

ja, de (lukken dezer maag hebben wij tot

het vervaardigen van onze afbeeldingen wel

zeer (lerk met onze anatomifeerfpelden op
een plankje moeren uitrekken, wilden wij

derzelver zamcnftelling’ naauwkeurig gade-

(laan; want als men deze penshoeve, of een

gedeelte daarvan, nederlegc, krimpt zij da-

delijk in een, en men ziet niets als de ran-

den cn oppuilende oppervlakte; alleenlijk

als de hoeve vol is , en men ligt dezelve

in water, dan openen de cellen zich eeni-

germate, maar zoodra neemt men het niet

uit het water ,
of de cellen (luiten en krim-

pen in , en men moet zeer (lerk perfen ,

om het vocht er te doen uitloopen, en dan

gebeurt het nog menigmaal, dat, hoe zeer

men meent, dat er al de vochten uit zijn,

er van tijd tot tijd nog wateracheige (ap-

pen

r
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pen u ftfij pelen : die duurt zoo lang, totdat h®***

het tepel - of fluweelachcig, vlies begint a|s

te roeren (^macereren^

;

als dan fcheidt iii, Afd.

het zich van zelve van den tweeden laag der

vezelen af, en de veerkrachtige werking

houdt op: deze affeheiding gefchiedt in den

zomer fpoedig, des winters later; een dag

en nacht is genoegzaam , om deze bekleed-

fels te fcheideii
, en het vermaak te hebben

van derzelver fponsachtig zamenftel te zien

,

zijnde de gaatjes, waardoor de punten der

tepeltjes de vochten opdurpen, als dan dui-

delijk te zien.

Wanneer men nu onbevooroordeeld deze
• wonderlijke zamen Helling bedaard overweegt

,

dan blijft er geen de minde twijfeling meer
overig , maar men kan bepalen , dat deze

tweede maag door den aanbiddelijken Ma-
ker in deze en andere herkaauwende dieren

zoo kondig gevormd is, niet alleen, om ,

hen bij ongemeene droogten of afgelegen

weiden en beemden in daat te dellen , om
zich van vochten tot vertering der fpijze

te kunnen voorzien , maar ook om door die

middel de allerfijnde , de voedzaamde

,

. de

voor den Mensch gezegendde voortbreng-

fels , als room , boter , kaas , vleesch en

ontelbare andere nuttigheden te bereiden.

Maar laat ons nu een dap nader doen
, Verdere

en de werking dezer tweede maag over- verklaring

brengen tot de niet minder wonderlijke ge

deldheid der derde maag, te weten, de fou-

"

ter: ten dien einde keeren wij nu weder Befchrij-

lot de afbeelding van de inwendige gedaan

P • te
^ '
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R0NDVE2 geheele Koemaag , op Plaat XX.
Fig. 2 , waarin men de fouter bij D D ziec

afgebeeld. Na dat wij dan hiervoren reeds

Hoofdft, nielding gemaakt hebben, hoe de neerge-

kaauwde fpijze , uit de eerfte maag of groote

daantrier
BBB, wederom door den flokdarm

derde *^uil opklimt, door het opperfende
maag, de vermogen der zenuwachrige zoomen, zoo

of
tweede maag insgelijks een der-

® outer.
kracht, waar door dan uit dezelve

te gelijk zoo veel vocht of reeds bereide

chijl wordt uitgeperst , als het dier benoo*?

digd heeft om de fpijzen te herkaauwen;
dit blijkt uit het kwijlen , hetwelk de Koei-

jen en Kalveren altoos bij het zachcelijk

herkaauwen, in rust zijnde, doen, terwijl

zij dan ook veeltijds
, met de tong , de

chijl van den muil aflekken ; op dit tijdflip

worden de klieren in het gehemelte en de

chijlbuizen van, om en aan de tong, (jin

de tweede Afdeeling achtfle Hoofdltuk be-

fchreven , en op Plaat XIII. afgebeeld,)

gevoed en verzadigd , waarna de nu ten

tweeden male gekaauwde fpijzen gedeeltelijk

weder nederwaarts gezonden worden in de

tweede maag; want men dient op te mer-

ken, dat er ook een gedeelte wederom in

de eerfle maag wordt neergekaauwd , tQ

weten , de dikfte ftoffen , terwijl de fijnere

' en dunfle in de tweede maag onder het

herkaauwen invloeijen, en dus beurtelings

de monden der beide magen openende en fluir

lende , den gemeenen weg door den flokdarm

open houden. Wij kunnen deze werking,

ïiaar
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naar ons inzien , niet beter vergelijken , dan

bij twee perspompen, welke ieder op zich

zelven eene buis hebbende, nogtans beiden III. Afd.

in ééne wacerloozing uitloopen, of zoo men
wij , uit een en dezelfde buis in twee geu-

^

,
Jen uicloozen

, zoo dat de klep van den eenen
zuiger fluit, wanneer de andere zich opent.
Nader kunnen wij ons niet verklaren , om dat

deze werking in een levend dier onmogelijk
is te zien

, doch daar de ligging en de za-

menflelling der deelen dit leert, is er niets

tegen ftrijdigs in deze oplosfing.

Maar wat nu betreft de atfcheiding van
de chijl

,
de vochten en de gekleinsde fpij-

ze, uit de tweede maag in de derde: hierin

is wederom eene andere werking.' In Plaat

XXL Fig I, 2, 3 en 4 is reeds de bij-

zondere gedaante en ligging der bladen en
cellen breedvoerig aangetoond: wij zeiden,

dat verkleinende en lobachcige cellen onder

en tegen den zemiwachtigen zoom Plaat XX.
fhg. 2 bij / en ^ inloopen , tot aan den
mond der derde maag, en dus blijkt het,

dat de vochten en herkaauwde fpijze uit de

grootfle cellen , ' welke in de kap der tweede
maag of hoeve zijn , naar den mond van de

derde maag , welke men op Plaat XX. in

Fig 2 bij / ziet aangewezen, worden uit-

geperst, niet, zoo als in de eerfle groote

maag, door eene draaijende en fterke wrij-

ving, maar door eene fponsachtige zamen»
drukking , welke bijzonder aan de tweede
maag eigen is ,

gelijk dit de ligging der

fpiervezelen (op Plaat XIX. Fig. 3 bij Cjjj)
P 2 ten
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ten duidelijkde aanroonr. Wanneer dan
RUNDVEE.

zamendrukking almede onder het kaau-

III. Afd. wen, en voornamelijk onder het herkaau-

wen, wordt uitgeoefend, komt de pap in
°° ^ den mond der derde maag, afgebeeld, als

boven gezegd is, op Plaat XX. in Fig. 2

bij /. Daar verkrijgt de maag den naam van

Echinus

^

dat is egelvormig, en dit is voor-

waar eene regtaarcige benaming; want deze

mond, welke hier open vertoond wordt,

is met zeer fcherpe en vrij lange (lekeis be-

zet, juist als de rug van eenen egel, ge-

lijk dan ook dezelve maag aan den onderden

mond bij insgelijks egelvormig, in de

vierde maag. of de lebbe uitloopt: alle deze

egelvormige uitflekken zijn niet anders dan

de uiteinden van ieder blad of bladen, of

zoo men wil , klapvliezen , die in menigte

aan beide de opgemelde monden eindigen:

alle deze vliezen hebben eene halvemaans-

gewijze gedaante en fluiten van grootere tot

kleinere tegen elkander
,

volkomen als of
men een ronden appel ‘overlangs aan vele

fnippers verdeelt en die dan wederom ineen

zet, zoo als deze Figuur inwendig bij DD
vertoont. Het is moeijelijk om van deze

gefleldheid een volkomen denkbeeld te ge-

ven, en. dezelve belemmert niet weinig de

teekenkunst; alle Schrijvers hebben zich

hiermede belemmerd gevonden: de buffom
heeft zich beijverd , om in zijne afbeelding

van deze maag naauwkeurig te zijn, doch
is niet voldoende geflaagd; men kan ook,
door de bolrondheid der deelen , deze maag
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niet iiitfpreidcn , ten zij men de midden»

fchorten van elkander affcheidt, de zamen-

voegingen aan de beide egelvormige mon-
den doorfnijdt , en dan

,
daarna , langs den

rug der bekleedfelen eene fnede maakt: als

dan doen zfch al de bladen zien en leveren

eene verrukkende aanfchouwing op de menigte

derzelve, en tevens eene oplosfing, waarom
deze maag de boekpens de kon*
derdhladerige (^Centipellium Plinii^ ^ en

de fouter^ dat is Pfaiter ^ genaamd worde.

Doch om ook in dit wonderftuk niets

achterwege te laren ter opheldering, zoo
hebben wij op Plaat XXII. in Figuur i eene

afbeelding van de bladen dezer maag, zoo
als die levensgroctein dezelve gevonden wor^
den, medegedeeld. Deze onze Figuur, levens-

groote naar de natuur gevolgd zijnde , kan

,

zoo wij vertrouwen , een aanmerkelijk licht

verfpreiden over de verfchillende gevoelens

aangaande , en benamingen aan deze maag ge-

geven. Vele misvattingen hebben er deswe-

gens plaats , als willende den een ,
dat deze

maag geheel met doornen of Hekels bezet

is, anderen dat alle- vliezen even groot zijn*

De groote scaliger dwaalt het Herkfle,

als hij zegt, dat in deze maag cellen zijn

als in eene honigraad, hetwelk juist op de

tweede maag toepasfeli’k is. Faber lyn-

CEus heeft hem hier over uitgeHreken, zeg-

gende : mifere fallatur , ( hij heeft ellen-

dig gedwaalt) : anderen hebben, op gezag

van SCALIGER, mede fterk hier in gedwaald,

doch zij, welke het in de natuur gezien

P 3 heb-.

HIT
Ründve*.’

IIL Afd;
IV.

HoofdlW
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hebben, weten beter. De nooit genoeg te
UNDVEE.

bevvonderen aristoteles, befchrijfcze kort,

III. Afd. bondig en naar waarheid, in hethrijn, dus:
IV. interne asperuin eft ^ et plagulis
oofdft, memhranaceis refertum^ dat is: de hoek^

pens is binnen in , fcherptandig en met
vliezige bladeren bezet. Men zie nu op

PI. XXII. Plaat XXII in Figuur i zoodanig blad.,

met de bijbladen, naar het leven afgebeeld.

Bij A is de affcheiding van den gemeenen

mond , die uit de tweede maag in de derde

komt (zie Plaat XX. Fig. 2 bij /), en

dus moet men dit als het opperile gedeelte

aanmerken , en ook begrijpen , dat offchoon

dit blad halvemaansgewijs ligt, om de Plaat,

zoo beknopt als mogelijk is, te maken,
dat evenwel de natuurlijke rigting regcdan-

dig is, en dat men de Plaat over dwars

moet befchouwen, als men de regtllandige

rigting dezer Figuur vergelijken wil mee
Plaat XX. Fig. 2 bij DD : dan ter uitleg-

ging zal de nu befch reven wordende levens-

groote en op Plaat XXIL in Fig. i afge-

heelde Figuur, best dienen zoo als dezelve

hier voorkomt.

Zoo is dan bij A het boven- en bij B
het beneden einde verbeeld : het eerde is

aan den mond der hoeve , het laatde aan

den mond der lebbe ingelijfd : dus dan ziet

men van A tot B de wand van een der

grootile bladen of middelfchocten voluit

liggen , en deszelfs rand van het eene einde

tot het ander ,
met ftekelige tandjes bezet

,

waar Van de grootde van A tot aaaa^
bijna tot op de helft van het blad loopen

,

en
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en de klein (Ie bij hhbh^ allengs vermin- hbi*

derende, bij B eindigen; maar. het is, mijns

wetens
, tot heden door niemand opge • m. Afdé

merkt, althans niet afgebeeld, dat alle deze iv.

tandjes of doorntjes wederom tegèntundjes

hebben
, welke den eenen uitwendig , de

anderen inwendig over elkander gefchaard ,

doch beiden aan eenen zenuwachtigen of
peesachtigen rand , die midden tusfchen de-

ze tandjes en tegentandjes doorloopt , veree-

nigt zijn. Deze tandjes ofdoorntjes nu beant-

woorden wederom aan die van het tweede
blad DDD, en deze weder aan die van
het derde bij E E E , zoo dat door deze bla-

den eene beurtelingfche fluiting tegens el-

kander uirgeoefend wordt ^ even zoo als wij ^

die in de cellen der tweede maag hebben
afgebeeld en befchreven, waar uit dan blijkt,

dat

,

als deze derde maag vol en gevuld ig

met het verfijnde voedfel uit de tweeden,
dan ook deze bladen onderling fluiten

en ontfluiten kunnen, en ieder blad zijne

afzonderlijke holligheden , of laat ik hier

liever zak zeggen, gevuld hebbende, en al-

zoo van het eene blad tot het ander veree-

nigende, deze maag volftrekt half of geheel

bolrond opvullen, zoo als dezelve zich ook
altijd uitwendig vertoont.

Wat nu wijders deze bladen betreft i de-

zelve zijn allen niet even breed nog lang,

verliezende zich derzelver uiteindens onder-

ling bij derzelver algemeenen zamenloop
A en B. De grootfle dezer bladeren zijn

eigenlijk als de bekleedfels, waar door de

P 4 klei-
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kleinere onivangen worden , zoo is A , C , B
1.UNDVEE. der grootde bladen, hetwelk fluit tus-

III. Afd. fchen den overflaanden , hier niet zigcbaar

;

bij D, E en F zijn drie andere kleinere
Hoofdft*

I,Jaden afgebeeld. Wij hebben de bladen

geteld, en bevonden dat het getal der groot-

lle, zoo als A , C, B, twee en twintig;

die, zoo als de kleinere DDD, mede twee

en twintig; en die, zoo als de nog kleine-

re E E E , ook twee en twintig zijn ; waarbij

gevoegd nog twee en twintig van de aller-

kleihfte FFF: maakt te famen acht en tach-

' tig , wanneer men hier bij den onderden

rand ,
bij G G G G , rekenen wil

,
als tot twee

vereenigingen behoorende , dan zal het getal

nagenoeg op dat van honderd, na de bere-

kening van PLiNiüs, die deze maag centi^

pellum , dat is, honderdbladig noemt, uit-

komen. Ondertusfchen kan ik niet voorbij

te melden , dat deze telling moeijelijk is na

te gaan, om dat men wel eens ontmoet, dat

cr, hier of daar, twee bladen aan elkander

gekleefd , voorkomen , vooral de kleinere

inwendige. Wat de grootde, A, C, B,
betreft, deze zijn het derkde gedoomd aan

den kant der tweede maag
, üt aaaa^ maar

zij dwalen zeer verre, die, om dat zij deze

egelvormige gedaante aldaar zoo ftcrk zien

,

vermeenen, dat het geheele blad dus bezet

is; het is er zeer verre af, want deze egel-

achtige doornen beflaan op den wand van het

blad Hechts ruim een vierde gedeelte. Zie

ddd. De doornen verminderen allengs, tot

dat zij in ronde tepeltjes verwandelen, wel-

ker
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ker onnoemelijk getal duidelijk te onder- het

fcheiden is ,
even als of de oppervlakte met

wit papaverzaad bedekt was; ook zijn deze jm. Afd.

tepeltjes witachtig. Zij zijn bij cc te zien,

zoo nogcnns, dat hoe verder zij aan den krop

B naderen ,
hoe kleiner zij worden. Dit

zelve ziet men insgelijks op de kleinere bla-

deren D D D en £ E E , alleen zijn die van

E E E kleiner. Als men deze bladeren in

water weekt tot zeker punt van rotting,

kan men ze volmaakt affcheiden , dat is , het

opperde vlies van de bladeren met de be-

kleedlelen der tepeltjes te gelijk: als dan

vertoonen zij zich volmaakt wit, en zijn

dan , zoo wel de doornige als de ronde uit-

ftekjes , in de zelfdandigheid van deze bla-

deren ingelijfd. Eindelijk vertoont zich het

allerkleinde blad F F'F
, zoo men het zoo

noemen mag: deszelfs rand is ook getand,

doch Hechts met enkele tandjes, en men ziet

aan deszelfs wanden geene tepeltjes : zij zijn

glad en elfen , en als uit een fpierachtige

geul beftaande ,
echter zijn er poriën in

,

doch voor het bloote oog niet zigtbaar.

Maar het geen nu hier ook dient waarge-

npmen te worden , is de onderlle rand

GGG. Deze formeert eigenlijk den dikken

huid, die met den aangrenzenden het grove

en zware bekleedfel deÉer maag ontvangt*;

zij beftaat uit eene menigte fpieren, die ie-

der afzonderlijk verdeeld en afgefcheiden

zich opdoen , bij wijze van naast elkander

gefchaarde kaartenblaadjes. Zij verkleinen,

naar mate zij opklimmen en nederdalen toe

P. 5 de.
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de monden cn uiceindens A en B. Ieder
>JDVEE.

blaadje heeft zijne vezelen, die

u. Afd. rcgcüandig op cn nederflaan. In deze rei

oI rand nu zijn de bladeren van iedere af-

° deeling C, D, K en F ingelijfd, zoo dat

ze met geen geweld kunnen gefcheiden wor-
den , zonder te fcheuren. Deze fpierv^ezels '

loopen door tot in de zelfftandigheid der

bladeren, die zij volkomen regeren en te

gelijk de ganfehe maag doen inkrimpen of

uitzetten, waaruit dan de reden blijkt,

waarom deze maag zoo flerk kan inkrim»

pen, dat men de ribben dezer banden ziet,

zoo als in Fig. 3, op Plaat XIX. bij D
is gefchetst. Dus verre de bladeren en za-

menliellingder derde maag, de fouter, voor

oogen gefteld zijnde , zoo zullen wij be-

proeven in hoe verre wij deszelfs werking

kunnen verklaren.

d^'^'^^derde
^ dezen opzigte is het zeker bewezen

iraag,^^de^^ alrede bij het verhandelen der tweede

boekpens maag, de hoeve , betoogt , dat het voedfel

,

of zouter, daarin tot een hjnder pap gekleinsd zijnde

,

in den eigenlijken Echirms ^ of egelvormige

mond der derde maag gevoerd wordt; zie

Plaat XX. Fig. 2, daar deze mond bij /

zich geopend opdoet; het komt er nu hier

op aan , om de ftellingen van anderen en niet

gering beroemde Mannen ter toetze te bren-

gen ; onder deze zijn jon. faber en glis-

soNius : ook de beroemde peyerös be-

w^eerd , dat de tandgewijze doornen zoo in den

mond van den Echïnus ^ als ook op en langs

de wanden der bladeren , dienen zouden om
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de vezeltjes en bet geweekte kaf ,
hetwelk

nog uit de tweede maag wordt medegevoerd ,

«-undvee.

nog eens nader te vermalen en klein te ma- lii Afd,

ken. Wij beweeren het tegendeel , en zeg-

gen , dat zij dienen , om te beletten : eerfte-

lijk , dat er geen llekelig of verhard kaf of

hooi, dat nog tusfchen de gekleinsde pap

in de tweede maag, de hoeve, zich moge
bevinden, in de derde maag worden door-

gelaten; ten andere, op dat de, in de der-

de maag verfijnde , ftoffen niet wederom uit

dezelve zou kunnen opklimmen ; en dit be-

wijst de zamenflelling volmaakt, overeen-

komstig onze afbeeldingen: want zoo de

doornachtige uitftekken of tandjes tot het

nog kleiner vermalen der fpijze gefchikc

w^aren, dan zouden dezelve overal regtflan*

dig moeten zijn maar nu is hunne rigting

zoo, dat zij aan den uitgang der tweede

maag gedrongener uiefteken, zoo dat zij

geene ftoppeltjes of kaf kunnen doorlaten

,

ten zij zoo fijn vermalen en geweekt, dat

het , zonder hinder van het dier
, kan door-

glippen, wijl die der onderfle doornige uit-

lekken daarentegen allen nederwaarts als

fchubsgewijze over den anderen vieijen , zoo
dat zij , door de minste tegenwerking , uit

de derde maag zelve zoude worden opge-
zet , even als men de fchubben eener visch

,

tegen de vleug wrijvende, opzet; hetwelk
dan ontegenzeggelijk bewijst dat zij verre

van een vermalend vermogen te hebben,
volkomen eene nederhoudende en affeheiden-

de kracht uitoefenen, even zoo als derge-.

lijke
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HET lijke tandachcige uitdekken binnen de muil
RUNDVEE,

Koeijen , tegens het gehemelte en aan

III. Afd. de kinnebakken, door ons zijn befchreven
IV* in het achcde Hoofdftuk der tweede afdee*
oofdft,

^ afgebeeld op Plaat XI II.

Aldaar is aangetoond, dat dergelijke tands-

gewijze uitftekken of lellen dienen om de

chijlmaking te bevorderen en de chijl in den

flokdarm te brengen, te gelijk met de ge-

kaauwde en herkaauwde doffen, zoo dac

die, vooral in het neerkaauwen, de terug-

keering gedoogen. Men werpe hier niet

tegen, dat deze tandlellen dan evenwel in

het opkaauwen of opperfen der fpijzen te-

gendand zouden kunnen doen: dit zoude

ook natuurlijk moeten volgen, maar men
gelieve te weten, dat die tandsgewijze lel-

len niet tot in den dokdarm
,
maar verre

daar van af geplaatst zijn , zoo dat de fpij-

zen reeds over den tong henen in den muil

gebragt kunnen worden , zonder eenige me-
dewerking der tandsgewijze lellen , die al-

'

leen dan werken, als het dier de herkaauw-

de fpijze van tusfehen de kevels, de kaken

of het gehemelte zal doorflikken. Deze zelf-

de werking, fchoon met kleiner tandjes of

doorntjes, heeft plaats in onzen Echinus

^

of egelvormigen mond van den fouter: dac

is : zij ‘flokt benedenwaarts door en nooic

opwaarts, ten zij door toevallige oorzaak

van prikkeling, en het is ook niet zonder

bewijs, dac deze doorntjes*" de bladen be«

fchermen , opdat er geene gevaarlijke ftop-

pels inkomen of doorglijden ; pliniüs zegt

in
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in zijn Natuurlijke Historie er van : Omafl
jure poto venena expugnari putant^ rundvee;

vatim vero Acorvita\^ Cicutas; dat is: m. Afd.

,, de boekpcns weert vermoedelijk de ver-

„ giftende kruiden, bijzonder de Munniks-

,, kappen en de Paardedaart. ” Tot deze

Munnikskappen betrekken wij de zooge-

naamde Leeuwebekjes en de Paardedaart of

het Slootbies , hetwelk onze Koeijen haten.

Velschius in zijne Verhandeling over de

haarballen der Gemfen^ teekent ook iets

dergelijks aan. Maar wie zal ons de eere

der Hollandfche Boeren betwistèn, als wij

aantoonen, dat zij dit zoo goed door on- ^
dervinding weten als de doorgeleerde pli-'

Nius dit op vermoeden fchreef, In de Ver^

handelingen der Hollandfche Maatfchap»
pij , hebben wij ^ in ons betoog over de

hooge en lage Landen , waarop wij de eer

hebben gehad met de Gouden Medaille be- ‘

kroond te zijn, voorlang melding gemaakt

van het bloed wateren der Koeijen, en bij-

zonder dat dit ontflond uit het eten van

Heeremoes, waarover wij bij de befchrij-

ving van de ziekten der Koeijen'' nader

fpreken: hier komt het in het voorbijgaan

te pas , te melden , dat het Heeremoes
en de Leeuwebekjes bij onze Boeren als

fchadelijk niet alleen’ bekend zijn
, maar

zij weten zelfs dat deze fchadelijk heid daar •

in bellaat , dat deze planten haarachcige ve-

zels ,
haakjes en fcherpe doornfloppels heb»

ben
,

die door de Koeijen niet verteerd kun-

XüQti worden, om dat zij in de krop der

ma*;
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magen, en voornamelijk in de zomer. blij-
P.UNDVEE.

2itten , zelfs in de plooijen en tusfchen
IIL Afd. tepels en lellen van her gehemelte, waar

Hoi^dlU
bewaarheid worde niec alleen het

geene plinius gevoelde , maar wel degelijk

ook her geen wij beweren, namelijk dat de

Echinus niec opwaarts werken kan , en door
tusfehenkomende beleefden verhinderd wor*
dende om nederwaarts te werken, eindelijk

werkeloos wordt en eene verkeerde fpijs-

verteering, zelfs tot bloedpersfing toe ,

veroorzaakt.

PI. XXII. Maar wat behoeft er meerder redekave-

Fi^. 2. ling, daar de natuur fpreekt* Men zie op
Egeivor- XXII. in Fig. a de geduchte gedaan-

der derde mond der ZOU ter , die men ei-

maag of genlijk Echinus ^ dat is egelvormig, noemt,
zouter, levensgroote afgebeeld bij c,

ƒ, g, f ,
zijnde allen- ribben van de bla-

den die vier en vier in eenen fpierachtigen

rand (luiten, vergelijk op den Plaat, Fig. i

bij G G G G , en flel dat dit <groote blad

eene is der in Fig. 2 aangeftipte bij a^b
• enz. en dat kkkkkk alle uitgefpanen fchoc-

' ten of banden zijn, die de bladen aan een

houden , en den wand der maag uitmaken.

Verbeeld u , dat in deze Fig. 2 flechts een

' gedeelte van den geheelen cirkel, die do

mond van den Echinus uitmaakt, is afgebeeld

,

dan kan men zich geredelijk een denkbeeld

maken van de geweldige kracht van dezen

mond; maar tevens zal men ook ontdek-

ken, hoe vele, zelfs kundige mannen heb-

ben misgetast , om uit de gedaante der

maag van een eerstgeboren Kalf te beflui-

ten
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ten tot de v^erking der maag in eene vol- hït

volwasfen Koe, en daarenboven uit de

menftelling van een maagblad tot het maak- iii. Afd.

fel van allen : onze Figuur toont dit ver-

fchil merkelijk, en ik vertrouw, dat ikregt

heb ,
om mij te beroemen de eerfte ontdek-

king daar van gedaan te hebben : althans ik

vinde nergens van deze bijzonderheid gewag
gemaakt , vooral niet van die fterke hoornach-

tige zwartbruine tanden, die uit de tepels

en doornachtige egelvormige lellen uitfprui-

ten. Deze hoornachtige tanden zijn als de

fcharen der Krabben en Kreeften , tegen s el-

kander knijpende gefchikt ; en zoo hard van

flof, dat zij fchier met geen fchaar kunnen
doorgefneeden worden, ja het mes weder-

maan, in vier, vijf a zesjarige Koeijen, zoo
als die was, naar welker maag wij deze onze

afbeelding vervaardigd hebben. Aanmerke-
lijk zijn de twee groote tepels bij /, daar

vier of vijf knijpers uitkomen; en ’t geen

nog bijzonderder is , is, dat fommigen als

groote in een gekrulde horens uitlleken,

zoo als bij m txi n dezelve levensgroote

zijn 'afgebeeld , aan de ribben c qxï d%

aan de andere ribbe bij liaan de tepels

op een rei gefchaart, mede met geweldige

hoornen; bij 0, aan de ribbe ƒ bij ziet

men ze als de knijpers der kreeften, ver-

volgens aan de ribben g en A , ziet men
dezelve aan ronde tepels, tot zes in getal,

bij ^ en r, uitlleken. Dit alles opmerken-
de, is het niet alleen beweezeii dat de

Echlnus of egelvormige mond der zouter,

den kant der hoeve , niets doorlaat dat

eenig
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eenig nadeel aan de inwendige bladen kan

gaan, met te

III Afd. gevoelen , dat zoo zelf te gelijk met hcc

' herkaauwde gras eenige infekten , torretjes
°°

• of dergelijken mogten zijn ingefloopen, die

vooral in de Maanden Junij, juli] en Au-
gustus, bij millioenen in het gras en in de

flooten krioelen, en zeer zeker ook in de,

maag der Koeijen komen kunnen , dat die

door deze knijpers verbrijzeld worden, en

dus zouden het gevoelen der Ouden beves-

tigd worden, namelijk: - dat de Koeijen en

Hartebeesten , en meest alle herkaauwende
Dieren ,

de fenijnigfle dieren , zelfs de vi-

pers en (langen , vernielen , en zonder fcha-

de verteeren. Wij geven onze gedachten

op en veeiligt zal onze ontdekking van de-

ze knijpers, in den egelvormige mond der

zouter of derde maag der Koeijen, anderen

aanfporen om hierop nader onderzoek te

doen.

^

Aanwij. Dusdan de mond van den zouter met zijne

pTaat^xx.
^g^i^chtige doornen verklaard zijnde , laat

Fig. a. ons nu den mond, of liever den uitgang van
Befchrij- deze wondermaag , inde roo of lebbe be-

de^viJrTe
^<^^ouwen. In Plaat XX. Fig. 2 bij f/2, is

maag , de dezelve aangëduid , als zich ontlastende in de

Lebbe of geul 000 ^
dan gelijk ook hier door de klein-

de Roo, proportie, geen duidelijk begrip kan.

en'^derzei- bekomen worden , wijzen wij al wederom
werking, den Lezer naar Plaat XXII. Fig. 3. Hier
Pi XX I. 2al men, zoo wij vertrouwen, een nieuw

tafereel bcfchouwen, dat al mede, onzes

wetens , voor ons niet is waargenomen. Wij
hel>.



TAN HOLLAND. 23 ;r

hébben gezegd , dctt de mond van den fouter

aan den uitgang van denzelven, in de roo of
lebbe minder gedoomd was, zoo als op ill. Afd*

Plaat KXH. in Fig, i * bij B, aan het Ie-

vensgrooce blad van den fouter , blijkt : dit
*

bevestigt nu Figuur 3, waarin ook levens-

groote dat gedeelte , zoo als het zich in

de roo of lebbe iiicdort , wordt afgebeeld,

in zoo verre , dat zelfs een bijzonder aan-

hangfel van den fouter onmiddelijk met de
lebbe vereenigd is ; en het is bijzonder ©p*
merkelijk, dat beneden de krop van de roo
of lebbe omtrent even zulke netsgewijze

fchotjes geformeerd zijn , als de tweede
maag, de hoeve of huive heeft aan den
krop der-eerfie maag, waarbij men ziet,

en dit moet wel worden gade geflagen , dat

de rok dezer vaatjes insgelijks met foortge»

lijke kleine tandjes bezet is, als die in den
bodem der ruit'es van de hoeve zijn , ’t geen
aanleiding geeft om te fiellen, dat zij ook
hier een dergelijk nut ter aflcheiding heb-

ben* Zie op Plaat XXII. in Fig. 3, hoe
deze ruitjes, welke geene regelmatige fehik-

king hebben, zich verdeden j en met deze

tandjes zich allengs verkleinen , tot dat zij

in- de aigemeene geul der roo of lebbe ais

verfmeltende
, aan een gemeenen tak , die

van bloedvaten verzeld is , met de wanden

of klapvliezen der lebbe verbonden zijn,

terwijl de eigenlijke band of zenuw des

monds den fouter affeheidt. Om dit nu klaar

te begrijpen , ziet men dan bij a levens- -

groote dien geweldig Herken zeniiwband,

Q dic
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die, en den fouter en de hoeve en de eerde
RUNDVEE,

^ ^
elkander verbindt ; bij

III. Afd. hhhhb zijn de uiteinden der bladen, uit

Hoo^ft
den fouter over deze zware pees heen bui-

gende , tot in den mond der roo of lebbe ;

voorts ziet men bij ccccc^ hoe de randen

der bladeren van den fouter in allerlei lang-

werpige ruitjes of vakjes verdeeld worden,

en tevens allengs de tandsgewijze randen der

bladeren in ronde kartelrandjes verzachten,

dan wederom in kleine celletjes bij ddd^
en eindelijk weder in verbreedende cellen

eee in den binnenrok der roo of lebbe

verdwijnen, en zich met dezelve vereeni-

gen door den rand der lebzenuw //ƒ, die

'tevens de bloedvaten ggg verfpreidt , en

daaronder , door middel van het vet - en

fpiervlies hhh^ aan een verbonden , de roo

of lebbe verbindt , zoo en in diervoege

,

als zich hier twee der grootfte bladeren of
klapvliezen uit de lebbe natuurlijk vertoo-

nen. Bij i is derzelver begin tegen de vliezen

van den fouter; bij kkk is een eerde blad

der roo; bij II het tweede, levensgroote

,

tot daar het bij n dwars is doorgefneden.

Gaarne zouden wij een geheel blad der

lebbe hebben afgebeeld; dan, daar deszelfs

oppervlakte geheel en al lillig en week is

,

en zelfs niet een middelbaar vergrootend

glas geene aanmerkelijke poriën of eenige

andere bijzonderheden op dezelve re zien

zijn, het geheel flijmig en ook het blad te

groot is, hebben wij geoordeeld te kunnen
voldoen met het aangeduidde gedeelte kkk^

het*
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hetwelk volflrekt aan de natuur 'gelijk is: ' het

te meer, orn dat de verkleinde afbeelding

der roo of lebbe op Plpac XX in Fig- 2 m. Afd.

bij E E volkonjen naauwkeurig, en dus zoo iv.

voldoende is , dat wij dezelve gerust ter

toeclé tegen eenen anderen durven openleg- Aanwij*

gen ; indien men flechts de proportie in "«r

acht gelieve te nemen , dat is , dat men de
^

klapvliezen of bladen, waarvan de groocfle,

alleen uitgenomen zijnde, de lengte van vijf

vierendeel elle^ de kleinde tot drie en tw.ee

vierendeel had, in deze verkleinde Figuur
tot eene mindere proportie berekenen moet,
en wijders , dat men de uitgang derzelven

als tot een punt ziet zamenvloeijen. Veel
is er over deze vierde maag nog voor te

dragen , dat wij oordeelen tot nog toe niet

naauwkeurig genoeg onderzocht te zijn, al-

zoo dit ingewand de ware verzamelplaats is

van alle die zoo wonderlijk bereide ftolfen

in de drie eerlle magen , vooral van die ,

welke in de Pylorus ^ de poort, de maag-
poort, ‘ijanitor^ gevonden worden, en

welke maagpoort door hklmont, in zijn

-traktaatje: Pylorus re^or

,

dat is, de re*

geerder der fpijsvet tering ,
genoemd wordt

,

eh zulks met regt, gelijk wij dit nu in de

nadere befchrijving der vierde maag zullen /

betoogen; ia wij zullen er de befchrijving

van flie Pylorus bijvoegen.

Dus komt ons ten laacfle voor de aan- V'erdere

vankelijk verhandelde vierde maag, name- verklaring

lijk de roo of de lebbe , zoo als dezelve

aan de derde maag, den fouter, en dus aan"

Q 2 hec
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«T - het geheel , verbonden is. Zij is zeer naauw-
RuNDVEE.

i^eurig afgebeeld op Plaat XX. Fig. 2 bij

iiLAfd. KE: hier is zij in haar geheel geopend,

en Hechts door eene enkele doorfnijding ge-
oofdft.

^ zonder eenig bovenfte dekfel of

gehemelte, het geen men genoodzaakt was
van de andere af te ligten, om de vastig-

heid der holten, die geene uitrekking ge-

doogden : de lebbe , daarentegen
,
gedoogt

dit gemakkelijk , om dat hare bekleedfelen

week ,
flijmerig en vliezig zijn, zoo dat

men dezelve, zonder de inwendige zamen-

flelling te verplaatfen
,
gemakkelijk van een

fpouwen kan Dus ziet men dan in dezelve

inwendig die aanmerkelijke vellen , klapvlie-

zen of lobben, zoo verkies ik ze te noe-

men , om de eigenaardige overeenkomst die

zij mét eene lobbe hebben
,

voornamelijlc

zoo als de mannen, die aan hun halve hemb-
den en de vrouwen die aan de kroplappen

dragen , waarmede derzelver figuur volmaakt

overeenkomt. Men ziet bij nnnnnnnnn
nnnnn derzelvcr gedaante: deze lobben

zijn doorgaans veertien in getal , als men de

kleine invoegfels er bij telt, tel ik er zes-

tien. Camper telde er veertien, en het is

door mij ook zoo bevonden ; doch in een

groote Koemaag, waarnaar onze Icvensgroo-

te afbeelding is geteekend
, vond ik nog

kleiner tusfehenfehotten , het geen waar-

fchijnlijk in een jong Kalf zoo zigtbaar niet

is. Zij nemen haren oorfprong om den rand

van den onderden mond des fouters bij w,
wordende insgelijks hare buitenlle bekleed-

fels
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fels aldaar verlengd
,
(zie bij pppp^') tot aan

den rpitferen zamenloop bij cj q ; alle deze

lobben zijn niet even lang, om dat de lebbe Hl. Afd.

aan de eene zijde boller en_ aan de andere

zijde bolder is, voornamelijk daar dezelve

aan het netvlies, vlac zij aanmerkelijk voedt,

gehecht is; inwendig in deze kleinfte holte

formeren de kleinfte lobben of vellen eene

geul 000 ^ welke tot onderaan bij r en in

de Pyloru.5 doorloopt tot in de darmen.

Ter wederzijden van deze geul nu begin-

nen de lobben allengs grooter , langer en

breeder te worden , en plooijen tegen het

overllaande paar in een , zoo dat , even als

in den fouter , elke wand of rand eener lobbe

tegen zijn wederpaar flwit. Deze lobben

vindt men nooit gefpannen , zoo als de bla-

den des fouters , maar altoos los en' ge-
,

plooid ; zij worden in het midden zeer

breed, en verfmallen allengs naar onder,

daar dezelve als wormsge wijze plooitjes in

de Pylorus inloopen en vervolgens dermate

in een kronkelen , ais of men wurmen in een

potje door een zag woelen , het geen in

onze Figuur bij 1

1

duidelijk te zien is

:

evenwel zijn de lobbetjes , alhoewel klei-

ner, hier ter plaatfe iets breeder en blad-

achtiger als in de engte van het aanhang-

fel bij s ; de meeste Ontleedkundigen ,

voor ons , hebben deze verlengingen en

wormsgewijze plooijen wel opgemerkt
,

ja,

DE BUFFON heeft dezelve naauwkeu-
rig afgebeeld , maar wij voeden hièr-

onurenc eene bijzondere gedachte : wij

Q 3 dur-
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9vt durven het als eene vijfde afdeeling der
muNDVEE,

^ beftempelen mee den naam van

IiLAfd. kronkelmaag; bij is dezelve aangewe-
IV. zen. Dat dit gedeelte van de roo of lebbe

Hoofdft.
gjg vijfde maag of afdeeling is aan

Kronkel- te merken, blijkt daaruit, dat de bladeren

maag en of lobben der lebbe geheel fpits eindigen ,
deszeifs zamen in eenen engen mond bij uu

** zamenloopen, ja door de fpieren der huid

van de roo kunnen toegewrongen worden

,

even zoo als de kroppen der te voren be •

fchreven magen den eenen tot den anderen

werken, cn dat juist gelijk wij in den over-

gang der bladen uit den fouter in het bo-

vengedeelte der lebbe of roo, tot derzel-

ver lobben , hebben aangetoond ; zoo ook
verfmallen hier. de uiteinden dier lobben

nnnnnnnnnnnnnn tot wormsgewijze
plooijcn , die eindelijk in deze kronkelmaag

zich weder verwijderen , en alhoewel klei-

ner, eene aanmerkelijke werking uitoefenen

tot eene nog veel fijnere klein zing als in

de lebbe of roo zelve gefchiedc. Om dit

te begrijpen behoeft men deze kronkelmaag
Hechts open te fnijden en te befchouwen:
dadelijk doen zich ontelbare kronkels of
wormsgewijze plooijen zien , die zoo be-

wegelijk en veranderlijk in hunne rigcing

zijn, dat de minde drukking, beweging of
verplaatfing , het zij door de vingeren

,

door opblazing of het leggen in vocht , de

gedaante verandert , en de lobben over ,

om en door een wentelen , het geen dan

een blijk is , .dat deze vliezen niet afhan-»

ke-
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keliik zijn van eene werkende kracht uit

haar zelve, zoo als in de pens, de hoeve

en den fouter plaats heeft, maar eene lij- lii. Afd,

dende, die door de ingevloeide doffen wordt

opgezet en bewogen , en dit hebben deze

lobben met die der lebbe of roo gemeen.
Het verdient, ook opmerking , dat deze lob-

ben genoegzaam geene fpiervezelen
, naaar

alleen een broos vetvlies , met eenige bloed-

vaatjes doorweven , tusfchen beiden hebben

,

zoo dat men met de vingeren zeer gemak-
kelijk de zelfdandigheid der lobben, als een

llijmigen huid , kan affcheiden. Geheel an-

ders, dik en derk gefpierd, is het bekleed-

fel der eigenlijke maagpoort, de Pylorus^
bij yy- deze, alfchoon hare fpierbekleed*

fels verlengingen zijn van den uicerden huid

der lebbe of roo, worden dezelve echter

ontzagchelijk verbreed en derker. Die ge-

del behoort vooral onze aandacht niet te

ORtfnappen , om het gewigt van derzelver

werking, waarom wij al wederom hier mee
de natuur zelve raadplegende, eene levens-

groote afbeelding mededeelen , die wij ver-

trouwen dat geen klein licht aan het ge-

heele duk der herkaauwing geven zal.

Plaat XXIL Fig 4 vertoont de Pylorus pi. xxri.

of maagdeur , levensgrooce en geopend; 4.

aan de boveneinden aaaa afgefneden van

het benedende deel der kronkelmaag , in

diervoege, dat de randen der wormsge wij-

ze kronkels bhhb hier vergrooten, en na-

drukkelijke vakken en holligheden forme-

ren, die nu eens langwerpig driekant, zoo

Q 4 als
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als bij cec, dan weder rond en ingekron-

keld zich opdoen, als bij ddd: doch alle

welke holligheden zoo fterk door de worms*
gewijze plooijen eeeeeee omringd en om-
vangen zijn, dat zij zich te zamen kunnen

knijpen door middel der zenuwachtige zelf-

flandigheid , die hare dikte uitmaakt , in

diervoege, dat men dezelve moet vergelij*

ken bij dooreengevlochten touwen, welke

men, naar welgevallen, kan open - of toe-

llrikken: men fla het oog op de afbeeL

ding', en de vergelijking zal het bevesti-

gen; maar wat nu het zonderlinge in deze

holligheden is, bellaat hierin , dat derzelver

bodem volmaakt fponsachiig is, volkomen
gelijk aan die holligheden, die in de groote

pens en het begin der hoeve zijn befchre-

ven; het eenig verfchil beftaat hierin, dat

zij alle molliger, dieper en weeker zijn,

alsmede dat zij dieper en groover worden
naarmate zij aan den rand der fluiting ff
naderen : aldaar zijn zij geweldig fterk en

oefenen die persfende kracht , die alleen de

Pylorus eigen is, te weten, om de {lijme-

rige en allerdjnile chijl, welke nu zijne

laatfte affcheiding en kleinzing bekomen
heeft , in de darmen te brengen ; hiertoe

dient bijzonder de onderlle kom, die ook
de dieplle is , bij daar ook de kom of hol-

te d zijne uitloozing over den groocen pees-

achtigen band hhh^ die , als de Pylorus ge-

floten is, een ring of band formeert, waar

aan het begin der darmen is , bij i i i i ; maar

bet is; opmerkelijk, dat juist bijna de hQlft

der

r
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der Pylorus of hec maagflot kkk m het ge- het

heel geene kronkels noch holten heeft, zie

lil. dan Hechts eenige mindere of meer iii. Afd.

dere flaainve indrukfels ,/ die weder beant-

woorden aan de wormsgewijze kronkels van

de andere zijde , en dus , als de Pylorus of

maagdeur in zijn geheel is, tegen elkander

iluicen en op een pasfen: deze Huicing nu
is zoo (lerk , dat men in de maag eener

doode Koe dezelve met geweld niet kan

openen, ten minde er naauwelijks een vin-

ger kan in brengen
,
waarom dan te regt de

naam van Pylorus

^

dat zoo veel is als deur-"'

wachter of liever oncfluiter van de maag,
aan dit deel is gegeven. Hoe veel nu aan de

kennis der werking van dit deel gelegen

ligt, weten , of ten minde behooren alle

Medicijnmeesters te weten: aan de leniging,

aan het openhouden van dit deel , hangt •

veelal ’s menfchen leven af: is de Pylorus

verdopt door verharde fpijs , is zij inge-

krompen door het drinken van veel derken

drank, de eerde oorzaak van kolijkpijnen

wordt daar geboren : is de uicpersdng van

het verteerde onregelmatig, er ontdaan kron**

\^\%\volvuli

)

in de darmen, harden af-

gang enz. ; de Boeren hebben hierom een

fprookje, dat zij op^ boerhave’s rekening

Hellen, doch echter de eenvoudige waaro

heid behelst; dus luidt het:

Houdt uw hoofd qn voeten warm.

Vult ook madglijk je darm

,

En houdt het poortje open,

.
I)aa behoefje naar den DoAor niet ,te loopen.

Q 5 Dit
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Dit fprookie, inderdaad, weten zii op hun-

ne Koeijen ook toe te pasfen: zij zorgen
III. Afd. en letten er op, om deze werking te be-

vorderen, door des winters, als de Koeiien
Hoofoii. , , . ,

^

droog hooi eten, de maag te lenigen door

het voeden met lijnzaadkoeken , die men
altijd bij een’ kundigen Boer vinden zal.

Ten flotte van de verhandeling over, en
afbeelding der Koemaag en derzelver dee-

len , zijn wij eindelijk tot aan het gedarmte

genaderd , waarvan men het begin natuur-

lijk ziet afgebeeld in de opgemelde Plaat

XXIL Fig. 4 bij doch hier dient nu
nader aangewezen hoe het gedarmte aan den

Pylorus of de maagpoortier eene gansch an-

dere gedaante heeft. Tot hiertoe befchouw-

den wij van de eene maagverdeeling tot de

andere eene beurtelingfche vermaling en

kleinzing der fpijze van groover tot lijner

zelfHandigheid, eindelijk in de lebbe of roo

en in de kronkelmaag eene allerlaatüe be-

reiding tot llijm, zoo dat er voor de darm-

buis geene bewerking meerder benoodigd

was, dan Hechts de opflurping der bereide

chijl: hierom ziet men dan het begin van

dit gedarmte niet meer met fponsachtige

noch doornige tepels, maar 'alleen met neer-

glooijende rimpels en plooijen gedekt, die

aldus door het cwaalfvingergedarmte tot in

het colon en den aarsdarm vervolgen, uit-

gezonderd dat zij aldaar wederom verfchei-

den klapvliezen bekomen ,
die den drek af-

fcheiden. In Fig. 4 ziet men evenwel digt

bij den band des poorticrs hhh^ aan de

eene
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zijde bij mmm^ hoe aldaar de darmplooi-

jen gekronkeld liggen 1 daar dezelve bi nnn
rcgter nederwaarts doorfiralen , het geen dan

aanleiding geefc om ce betogen , dat ook
hier nog een flaauw gevolg van de werking

des poortiers C Pyiorus ) geoefend wordt

,

waardoor de fijne fiijm en chijl al zachter

in het gedarmte vloeit: al hetwelk zamen-

genomen ,
dan die zachte voeding en melk-

wording bevordert , die den herkaanwenden
dieren, en bij uitnenrendheid aan de Koeijen

eigen is , en waarvan wij reeds eenigzins

melding gemaakt hebben bij de befchrijving

van den omloop , en dit nader hopen te

betoogen, als wij over het zogen der Koei-

jen , de raelkwording en de voortteling zul-

len handelen : dus wij ihans hierover niet

verder zullen uitweiden , nademaal wij nu
alles, wat tot de Ontleedkunde der Koei-

jen behoort, tot aan het gewigtig onder-

werp der herkaauwing, met allen ijver en

naauwkeurigheid betracht hebben. Eene op-

merking dient er echter nog bij, te weten,

om, zoo veel het doenlijk zij, de onder-

fcheiden vochten in ieder der bijzondere

rRajigkameren te kennen, en daarenboven al

het gezegde en afgebeelde te brengen tot

een aaneengefchakeld begrip der werking,

en hiervan moeten wij nu nog iets nader

voordragen.

In het achtfte Hoofdfiuk der tweede Af-

deeling is reeds over de chijlwording in en

omtrent het gehemelte, tot in den flok-

durm, gefproken. Bij de verhandeling over

de

HET
RUNDVEE.

III. Afd.
IV

Hoofdft.
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HET de vier magen, zoo in- als uitwendig, is
RUNDVEE,

overgeflagenhet geen tot de bijzon-

III. Afd. dere Tappen der magen zoude dienen betoogt

te worden , dan hier in doen zich nog zwarig-
• heden op , die niet gemakkelijk zijn op te

losfen, alTchoon men na genoeg derzelver

vermogen uit de uitwerking kan beredene*

ren. De groote vraag is eigenlijk deze:

Nademaal in de vier of vijf afdeelingen der

Koemaag , ieder op zich zelve eene bij-

. zondere werking plaats heeft , zijn dan

ook de Tappen van elke afdeeling der

maag, van eenen bijzonderen aard? om hier

vrij en rond onze gedachten te zeggen,

oordeelen wij van ja, want het is den Na-
tuurkundigen over bekend , dat ieder Toorc

of ras van dieren een maagfap heeft , over-

eenkomstig het natuurlijk voedfel, dat hij

verteerd. Een roofdier, dat vleesch eet,

zoo wel onder de viervoetige dieren als on-

der de vogelen enz. heeft een bijzonder

,
maagvogt ,

dat het vleesch, ja zelfs been*

deren kan verceeren ; zoo ziet men de Hon.
den geheele beenderen en bonken doorflik-

ken, welke door hun verteerd worden. De
1 beroemde de reaumur heeft met vele proe-

ven bevestigd , dat de graanetende dieren

,

bijzonder de vogelen , de fterkfle magen en

de zuurfle Tappen hebben ; het is bewezen

dat elk dier, zoo wel als elk mensch eene hem
bijzondere uitwaTeming van fijne dampen
heeft. Men weet dat de Jagchonden en het

Hondenras over het geheel , bijzondere

foorten van dieren aan hunne uitwaTeming op-

fpo-
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fporen. Toen wij over de reuk der Koei* «rt

jen fpraken, is dit insgelijks aangeroerd

;

maar hier dient het ten betooge, dat^ na- iii. Afd.

demaal alle uitwafemingen uit de ligchamen

der dieren, gebooren worden uit de fpiis
*

verteering, de digestie of gisting (^fermen-

taüe') in de maag, en daar nu de voeding

in de ingewanden, eindelijk in het bloed,

de chijl, pisfe en afgang, bijzondere eigen-

fchappen overlaten, welke eene bijzondere

werking in maag en ingewanden aanduidr.

Ten aanzien der Koeijen is hier van een

zeer bewijsbaar voorbeeld, te weten: dat

haar drek en afgang altoos week, dun en

als tot een koek zamenvloeit; daar en te-

gen is de afgang der andere foorten van

herkaauwende dieren , heet , vast en uit

keutels en harde bollen zamenge field , bij

voorbeeld: de Schapen , de Bokken, Har-

tebeesten enz. hebben den afgang meest

• zWart , bruin en keutelig , dit weet een ie-

gelijk in ons Land; en wat de uitwafeming

betreft , een ieder weet dat de Schapen

cene heete brandige uitwafeming
,
de Bok-

ken eene flinkende uitwafeming hebben

,

en waar wordt dit door veroorzaakt? niet

anders als door den aard der fpijze
, die

der maagvochten en chijl'wording. Dit dan

algemeen bewaarheid zijnde, liaan wij nu
de Koeijen eens gade, dan zal al ons vorige

betoogde van de onderfcheiden magen hier

cp nederkomen , dat de chijl , de maag en
darmvochcen eene aan de Koeijen alleen ei-

gene aard van bereiding hebben. In het

acht-
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achtfle Hoofdduk der tweede Afdeeling, Is
RUNDVEE,

chijlmaking in den eerden v>^eg
, te we-

III. Afd, ten de muil, de mond, bet gehemelte enZ;
IV. uitvoerig befchreven^ en aldaar aangenierkt
oofdft.

vochten tot het kaauwen en klein*

zen van het afgegraasde gras of de kruiden

dienen, in zoo verre, dat die vochten gee*

ne andere kracht bezitten dan benoodigd is

tot de zachte doorzwelging, en eigenlijk niet

anders dan een üitgefijpeld Ipeekfel is, dat

door den flokdarm doorgaande tot in de

cerlle maag of de pens, aldaar met het maag*

vocht tot een nadere trap van verteerend

vermogen, bereid wordt, en het voedfel

tot een pap Xpastum^ bereiden: dit vocht

is dikker en vermengder dan de chijl, die

op zich zelve een {lijmerige ^heldereï gedaan-

te heeft, doch hetwelk willis, zwammer-
DAM , PEYERUS en anderen, vergelijken bij

afgekookt gerstenwater
, waar mede het voL

maakt overeenkomt, gelijk" ook mee de-

zelve flaauwe fmaakreuk, maar in de pens

is het vocht dikker. De Heer vink ver-

gelijkt het zeer natuurlijk bij de pap en het

fap van gekookte fpinage
;

de vergelijking

is ongemeen wel , want de reuk en de fmaak

van dit maagfup is als ’t ware dezelfde : eene

meerdere gooriglieid evenwel doet opmer-
ken, dat het plantzuur (^Acidum vegeta»

hik') hier van veel uitwerking is
, daar

het Alkalljn der dierlijke vochten in de

volgende magen meerder gisting maakt,

want als men de vochten uit de tweede

maag, de hoeve of huive, uitperst, is de

reuk
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reuk geilder, en alhoewel de flijm dunner
^

is, van een prikkelender fmaak, hetwelk

zekerlijk veroorzaakt wordt door de fijnere lii.Afd,

vermaling der herkaauwing, en de onge-

meene fubtile werking der celletjes in die
°°

maag; maar onderzoekt men het vocht uit

de fouter, hier is de pap fijner, de voch-

ten flijmiger, de reuk flinkende en goor,

de fmaak walgachtig, in één woord, als

drek, en hier heeft dus een nadere trap

van kooking , digestie , verteering enz.

plaats. Eigenaartig verdeeld peyerus deze

drie onderfcheiden gistingen der maagvoch-

ten in aantrekkende (jAttrahentem ) in

inhoudende en bewerkende C retinentem )

,

en in iiitfiortende of affcheidende ( expel*

lentem ) , en dit is zoo , want behalve den

aard der vochten , zoo zijn de fpiervezelen

,

de vaten en de vetvliezen, in iedere maag,
hier toe gefchikt, en bijzonder in den fou-

ter tot de affcheiding ; want in beide de vo-

rige magen heeft zoo fierk eene gisting geene

plaats als in den fouter. De zure, de fchui-

mige flijm tusfchen de bladeren, bewaar-

heid dit; daarenboven wordt door deze gis-

ting of fermentatie ^ in deze maag, de af-

Ichéiding van het melkachtige ftremfel be-

werkt, zoo dat, na de affcheiding, door
middel van deze gisting, het afgefcheidene

bij voorraad bereid is, om aan de vierde

maag, de lebbe of de Roo , dat firemmend
vermogen tot kaasbereiding of ftolling me»
de te deelen : dit heeft de onvergelijkelijke

ARiSTOTELEs doen befluiten, om deze ei-

gen-
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genfchap, als alleen en bijzonder aan de
’ herkaan wende dieren eigen, te bepalen toC

twee bijzonderheden, te weten: de eene

tot de nielkvochten en derzelver Hollende

kracht , en de andere tot bereiding der pil-

len of bollen, die in de eerde maag ge-

formeerd worden, en welk door pljnius

ook tophit dat is: ronde bollen* of bulten

geroemd worden ,
en door ons zijn befchre-

ven in dit Hoofdfluk , en afgebeeld op
Plaat XXL in Fig, 5. Wijders zegt de

Wijsgeer, dat het in deze derde maag is^

daar de vochten gefchlkt zijn om de ver-

dikte vochten in de Roo of vierde maag
over te brengen : fabricius ah aquapen^
dente

^

bevestigd dit, als hij zegt dat de
melkvochten in den fouter en van de eene

maag tot den ander, eindelijk in de vierde

eene volkomen Itoiling tot kaas békomen^
bijzonder als de Koeijen of Schapen zoo»
gende zijn. Wij zullen ’s Mans gezegde
woordelijk overnemen: Tpta ratio multi*

plicitatis ventrium dependet ex varia na^
tura ciharlorum commutandorum

,
quod fit

primum asfecutus ex agnis LaStefcentibus.

INB. Qüi Qoo TEMPORE LACTENT , tres ha*
bent priores ventres fere^ptiofos ^ cum fo^
lus quartus id fit ,

qui , major cacteris

tune temporis efl ,
propterea quod lac fop-

lus primo fuscipit et in ipfo concoquitur ^

unde coagulum in quarto tantum ventre

reperitur
^
quod eft lac concretum concoc*

ium , et coagulatum ; dat is vrij gevolgd

:

de gehede oorzaak der vermeerde ma->5
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V gen hangt af van de verandering der on* ««’t

, 5 derfcheidene voedfels, het geen men eerst «^undve*.

,, best kan nagaan ten tijde als de Schapen iii Afd.

,, of Ooijen zogende zijn, als dan zijn de
.

5, drie eerde magen meestal dil of zonder ^
5, bijzondere werking, terwijl de vierde al-

5, leen dit doet , die , als dan op dit lijddip

5, meerder uitgezet is dan de o/erigen;

,, daarenboven, om dat zij he: eerde de

„ melkvochten ontvangt, en in haar inhoud

„ als kookt, wordt het drem fel ook alleen in

„ deze vierde maag gevonden , te weten

,

,, zaamgekookte?, en zaamgeronnen melk.”
Deze befchrijving van faüritius is vol-

komen ook waar in de jonge Kaifkoeijen,

zoo lang dezelve zogende zijn , maar vooral

kort na het kalven , als wanneer de Koeijen

in eenige uren, weinig eten, tot dien tijd

dat de elders opzetten , als dan heeft de

eerde melk zelve een dollend vermogen

;

onze boeren noemen dit hiest ^ en houden hec

voor lekkernij, doch ik voor mij, heb de-

zelve, uit hoofde der vette geiligheid, nooit

dan met walging kunnen eten. Sommige
verkoopen deze biest in kleine kannetjes,

onder den naam van drem fel, waar van de

zoogenaamde prut , zoo ds men die, vooral

in A^nfterdam , noemt
,

gemaakt wordt

:

evenwel vermindert deze eigenfehap tegen

den tijd , dat de Koeijen , zoo als de boeren

zeggen
, uit de melk raken ; doch hier van

in ’t vervolg nader , bij de befchrijving van

het Boerenbedrijf.

'Maar wij moeten een oogenblik blijven

R bij
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bij het ondcrwero , te weten het fap der

vierde maag, de Jebbe ofroo, waaromtrent
IIJ. Afd. de groore vraag is, hoe en op war wijze

Hoofda
dezelve zoo aanmerkelijk ver-

Ichilt van de vochten der overige magen?
Dit onderwerp heeft vele, niet alleen Ont-
leed-, maar ook Scheikundigen bezig ge-

houden. Lenige willen , dat het een fijnder

zuur zij, hetwelk in deze maag, door de

menigte vaat’es, dl‘ klierachtige lebben en de

medewerking van het netvlies, wordt afge-

fchdden; andere noemen het dierlijke vlug-

ge zuuracheige geesten, die door de vorige

n;agen allengs verlijnd zijn.- Pkyerus voegt

er eene bi.zondere warmte bij, die aan de-

ze maag eigen zoude zijn ; hij leidt dit zijn

gevoelen natuurlijk af van de ftolling der

, kaas, het karnen en kleinzen der boter,
hetwelk doorgaans door de warmte gefchiedt,

en dir is waar, want onze boeren gebruiken
altoos, tot eene zekere graad, warm, ge-

kookt waier. Onze boeren, die kalven mes-
ten, mengen ook altijd warm water door
de melk, al komt 'dezelve warm varf de
Koe en men zal meest altoos in de leb-

be, geheele klonten geronnen kaas vinden;

maar, dat wei op te merken is, men vindt

dit .nimmer in de darmen, maar wel eenig

kappel , zoo als in warme dagen, wanneer
de melk fchielijk kappelc, en dan goor.ea
zuur wordt, hetwelk dan de zurenden aard

der ftoffe bewijst
;
maar

, (en peyerus heeft

hier ook wel op gelet,) de tot kaas gedol-
de melk

, wordt door die zelfde vierde maag
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wederom tot flijm gekleinsd, eer zij in <le ««t

darmen overgaac, en ,dic gefchiedt , volgens

ons gevoelen, juist in die holtens, welke iii. AfJ.

wij als een vi fde maag, bij den poorrier of

Pylorus ^ hebben afgebeeld
,

(zie Plaat

XXII Fig 40' Maar_er is nog een ander

gevoelen over de wording van die niaag^-

vochc, waar van ik voor mij gansch niet

'afkeerig ben , te weten , dat hier een ges-

ting (^effervescentia^ tusfehen het zuur en

het ^Ikalijn is. Bruinerus leidt dit af nit

den eigenfehappelijken aard der gesting, die,

naar de Helling der Chemisten, nimmer ge-

fchiedt, dan door een zuur en Alkalijn^ dat

daarenboven derzelver* zouten een bijzondere

werking doet hebben op den dieili ken aard

in de fpijsverteering ;
inderdaad dit gevoe-

len Hreelt ons', om dat wij menfehen zel-

ve ondervinden, wat gevolgen het zuur of
de rode, zoo men zegt, in de maag heeft,

als het over het Alkalijn heerscht, en we-
derom hoe het maagvocht getemperd wordt

door Alkali]ne of reforberende middelen

,

die de te Herke gesting in beiden temperen,

dan bepalen wij ons zonder bedenking, met
achterlating van nog velerleije bedenkingen,

die de groote boi-rhave en zijn Leerling

VAN zwiETEN hicr over gem-aukc hebben,

en welke laatfle zeker van den beroemden
CAMPER wat meerder had behooren geëer-

biedigd te worden ,
offehoon hij eene kleine

misvatting ,, ten aanzien van dit kaasniakend

vocht fcheen te hebben gehad , daar onder-

tusfehen ’s Mans aanmerking , aangaande

R a den
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rlen nard van dit ftremfel, waarheid was:

dan dit daarlatende , bepalen wij ons toc

dit vola;ende : dat in de roo of lebbe , einr

ck'lijk in de bekkens en hoicens van hen

poortier, de reeds herkaan wde, naderhand

gekleinsde fpijze, door eene bijzondere ges-

ting op nieuw wordt getemperd, en welr

ker üremmcnde en affcheidende eigenfchap

van een\'lnggcn dierlijken zuurachcigen geest

afhangt, in diervoege, dat dezelve in Haat

is om in de fijnfle deelen en wanden der

klapvliezen in re ^dringen, en dus aan d^

dibbe of {lijm, welke aan deze maag bij-

zonder eigen is, de fijne verteerende eigen?

fchüp mede te deelen,* die aan de voorige
magen of niet, of ten minste in minder
irap eigen is, en dan gevolgelijk- na de al*

lerfijnflc kleinzing, gesting of fpijsvertee-

iing, de flijin , flibbe en verdere flofFen

door den poortier in de darmen te ftorten ,

alwaar die floffen dan door de werkende be?

weging der darmen , die men periflalticus ,

dat is Oi- ormsgc'wijze^ noemt , verder door dez^

darmbuizen geveerd wordt; hier niigefchiedc

deiaatfic en allerfijnfle , in vele opzigten voor
ons verborgen , afieboiding der melk en

voeding, bloed* en pismakende vochten;
hier wordt door middel van het alvleesch

tn ü-armfeheii , het bloed van weivochc
voorzien ; aan den oorfpreng der darmban-
den ontvangt de lever zij^ie bi;Zondere voch-

ten toc gal bereiding, de mik zijne floffcn, •

en het netvlies en de overige deelen hun
voeding : het is dan hier de plaats', waar het



gedarmte, waar van wij óp Plaat XXII,
het aanhangfel aan den poortier hebben t

afgebeeld
, die lange buis formeert ,

die he

voedfel andermaal zuivert en éindelijk den

drek formeert en iiitwerpr. Het is den kun-

digen niet onbekend dat ook het gedarmte
in zijne ligging zoo wèl als in zijne wer-
king, aanmerkelijke voorwerpen van onder-

zoek opleverc, die wel te keiinetl, derzel-

ver aard, werking ‘en affcheiding te weten,
een zeer gewigtige kundigheid voor een goed
Medicijnmeester is. Bij de verhandeling

over het vetvlies ,
de levér ,

milt enz. maar
bijzonder bij de befchrijving van den omme-
loop, hebben wij , met betrekking tot hec

uitwendig darmgellel, derzelver lengte, dé

form en gedaante voorgedragen •, er blijft

dan hier nog over, om, ingevolge onze
fchikking, nu den grooteh en langen buis^

die het uiteinde der magen is, namelijk hec

gedarmte 4 konelijk een weinig te onderzee»

ken : veel
,

ja zeer veel was hier over uit te

weiden, bijzonder óver de opflurping eii

uitilorting , die de geleerden ahforheren eti

reforberen noemen
,
en ook over die onein-

• dige fijne küsfing Qdnaftomofis^ der bloed-

vaatjes, die bij ieder tak, uit den ómme»
loop, dé darmvochten helpen affebeideni

dan, dit onderwerp is voorëerst genoeg be*

kend, alfchoon het zekerlijk in de Koeijeri

zijne bijzonderheid moet hebben; dagfora

zulleti wij het zakelijkflé, wegens het in-

wendig gedel
, nog voordragen , óp dar bet

voor den Landman en ook voor meer er»

Vaarnen vatbaar zy.

R 3 tets
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Ten florte dan dien ik hier no^ met een

woord iets naders van" het inwendig darm-

gedel te melden. Derzelver inwendigen

aard is genoegzaam dezelfde als in de uit-

einden des poortiers en de roo, zelve; het

geheele bekleedfel is even klierachtig, even

Hijmerig en (libberig, vol zachte tepeltjes,

als fpons- en HLiweclachtig: dit bekleedfel

roemt men in den IVJensch Tunica Fillo*

Ja ,
zoo als meer gezegd is : alleen fchijnt

er door het twaalfvingerig gedarmte nog
eene nadere verfijning plaats te hebben : in

alle de dunne darmen , tot aan de dikke

darmen toe , zijn , als in een eenparige buis

,

de Tappen eenerlei ; men noemt dezelve

Gastrici^ dat is, buik vochten, darm voch-
ten in den buik, alwaar dezelve als in eene
werkplaats verzameld zijnde, door eene ge-

durige worrasgewijze beweging JMotus pe*

riftalticus') ^ hetwelk eene gedurige draai-

jende of kronkelende beweging beteekent,

al zachtjes naar beneden geperst worden,
tot in de dikke darmen en het Colon^ dat

is het gedarmte van den onderbuik, van
daar in den blindtn^darm (^Coecus^^ dus
genaamd omdat dezelve enger is, en als een
afzonderlijk verband heeft met het Colon en
de andere darm, daar ze als, bij vergelij-

king, het oog van is, om dat zij die bei-

den fchijnt te beduren : dit gedarmte mee
het Coion verfchilt merkelijk in de Koeijen
bij dat van andere herkaau wende dieren:

hier krijgt de afgefcheiden drek hare ge-
daante of vorm tot gedreigde klompen

,
die

daa
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1 verder door de rcgre darm voortgeperst,

den aarsdarm, (die ook endeldarm ge-

noemd wordt, als zijnde het eind der dar-

men,) iiitgedrukc worden In de dikke

darmen vindt men ^ even als in den Mensch
en andere dieren , klapvliezen , die halve-

maansgewijze over en tegen den anderen

werken 4 en den drek als tot klompen vor-

men: het 'Colon is in de Schapen en Gei-

ten meerder celachtig
, zoo dat hierin de

keutels geformeerd worden : in de Paarden

is het ongemeen groot en knobbelig > zoo
dat men bij het openen van den buik dadeli'k

erkent en ontdekt, dat de ronde kluiten der

paardendrek hier ‘geformeerd woiden: inde
Konijnen is , naar gerade der grootte van

het dier, dit ingewand zeer aanmerkelijk;

men ziet er duidelijk de affeheiding' dier

drooge keutels in , eri vervolgens dezelve

den eenen van den anderen gefcheiden, tot

in den aarsdarm elkander volgen. Het is

dus opmerkenswaai’dig , dat deze grasecende

dieren hierin -van de Koeijen zoo veel ver^

fchillen, ^daar het voedfel bijna of genoeg-

zaam eenerlei aard heeft; het is daarenbo-

ven de oplettendheid waardig, .dat men in

de paardendrek altoos lloppels , haverdop®

pen en onverteerde gerst vindt: wijders^

dat de keutels der Konijnm, Hazen en der-

gelijken , altijd droog , zelfs hard droog,

de heifloppels nog behouden : xvan deit

IN'Iensch weet een ieder, dat onder den af-

gang meest altijd vele onverteerde fpijzen

wordt uirgeworpen, als erwten
,

boonen,
^ R 4 fchd-
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fchellcn, appelpitten enz.; maar daarente#

gen in de Koeijen is de drek zoo fijn, zoo
lerriig en dun

, dat men er niets in vindt.

Men kent een vogeltje, hetwelk men Koe-
vinkje noemt, ook de geele Kurkftaart, die ^

op de koedrek aast, maar dit is op geen

lloppels noch graan , maar op de wormp-
jes , die er de drekvliegen in liggen ; dit ,

foort van vliegen noemt men Koevlieg

,

eene foort, dat men wel omzigcig van den

^Ifylus of Bremvlieg, die zijne eijers in den

huid der Koeijen ligt, moet onderfcheiden:

deze Koedrek vliegen hebben volmaakt die

geelgroene kleur der koedrek , en toonen

dus, dat ook iets van den aardi van het

drekvbedfel tot hun overgaac ; het is voorts

bekend en te meermalen gezegd , dat de

koedrek ook dunner is, dan die van eenig

ander dier , zoo, dat de Koe, vooral als zij

groen gras eet , dun afgaat ; eene Koe perst

ook zoo zwaar niet met den aarsdarm. De
Boeren letten hier zeer aandachtig op, want
als zij befpeuren dat eene Koe perst of
dringt, noemen zij het dungen

^

en zijn er

hroks bij , vooral ’s winters op ftal en tegen

dat eene Koe kalven moet, omdat dan, ge-

lijk men weet , de Iffmoeder llerk tegen

den endeldarm perst. In dit geval heb ik

meer dan eens gezien, dat de Boer of eene

handige Boerin de hand met den ontblooten

arm in den aars bragt en er den drek uit-

haalde: in de Veellerfte heb ik op die wij-

ze wel pillen en purgeermiddelen in het ge-

darmte doen brengen, waaruit dan blijkt,

dat

V
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dat dit uiterde gedeelte der darmbuis al-

mede eene leniger ondluiting heeft dan jn

andere dieren. IH. Afd.

Men neme dit nu eeiis tè zamén : men „ ,

herinnere zich alle de bijzonderheden in de
*

fapwordingen en kleinzing van het voedfel

in de vier magen, te voren ordelijk be-

tracht: men lette op het betoogde verfchil

der uitwafeming in de dieren: men voege

er bij de zoo aanmerkelijke betrekking, die

de vochten der eene maag tot de andere

hebbende, dezelfde betrekking ook in hec

gedarmte plaats heeft; nog eens, men ga

het geHel der fpierve Telen , der vetvliezen>

der zenuwvliezen, der vatvliezen naar; in

één woord , men bezie het geheele gedeelte

van den flokdarm , van het frrottenhoofd af

tot aan den aars toe , dan zijn alle deze

deelen te zamen van eene allerkunfligde buis

voorzien , die men volmaakt vergelijken kan

bij een water- werktuig , dat door buizen,

waterleidingen, bakken, verlaten, perspom-
pen, zuigers en zeeften, eindelijk het zui-

verde' water. opgeeft, en als eene fontein

den aamechtigen verkwikt: even zoo werkt

d^an dit geheele gedel als een werktuig, om
de lijnde, de gezuiverdde vochten uit hare

bronnen mede te deelen aan de klieren en

veraderen , terwijl de overige weivochten

,

de chijl- en melkdoffen, door het geheele

iigchaam worden afgefcheiden
, opgedurpc

en omgevoerd door het hart , de longen

,

de lever, de milt, de nieren, de baarmoe-

R 5 der,
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HET dcf, de melkboezem, tot zoodanige bij zöri^
RüNDvBE.

einden , als elk deel en elk vocht be-

III. Afd noodigd heeft, en in welke zonderlinge en
IV. verbazende affeheidingen ons menfehelijk

’ yernuft niet dringen kan , en vooral moet

ieder wijsgeer, ieder bewonderaar der wijs-

heid van den grooten Maker hier verdomd
Haan, en met erkentenis van eerbied vra-

gen: hoe is dan aan dit dier, dit ontzag-

chelijk dier , zulk eenen bii zonderen aard

ingefchnpen , om niet alleen aan alle zijne

werkcuigelijke deelen, maar ook aan derzel-

ver iiitwerkfelen bloed, weivochten, melk,

galle , pisfe, rot den drek toe, zulk eene

'zachte, voedende en nntiige eigenfehap te

geven,' dat het menfehelijk geflacht, van

wat volkeren of natiën, hoe woest of be-«

fchaafd zij zijn , in dit dier en zijne voort,

brengfels hun zegen , hun welvaart , hun
rijkdom en hun nooddruft vervuld zien? Is

er, kan er iemand gevonden worden , die

hierin niet ziet , dat de hand des Heeren
'.'dit doet? Gij dan, mijne waarde Land-

genot) ten ! die weet , ziet en kent

,

welk
belang , nut en voordeel dit dier ain al-

len
,
bovenal aan ons Vaderland verfchafc ^

legt met mij eerbiedig de hand op den boe-

zem
,
ja legt u eindig vernuft neder bij het

gene wij niet verder kunnen nog mogen
weten, want tot den einde toe zullen wij

nooit de oorzaak aller dingen weten. Ge-
looft mij , hoe dieper wij in de wonderen in-

dringen, hoe meerder de grootde, de geest-

rijk-
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rljkde, de begaafdfle Natuuronderzoekers, hét

zoo zij niet verhard zijn door eigen, hoog-

moed, door dat ingebeeld menfehelijk regt ) Ili.Afd.

hun onmagc erkennen moeten: de fpreuk

is onwaarachtig: tres Medici duO'Athei^
00

dar is: drie JViedicijnmeescers, (men doelt

eigenliik op Ondeedkundigen) twee god-

lochenaars. Ik ontken het, zij kunnen het

niet zijn, die regtfehapen arbeiden, die met

eigen handen arbeiden , uit eigen oogen

zien. Een Vaderlandfche nieüwentijo

en zwAMMERDAM hebben cartesius en spi-

NosA befchaamc ; eenen peijerus en zijne

Zwitfers, God leeren eerbiedigen in de won-
deren van het geen zijn eigen hand en oog

in de Runderen ontdekt had, en wie kan

aan ons Vaderland de eer van den weerga-

lozen zwAMMERDAM , vaii RuiscH Ontne-

men ? Wat heeft de beroemde nieuwen-

tijd terug gébragt van zijne Spinofïstifch^

fleilingeiiV immers niets dan de overtuiging

door eigen onderzoek. Daarom vergeef mij

,

Lezer! zoo ik in dit iluk over de Koeijen,

bijzonder in de herkaan wing , niet verder

heb kunnen indringen: vergeef mij : zoo ik

,

om de rijkheid der flolFe, iets mogt over-

geilagen ,
iets niet vatbaar genoeg moge

hebben voorgedeld. . Vergeef mijne onmagt

,

mijne menfchelijkheid , die niet verder heeft

kunnen treden, en laat dan anderen na mij

het verbeteren , en zoo mijn ronde' Hoi-
landfchen aard fom wijlen het ernstige met
eerlijk jok vermengd heeft

, ook hier in

' eisch

\
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HST eisch ik uwe infchikkelijkheid.- Voor deti
RUNDVEE,

^
gQgj. ^ yQQJ. LüUd-

III. Afd. bouwer, voor den Veeman, voor den Land-
heer heb ik gefchreven , en is er iets itl

^
* voor den geleerden, dan is mijn arbeid ook
aan hun toegewijd: terwijl nu de Verhande-

lingen over de tecldeelen , de bevruchting

en vcrlosfing, de huishoudingen behandeling

der Koeijen, de hooibouw, het boter- eri

kaasmaken , de ziekten , enz.- zullen volgen^

/t
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VIJFDE HOOFDSTUK.

Behelzende eene inleiding tot de kennisfe

van de mannelijke en vrouwelijke teeldee^

len der Runderen in het algemeen , en

bijzonderlijk eene Ontleed- en Na*
tuurkundige hefchrljvlng der teel»

deelen van den Stier ^ mltsga»

der$ deszelfs teeldrlften.

De kennisfe der teeldeelen , waardoor

de geilachten der dieren en planten hunnen

geflachc - aard voortplanren , is , van alle eeu-

wen af een onderwerp ter navorfching ge-

weest , zoo wel bij den eenvoudigen als bij

den geleerden; doch voornamelijk w.as de

aandacht gevestigd op zoodanige wezens

,

het zij dier of plant, bij welker verineenig-

vuldiging de mensch het grootlle belang

had. Alle volkeren hebben immers altoos

veel belang in het welzijn van den Land-

en Akkerbouw, en in de vermeenigvuldiging

S van

HET
rundvee*

III. Afd,

V.

HoofdfU'

Inleiding

tot de ken-

nis van do

teeldeelea

der Run-
deren.
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vnn Inm vee j^cfleld ,
en flellcn er als no;^

RuNDvEi.
belang in. De Natuur zelve was van

lil. Afd. ’s werelds begin de lecrmecsteresfe der menr
V. fcheii ; de vrócgfle bewoners der aarde wa-

Hooflld, ervaren in dit (luk, en ^vooral iri

de veefokkerij. Wij weren, dat de vpor-

naamile rijkdom der Aurdsvaderen ABRAr

liAM, JZAÜK en JAKOB ,
micsgadcrs derzcl-

ver bloedverwanten, ja yan alle de Pales-!

tijnfehe volkeren , in de menigte van hun

vee beflond, en wij hebben uit hunne over-

leveringen heden nóg de’besie voorbeeldet^

ter hoeding en vermenigvuldiging van Run-,

deren, Schapen, ^iten enz. De kundig-

heid van JAKOB, in het vermeerderen ‘'der

kudde gedurende zijnen dienst bij laban,
was buitengemeen , zoo dat zijne kudde
dermate vermeerderde, dat hij, God loven-

de, uitriep : met eenen jia[ hen ik over den
^ordaan gegaan ,

en ik hen tot een groot

keer geworden, in Paleitina werd abra-
ham reeds voor den rijkilcn en magtigflen

Herder erkend, en waarvan hing dit alles an-

.ders af. dan yan de grondige kennis van de

voortteling der herkaauwende dieren? en

flocgen wij het oog op alle de overlevc*

ringen der Ouden omtrent deze weten fchap

bij andere wereldvolkcn , er was geen eind

aan om alle de voorbeelden aan te voeren.

Zeker -is het ondertusfehen ,
dat hierin de

Chaldeën , benevens andere Palestijnfche

en Egyptifche volkeren de beroemdlte wa»
ren , cn dit daarna in Griekenland en ge-

heel en zqo vervolgens bij alle Èu-
ror^
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fopifche volkeren is na2;evó!gd; zoo dat de

Voorcreflejijke Landgedichten van ennius cn

viRGiLius nir de fchrifcen van arist^teles ni. afj;

en andere Grlekrché Wijsgeéreri en Land-

bouwers zijn over^enomen, en welke ze.

ker, als ihen dézelve met opmerking na-

gaat
, niec weinig knnde in het (luk der

voortteling van het vee oplevereii; Onder-
tusfchen fchijnc het ons toe, dat zij meer*
der op de kennis der driften ; dan wel op d^

kennis der inwendige deelcii zich hebben toe-

gelegd.. Althans buiten apjstoteees

,

Uippö*

CRATEs , deMocritüs , AEUANUs en ande-

ren, zijn ér óns weinige bekend^ die op-
zettelijk de teeldeelen cl.r Runderen enz.

iontleedkundig hebben waargenomen ; althans

zij hebben er geenc afbeeldmgen van nage*

laten, hetgeen aan de toen Vog onbekende
graveer- en plaatdrukkiinsc zeer Vv^adtfehijn-

lijk te wijten is: hoe het zij, dit is zeker

^

dat wnj Tedere de toeneming, dezer kunst,

nevens öntellijke andere ontleedkundige af*

beeldingèn , ook Zeer vele van de dieren be-

komen hebben. Nu eischc ons bellek, ee»

nig gewag rc riiakcn van die Schrijvers’.^

welke ter voorlicbtitig in dit fluk hebben
uirgemiint. P»let alle regt komt de

liadnfche graveerkunst onder het beftuiif

van CAssEiu placentinüs en fabricius

ah /Iquapen'dente den voorrang roe , in-

zonderheid de laatde, die ons verfcheiden

ongemeen keurige taferelen van de baar-

moeder der Koeijen en Schapen gegeven

heeft, vooral in den Italiaanfchan druk,
j

S a .• welki
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WET teekeningen , in den fmaak van den be-
*.üNDviE. MELLAN, onnavolgbaar zijn. Voorcs

lii. Afd, zijn cr naderhand nu cn dan eenige bijzon»

deie dcelen door dezen en genen hier en
* daar verfpreid ,

afgebeeld
, die door den

perdamjehen Hoogleeraar blasius veelal

zijn bijeen gevoegd; velen zijn er nog in

verfcheidene verfpreid, bijzonder van

T. BARTiioLiNL's ; dan deze figuren zijn zeer

ilecht, en hoe geleerd de Schrijver zij,

niet zeer aannemelijk, hetwelk grootelijks,

zoo het ons toefchijnt, is toe te fchrijven

aan den heerfchenden fniaak van dien rijd

,

om misgeboorten te verbeelden , of mis-

fchien wel uit te vinden , waarvan het werk
van LiCETüs de Monprls geen klein bewijs

is. Dan in het volgen der natuur heeft de

Utrechtjehe Profesfor hoboke benevens den

grooten zwammerdam het ijs gebroken; de

eerfie door zijne waarneming en naar het

leven gevolgde afbeelding van de teeldee-

len , de baarmoeder , de vrucht enz. van

eene Koe en een Kalf; de laadde insgelijks,

doch bijzonder over de tceldeelen en zaad-

vaten in een’ Stier : in diervoege, dat wij

het ons eene eere (lellen, de voeefiappen

van deze Vaderlandfche Mannen te drukken.

Wat DE BüFFON betreft: deze heeft zeker

ook zeer fraaije afbeeldingen van de teel*

deelen van den Stier en de Koe gegeven , doch
dezelve, bijzonder die der Koe, daar het

voornamelijk op aankomt, komen ons vrij

verward voor , en de befchrijving meer
meetkundig, dan beredeneerd.

Dan,
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Dan, dewijl ik voor mijne Landzaten het

verflaanbaar en duidelijk wil zijn, zoo heb

ik dan ook. in dit opzigc, de moeite geno- iil Afd.

men ^ om alles op te fporen , wat onder het v

bereik mijner onderzoekingen konde komen ;
Hoofdd.

ik heb dus de kundigheden naargefpoord

,

en vergeleken met de natuur zelve , waar
uit dan deze mijne waarnemingen en be-

fchrijving van de Teeldeelen der Runderen ,

benevens de daarbij behoorende , volgens

de natuur vervaardigde fbe el dingen
, voort-

gevloeid zijn.

Ik heb dit onderwerp voldrekt zoo uit-

voerig willcrt behandelen , als mij eenigzins

doenlijk v;as Alles wat maar dienen kon-
de ter vermeerdering der kennisfè van zulk

een wonderbaarlijk gedel, als dat der Teel-

deelen in de Runderen is, heb ik in dier

voege voorgemeld, of ten minste getracht

voor te (lellen , dat onze Landzaten , al-

fchoon in de fubüek ontleedkunde niet be*

dreven echter nagenoeg kunnen leeren ken-

nen cn onderfcheiden , hetgeen tot dit ver-

bazend ge Hei der Runderen behoort ; te

meer , daar -dat geftel , even als in de za-

menlleiling der maag, geheel en al afwijkt

en onderfcheiden is van dat van alle andere

dieren, bijz.onder van alle de levendbarende

viervoetige Dieren. In alle dezen , weet

men, is de baarmoeder zoo gefchikt, dat

de voeding der viucht in de baarmoeder,

door de aaneenhechting van eenon bi jzon deren,

voor elk dier gelchikcen ,
moederkoek bevor-

derd wordt, maar in de Runderen vertoont

zich. mik een bijzonder geftel dezer dee*

' S 3 len,
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len, dat het menfchelijk vefnnft er voor ftil
RUNDVEE

hunne teeldeelen geheel en al

UI. Afd, verfchillen van die der andere dieren. Die

liootdil
betoogen , is thans onze taak

,
over wel-

°° ^

kers gewigc de Lezer best zal kunnen oor-

deelen , als hij ons met zijne oplettende

aandacht gelieve te begunstigen. Te dien

einde vangen wij dan aan met de Befchrij-

ving der Teeldcelcn van den Stier.

Ue teel- Ue Stier of eigenlijk het mannelijk Rund-

driften der dfcr , hccft, gelijk alle andere dieren, zijne

Runderen, tceldriftcii, en gevoelt de hitte der liefde

ook op zijnen tijL Er zijn dieren , en on-

der deze de meeste gevingerde dieren ,
wel-

ke op alle tijden vatbaar zijn voor de teel-

drift, naarmate .zij voorwerpen onder hunne
wederlekfe ontmoeten, welke 'die driften op-

wekken en kunnen koesteren, eti het is ge-

noeg bekend, dat deze gedachten verfchei-

den malen in een jaar driftig zijn. Ten
aanzien der menfehen , weet men , dae

de vrouwen genoegzaam op alle Honden en

dagen des jaars ontvangen kunnen en be-

vrucht worden, en dit is zeer bewijsbaar

eenc uitnuicende bijzonderheid bij de men-
fehen ; evenwel komen de Wijsgeren, eti

vooral de Dichters, ja ook de Natuurkun-

digen daarin overeen , dat de Lente, de

April- en Meimaand, .als wanneer de gan-

Iche Natuur als verliefden in teelkracht is,

ook de Mensch als dan meerder en teederer

koesterende aanprikkcling gevoelt, en dit

reeds, bij de melding der lluwlijksgewoon-

ten in ons Land , door ons betoogd ,
te we-
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ten, dat de meeste Huwelijken in de Lente «rt

en tegen of in de maand Mei voltrokken

ivorden. Dit deed ons in zekere Aprilfche iii. Afd.

Vrijaadje Roosje tegens haar vrijer zeggen

:

*t Aprilletje is wel zoet, maar in de groene Mei,

Dan ia h«t eerst dc tijd , te ftoeijea in de wei.

De Meimaand is ook de kweelcijd der

verliefde vogeltjes, die dan paren. Ten
nanzien der Koeijen, meldt ons virgilïus

uitdrukkelijk, volgens de vertaling van von-
del, dat het geile merg in de lente meest

ontvonkt wordt,- want , zegt hij: in de

Lente komt de hitte in hei gebeente, in de

April - of Meimaand dan is de regte Teeltijd

der Koeijen, ook Bronstijd genaamd, dat

bijzonder op dé Hertebeesten wordt toege-

past. Onze Landzaten noemen het de fpring-

tijd, de rijtijd der Stieren, en de tochtcijd

der Koeijen , waarvan men zegt : de Kae is of
•wordt tochtig; misfchitn is dit wel ontleend

van het gevoelen der Ouden , die willen

dat de Merrien en Koeijen , als zij ritzig

of tochtig worden , den muil naar den wind

of de tocht wenden , om den koelen wind te

vangen Dit bedoelt virgilils uitdrukke-

lijk, daar hij over de drift der Koeijen en

Paarden handelt. Zoo dra, zegt hij, die

vuur het geile merg ontvonkt, (meest in

de lente, want in de lente komt de hitte

in het gebeente ) dan (laan zij op hooge
rotzen, en geeuwen met den bek paar den

Westen wind, en hokken de Inchc in.

S 4 Dis
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Dit is niet zeldzaam op te merken in onze

‘Koeijen, als zij beginnen tochtig te wor*
III. AftU den, en er waait een zoel west of zuidwest

koeltje, dan ziet men dezelve den muil on-
oof ft.

lucht fleeken tegens

den wind in, daar zij anders altoos het ach-

terduk tegen den wind dellen : vervolgens

bewegen zij veeltijds den kop op en neer en

bulken zachtelijk ; dit is het eerde teeken

der liefdedrift : eindelijk hij toenemende

drift, beginnen zij te loopen , met elkander

te docijen, te fpelen en op elkander te rijden.

Als de Boer dit zier, wordt de Stier of

daaromtrent, of in een naastgelegen weide

gebragr, of ook onder den koppel gelaten,

met een hout fchot om den nek , op dat hij

niet ontijdig de Koe dekke , voor dat zij

' volkomen driftig zij, of op dat de Vrijster-

kceijen , om dien geliefden vrijer niet aan het

vechten zouden geraken, dat er anders wel
eens .op volgt» Maar is het dan , dat bij

eene Koe de rijpe tochtigheid befpeurd '

wordt, en de banden der heupen lenig, de

klink of vrouwelijke deelen vochtig en le-

nig worden, dan (laakt men den Stier en

voert hera bij de Koe , die zich dadelijk

laat dekken, en dat met zulk een fliJte, en

zoo oogenblikkelijk , dat door mij, en ze-

ker door de m.eeste oplettende INatuwrken-

i^ers, in geen een dier, een korter tijd11i{>

van bevruchtiging wordt waargenomen : im-

mers geen fekonde duurt de bevruchtiging

van dit ontzagchelijk dier. De Paarden weet
men, belpringen ook zeer kortftondig, doch

liaan



VAN HOLLAND. «73

ITaan een poos (lil na de ontlasting , en bif-

ten dan de Mcrrien in den nek, maar in
®^undvr 82

den Stier is het zoo oogenblikkelijk , dat m. Afd.

in een oogopdag bijna het werk verrigc

is. Deze brons- of fpringtijd der Stie-

ren en Koeijen duurt gewoonlijk onge-

veer een maand of zes weken, eenige da*

gen orvder of over gerekend, na dat deze

of gene Koe vroeger of later tochtig worde.

Men rekent dien tijd bij ons, gelijk bij de

Ouden, in April of Mei, wanneer de zor%

in het Teeken van Taurus of den Stier

is , tot dat zij in de Tweelingen koinc , en
wel meest van de helft der maand April

,

tot over de helft der maand Mei ; en het

is hierom dat de Ouden, deze teeltijd der

Koeijen bewust zijnde, aan dit gedeelte van

den Zodiak of zonsweg, den naam van het

teken van den Stier gegeven hebben, zoo als

van den fpringtijd der Schapen en R.araraen ,

het teeken van den Ram ontleend is. In

Uölkind is evenwel deze regel zoo alge*

meen niet, want men (lelt de (lerkde teel-

drift in de Koeijen wel tot ver in de maand

Junij, het geen ongetwijfeld aan het kli*

niaat en de latere lente in ons Land is toe

te kennen , waarom dan ook de meeste

Koeijen in Februari] of Maart, of ook wel

in April kalven
, na den tijd hunner befprini-

ging. Deze tijd is buiten dat zoo bepaald

niet, of zij duidt uitzondering, want eene

Koe wordt op verfcheiden tijden tochtig.

Er is zelfs eene periodike tijd , dat zij tochtig

FOfden, namelijk op bet einde der derde

week.

f
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weck , of na verloop van eeri - en twintig

dagen, ja zelfs verhitten zij dikwijls, naaf

mate den Stier omtrent of met haar graast.

In ons Land overtreiFen de Veehoeders

vcelligt alle Natiën , nademaal men genoeg-

zaam op alle tijden van het geheele jaar

gemeste Kalven bekomen kan , en dat zoo

overvloedig ,
dat alle vlecschhallen voor-

raad genoeg hebben om de Stedelingen te

gerieven, ’c vi’dk zekerlijk het gevolg is

van de verfchillende tijden en Honden , dat

de Koeijen befprongen worden: dus heeft

men na de meestgewoone kalving, in het

voorjaar
,
genoegzaam ieder week en maand

gemeste Slagtkalven, tot digt aan de helft

der maand November of tot December,
wanneer dezelve fchaars worden, om dat

dan de meeste Koeijen, dié kalven moeten,
beginnen droog te ftaan , dat is , dat zij geen

melk geven. Dit dan in acht nemende,
blijkt het, dat de Koeijen niet altijd, op een

zekeren tijd van het jaar, of in de lente,

maar ook op verfcheiden tijden van den zo-

mer, en zelfs in het najaar tochtig en be-

vrucht worden, waardoor het dikwijls ge-

beurt, dat men in de maand November of
de (lagttijd vruchtjes van vier, vijf of zés

weken in de baarmoeder der Koeijen vindt:

ook is het overbekend, dat de Viceschhoii-

wers dikwijls in dén flagttijd eene Koe laten

overllaan, als zij vermoeden
,

dat zij tochtig

is, want zij zeggen, eh het is niet zondér

grond, dat als dan het vleesch los en leb-

big is. Zij noemen het open
, ( de Koe is nog
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ee veel open ) willende daar bi] re kennen het

<K? ven , dat de poriën en zweetgaten dan

open zijn, te veel uitdanipen , enz. of nu iii, Afd,

dergelijk iets omtrent de driften der Stieren v.

plaats beeft , is mij met geène andere zeker*

heid bekend, dan alleen dat de Stieren of

Bullen het gcheele jaar door zoo driftig niec

zijn als in het voorjaar, in de lente pf tc^

gen den zomer.

In ons gewest zijn de Landlieden en Boe*
ren buitengemeen bedreven in het aanfokket?

van Stieren
, welke men ook, vooral in

ISoordholland
^ Bullen noemt. In afgelegen

plaatfen houden verfcheiden Boeren onder

zich in gemeenfehap eenen Stier voor de

buurt. Elders zijn er Bullehouders , die de-

zelve verhuren voor eiken fprong; deze leg-

gen zich roe op het beste foorc, en letten

op den tijd van het tochtig worden der Koei-

jen. Zij nemen ook de gebruiken der Ou-
den in acht, met den Stier ofte verwijderen

van of nabij te brengen aan de weiden
, waar

de Koeijen , en vooral de jonge Vaarzen gra-

zen, om dezelve doorliet geloei van den Stier

te verhitten en tochtig te maken. Rijke en

vermogende Boeren houden v/el bijzonder^

kampen voor hunnen Stier; velen onder-

houden hier door het ras van hun ibort. De
ÏSoordhollanders zijn op dit fluk vrij kiesch

,

en het fchijnt daar van oorfpronkelijk te

zijn, dat men, vooral in de Beemfter

^

in

de Purmer en in het Baljuwfchap van Brc»
derode bijzondere Bullen- of Stierenmark-

ten heeft, het zij d^n van Stieren of Bul*



natuurlijke HISTORIE

HKT len, welke nog tot Osfen kunnen gelubt
lüNDVEE.

Yvor(3en , cf die men , om tot Springftieren

III, Afd. te dienen , te koop brengt , of ook \vel om
te fliigten, want het Stiercnvleesch worde

Hoofdft,
j^.j Boeren ook wel gegeten.

In Ziiidholland , althans in Rhijnland
7ijn mij geene bijzonder 'daartoe gefchikte

BulJemnrkten bekend. Het gebeurt wel eens

bijgeval , dat er op dc wekelijkfche of ande-

re Beestenmarkten een Stier ter markt worde

gebragt ; dan , de Overigheid en de Markt-

meesters zijn hierop aandachtig, en zorgen

dat dezelve verwijderd wordt , of verbieden

het brengen der Stieren op de markten wel
geheel, althans vooral in den teel of fpring-

cijd, ten einde de gevolgen, welke er uit

ontüaan kunnen, te vermijden; want, (en
dk merkten de Ouden ook wijsfelijk op,>
de Koeijen , en vooral de Stieren , zijn

vatbaar voor eene verliefde woedende dol-

ligbeid, die allerbitterfie gevolgen voor den

IVÏensch kan veroorzaken. Het voorbeeld

van den woedenden Stier, die tot IVestzaan*

'dam zijn eigen baas ombragt en de zwan-

gere vrouw in de lucht' fineet, zoo dat zij

van het kind nog aamechtig verloste, is

overbekend, zoo door het geval zelve, als

door het fchilderij , hetwelk aldaar >in de

Kerk hangt, en waarvan die Kerk opk den

nsem van dc Bullekerk bekomen heeft.

Vele gevallen van de woede der Stieren

zijn er bekend, en aan mij zelven is hier-

omtrent een geducht geval bejegend, In

öuju jongelinglchap tot Katwijk aan den

Rhiju
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Rhijn op de Kostfchool befleld zijnde,

reed ik dikwijls in een wagencje met

hitte - paard of ket-f zoo als men die noemt) ni. Afd,

er voor, naar het Kloosterfchuur

^

gelegen

tnsfchen Katmjk en Rhijnsburg^ en zijn-

de eene voorname Bouwerij, waarop ook
een Stier gehouden werd. De toegang tot

die woning was zoodanig gelegen , dat men’

altoos moest rijden over het kamp, waar

de Stier graasde, Dir dier was mij en mijn

wagentje voorlang gewoon , en ik reed ge-

rust door ; dan , eindelijk in den fpringcijd
*

daar door rijdende, viel den Stier onver-

hoeds op paard en wagen aan , zoo dat het

paard op hol geraakte , de wagen in de

floot viel, en ik op rnijn gefchreeuw door
de Boeremeid gered wierd , die den' Stief

wist te temmen. Vele andere gevallen zijn

te wel bekend, om er veel meer voorbeel-

den van aan te voeren. Ondertusfehen zijn

er kenteekenen genoeg , waaraan men de

fmeulende drift en woede kan ontdekken;

nis aan het geloei , aan het op - en neer-

flaan van den kop , aan de drift, om met de

hoornen regens de hekken of boomen te

lieten; eindelijk, en dit is het zekerst tee-

lten, aan het frampen en fchraaflen met de

pooteneiihet krullen van den flaarc: alle deze

teekenen duiden de aanflaande woede der

Sneren ,
ja ook die van tochtige Koeijen

aan. Voortreffelijk fchetst ons dit alweder

VONDEL, in zijne vertaling van virgilius»

als hij de woede van een verliefden Stier

dus
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dus affchetst, vooral als hij zijpe Koe der*

ven in#et:

5, Hij oefent met allen geweld zijne krach*

„ ten, ligt al den nacht op harde fteenen

5, en den grond, zonder flroo, en leeft bij

,, ftckelige bladen en fcherp rietgras; be-

5, proeft zijne kracht , en verbolgen het

„ hoofd tegens eenen Ham aanzettende

,

„ tergt met de hoornen zijne gramfehap

,

,, (laat met de voeten achteruit in den

,, wind, en het zand opkrabbende, dat het

„ ftuive, vangt dus het voorfpel vgn hetge-

„ vecht aan,” enz.

Dit dichterlijk tafereel maalt ons vqI-j’

maakt de woede der Stieren af, en dit al-

les is aan onze Landlieden wel bekend;

dan hier te Lande fchijnen evenwel de Stie-

ren van een gedweeër aard te zijn , zoq
dat, alhoewel er fomtijds geduchte gevol-

gen van hunne woede hebben plaats gehad,

dezelve echter zoo algemeen niet zijn als

in andere heetere en droogere gewesten

,

cn vooral daar, waar de volkeren wermaak
fcheppen in die ijsfelijke Stierengevechten,

waaraan zelfs Menfchen zich blootilellen

,

en w^aar gevolgelijk de Stieren worden op*
gevoed, om hunne natuurlijke woede tot

vermaak der op zoodanigen tijd bijeenge-

komen volksmenigte te oefenen. Zachter

aard hebben onze Hollanders
^ en natuur-

lijk een afkeer van zulke wreede fchouw*
fpelen. De Hollandfche , en bijzonder de

Noordhollandfcli^ Boeren
,

zijn zeer kundig

in
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in het berec\gelen der Stieren , zoo dat zij

door hoornteiigels of ijzeren beugels weren
te bewerken , dat een forfche vScier door
een’ kleinen jongen (welke op een toethoorn

het geloei der Koeiien '^nabootst ) kan ge-

leid worden als een lam. Een Spanjaard^
aan de Stierengevechten gewoon, kan hec

bijna niet gelooven dat men koppels Stie-

ren op eene markt brengt : .ik heb dit aan

voorname Spaanfchs Heeren verha. Ic , er^

het hiyi aangetoond op eene reize, die ik

ïnet hun door Noordholland deed . zoo dac

zij deswegens overtuigd, hunne verwonde^
ring te kennen gaven.

De gevaarlijkfte Stieren zijn de drie- of
vierjarige of ouder: men laat hier te Lande
zelden een Stier zeer oud worden, ten wa-
re dezelve buitengewoon fchoon , kloek en

fraai van bont is , want hierop zijn de Boe-
ren gefield, wordende d| zwarte of zwart-

bonte bovenal, en ook de roodbonte aan-

gehouden. In het Brabctmfche fchijnc men
meerder op roode te vallen, althans meest

alle Osfen welke uit die llreeken komen,
zijn roodkleurig en klein van gellalte., men
noemt dezelve KemperosPen, of Osfen iiic

'Kempenland

:

de Deenfche Osfen zijn , zoo
als bekend is, de grootlle en rneestal zwart

ot zwartbont, Wat nu betreft den tijd en

ouaerdom, die men het beste acht tot de

gezonde reelkracht in den Stier, hierin is.de

keuze der Boeren zeer verfchiilend; fomraige

kiezen eenen tweejarigen of jongen Stier van

zijncerilen fprong: anderen de drie of vier-

HET
R.UNDVEE,

III. Afd,

V.

Hoofdn«
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HTT ten minste die van den tweeden fprjng-
nuNDVER.

^ ais wanneer dc Stier het best ge-

in. Afd, vlcescht is. Er zijn er ook , welke de ma-
Stieren boven de vette of gevleeschde

verkiezen ; evenwel ‘zijn de kielche Eoeren

gerteld op' eenen Stier , die wel gefpierd eri

niet, 700 als' men zegt,' dof- geteeld is;

vcrflandige boeren ’ zórgen darvom dat niet

dagelijks hunne' Stier 'bij tochtige Koeijen

gebragt ,
en dus niet te veel afgemat wordt

:

en fchoón zij op een 'kloeke welgcfpierden

Stier gefield zijn zoo is niet te min hunne

keuze op fijn gebeente, glad haar en een

zachten huid , eene eigenfehap , die boven
alle foorten bp 'vreemde natiën niet te;vin-

den is; want deze, gelijk de buffon, vir-

GiLius en anderen willen i verkiezen een’

ruigen Stier, grof gebonkt en met breedge-

fpierde ledéniatcn. De ondervinding echter

heeft onze Land^aten geleerd, 'dat eene jeug-

dige glad ge fpierde Stier,' de fijn (Ie en meest

melkgevende Koeijen voorrteelc, en laten

daarom de overige fiagten of lubben. Wan-
neer men de Stieren of Stierkalveren lub-

ben wil, doet men dif best Qp den ouder-

dom van achttien maanden
,

' tegen dat de

Stier gerekend wordt zijn teelkracht te heb-

'ben : fomtiids ook vroeger of later, even-

wel lubt men dezelve zelden op den ouder-

dom van drie jaar. In ons Land worden
van de menigte Kalveren zeer weinige ge-

lubt, om reden dat het vertier van gemeste

Kalveren meer winst aanbrengt: het gefchiedc

echter hier en daar: in Noordholland is

het
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het niet zeldzaam, zeldzamer in ZuidhoU het

land. Over het geheel worden de gelubde

Stieren of Osfen, in het voorjaar van el- m. Afd.

ders aangevoerd, als wanneer onze veehan v.

delaars, al vroeg na nieuwejaar , op reis

gaan om dezelve op te koopen, vooral naar

en omfireeks Hamburg en in Oost - Fries*

land^ welke zij dan tegens, den tijd, dat er

gras in de weiden is , alhier ter markt bren-

gen , en waar voor, in dien tijd, in ver-

fcheiden Steden, vooral in Leyden^ Haar-
lem Helft , Arnflerdam , mitsgaders in ver-

fcheiden andere Plaacfen, Dorpen of vrije

Heerlijkheden, gepriviligeerde magere Bees-

tenmarkten zijn , waarop dan ook onze

Boeren drooge Koeijen, die buiten het mel-

ken zijn, als mede Kween, Gelee- en an-

dere koeijen , om vet te weiden , ter markt
brengen, welke behandeling en manier van

koopen en verkoopen, vet weiden enz. wij

in het vervolg zullen befchrijven.

Thans gaan wij over tot da oncleedkun'
.

Verid*-

dige befchrijving der Teeldeelen van den
xxiii

Stier, en hebben, om dezelve bevattelijk

temaken, op Plaat XXIII, naar het leven, Teddec-

eenen zestienraaandigen Stier verkleind afge-

beeld, met de ontblootte teeldeelen, zoo
naauwkeurig als de proportie eenigzins

"

toelaat. Men ziet hier dan eenen jongen Stier

achterover leggen, en tevens de vier pc,0'

ten uicgefpreid en aan ijzeren fteeknagels

vastgebonden. Tot bet voorfluk behoort,

naar onze wijze van verdeeling, het hoofd

A, met de hoornen ,
ooren , muil enz.

T a voorts

/
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vooras de borst BB en de kosfem C,
ï VNDVEE. geheelc uirgeflrektbeid van het bq«'

III. Afd. venrif
,
zijnde dit hier door den huid bedekt

,

Ho afdft
inwendige deelen , welke daarin" bevat

' '
’ worden, alrede hier voren breedvoerig be-

ichreven, zoq dat men dus alleenlijk den

onderbuik geopend ziet tot aan het rnidden*

rif, en de huid eq voorhuid' opgefchoven

tot tegen de korte ribben, zoo dat -door

het nitnqmen van de lever, dc maag, de

milt en de darmen, niets zich hier vertoont

dan hergeen tqt de mannelijke teeldeelen van

' den Stiei; behoort': dus bevat de holte der

lendenen en de buik, binnen den o ra trek der

o rage dagen huid DpDD, tot onder aati

het bekken en’ den (luit en den aars-

darm F, alle de teeldeelen, welke wij mi
zuilen befchrijve’n : voorts zijn bij GGGG
de vier pooten aan ijzeren nagelen gehecht

Pevoor én uirgelpreid , en bij H de Haart.' Bij aa a.

en verder, doet zich dan op de voorhuid

de fchede of koker, benevens het rnannelijk'

teellid der Stier, van zijn begin tot aan het

uiteinde , aan zijne inwar teling en uiefprui-

tirg uit de zaatvacen , klieren en vliezen der

ballen.
' '

Bij deze afüeejdlng Ha den Lezer een

.weinig fiil. Men lette op den voorhuid of
koker aaa-^ deze is in dé Stieren zeer bij-

zonder. De meeste dieren hebben' den voor-

huid of de koker g(ad en ongehaard, de ge-

vingerde dierep hebben het haar aan den on-

derbuik, en de fchede der mannelijke roede

is vleezig en 'glad van huid. 'De' Paardén

ins-

liuid de

fcht Je of

keker.
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insgelijks, ook is de koker der Paarden vèel «f’r

digter aan de liezen geplaansc; gelijk men
pok v'an de Ruinen dikwijls ziet dat de man- ui: Afi.

nelijke roede geweldig lang liit den koker „
Komc , wanneer zij hun water lozen. Dic
2ict men in de Stieren éii Osfen nooit, of
ten minsten zeldzaam , en waaróm, dm ^dac

de {iruktuur der mannelijke roede dic na^
'

tuurlijk belet,, want daar dëzelve zeer lang

én dun is, na gerade van bet dier, loopt,

dezelve fcbiêr tot aan het ópperlle van den
buik: het hoofd der roede is merkelijk ver«

_

wijderd van den balzak, de Paarden drageh

die digt aan dè billeti
,

de Stier heeft ze

lang en vrij los hangen , dit is de reden dat

men in een Ruin of gelubdeh Hengst, den

balzak medst opgekrompen Ziet
; daar in te-

gendeel in de Osfen altoos het vel van den
balzak zeer kennelijk als eene kv^abbe zigc-

baar is. In de Hèngften of Ruinen ziet meti

geene tèpels in of aan de liezen: de Ezel

heeft ze, müar in den Stier zijn digt aan

den balzak vier tepels of uitbottirigen, die

al vrij aanmerkelijk zijn. De balzak in een

vier of vijfjarigen Stier is vrij groot en hangt

.
tusfchèn de beenen als de uijers van eene

Koe. Dit ziet men ook in de Rammen en

Bokken, en ’t is opmerkelijk, dat de heet.

ile vijfvingerige dieren , die in de kracht

des levens zijn, liieest allen den balzak in-

gekrompen en digt aan de liezen dragen ,

zoo dat dit ten aanzien dér herkaauwende

dieren eene onderfcheiding maakt.

De voorhuid der -Stier bij ada is,' ióo

ï 3 als
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gezegd is, met uicftekende haren bezet,
»uNDvEB,^jg

in oude Stieren llerk omkrullen; in de

lil. Afd. Osfen ziet men dit zeer duidelijk. Deze
^ voorhuid houdt in zijne fchede het hoofd

lioofdft,
mannelijke roede b : die gedeelte kan

Hoofd overdroopen ,
als wanneer Het hoofd

der roede, der foede geheel ontbloot uitkomt , ter”

lengte van ongeveer een fpan lang. De’

gedaante van het hoofd der roede is vol*

flrekt langwerpig fpits , als eene beetwor-

tel , doch eindigt aan het uiterlle als in een

omgekrnld hool'dje; dit is mede eene bij-

zonderheid in deze dieren, gelijk ook in de

Rammen en Bokken. Wij hebben in hec

voorbijgaan dit alrede aangemerkt
, en hec

verdient hier eenige aandacht: in meest alle

dieren, behalve in de Kemelen, is het hoofd

der mannelijke roede , vooral in de hitte

der drift
,

gezwollen en uitpuilende ; de

Honden en Wolven hebben nog daarenbo-

ven aanhangfels aan de roede, welke in de

baarmoeder vastgekneld blijven, tot dat de-

zelve verzadigd zijnde, ontfluit. De wilde

dieren, als Tijgers, Leeuwen en Katten»

aardige, hebben Hekels en fcherpe prikkels;

kortom, alle mannelijke dieren hebben de

roede gevormd naar den weg der baarmoe-
der: maar nu is dien weg in de Koeijen

zeer bijzonder, loopende aan het einde als

in een omgekrulden cijlinder of flekkenhuis,

zoo als in de afbeelding en befchrijving van
^ dezelve zal blijken. IV'Jen bezie nu hier hec

hoofd der roede van den Stier , dan ver-

toont het uiterlle einde eene omkrullende

ge-
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III Afd.

V, .

Ilobfdli.

Bind esi

gedaante, en dit Is bet, dat in den kort* «rt

ftondigen fprong de hoorn of kromte van

ide baarmoirder der Koe, waar de eijernes-

ren liggen . in eens treffen inoec en met het

zaad befprocijen, zal dc Koe bevrucht wor-

den, of vatten,, want mislukt dit, dan blijft

de Koe onbevrucht.
.
De Boeren zijn hier

zeer oplettende op, en kumien gcnóegzaani

aan den /prong en zekere trilling in de Koe
zien of het, zoo als zij zeggen, gevat heeft,

ên zelfs weinige . dagen daarna, of het. houdt.

.. Aan den wortel van den voorhuid of fcliede,

alwaar het .hoofd der roede is ingelijfd, is

èene band c ^ die het hoofd der roede om-
ringd, .en belet verder uit of in te fchui-

yen ,
eigenlijk den ring of den wortel van den

voorhuid ; daaronder zijn twee kennelijke

fpieren dd^ die tusfeheh de bekleedfelen des

buiks zich ter wederzijden iiicfpreiden : deze

fpieren zijn Het, die , even als in andere

dieren ,
de bevyeging eii drift der roede hel-

pen, en den voorhuid zamentl’ekken of los-

laten. Achter deze blijft de roede als nog
in de inwendige fchede zitten, zoo dat, als

de Stier in zijn fprong de drift doet door- ^
.werken; dan zijn het deze fpieren, welke

door hunne veerkracht inkfimpende, het in-

wendig gedeelte der roede met kracht uit-

floten tot eed aarimerkelijke lengte, zx^eei

in deze fpacie is ^ de roede èök in een in-

wendige koker df vliezige fchede ingewik-

keld, tot aan eene kroimé ƒ: deze kromte

is almede verbazende in den Stier, enden- "

delven, voor zoo verre ik weet, alleen ei-

T i gen.

y
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p;en. Onder alle dieren , wier teeldeelen \k

onderzocht heb , en welker s;etal niet ge»

rir.g is , heb ik niets dergelijks geVonden.

In den Egel, ja, heeft het mannelijk lid

ook eene dergelijke kromming; maar eene

verbazende gelijkheid van de roede van eenen

Stier is mij voorgekomen in de Walviseb*

foorten, vooral in de Delphinus Delpkis

die wij Bruinvisjehen ^ en de Ouden, mis-

fchien om de gelijkheid der inwendige dee-

len , ook wel Zeekalveren noemden: deze

dieren hebben de mannelijke roede bijna zoo
volkomen gelijk aan den Stier , als een ai

een ei gelijkt, vooral inwendig, want lïic*

wendig ziet men er weinig, van ; die zelfde

bogc en omkromming is er in, als in den

Stier , ia eenigermate nog ftérker ; ook is

het opmerkelijk, dat deze halfflachtige die-

ren ook eene vierholige maag hebben.

Dan, bij onzen Stier blijvende, ziet men
deze kromme buiging bij fff even als de

figuur van een krakeling of een op zijde

liggende letter S . waar van den eenen fchen-

kel met eene kromte in het oppergedeeire

der roede vereenigd is, en de andere mee
het ondergedeelte g nederwaarts tot aan k
bij de zaadklieren is ingelijfd : dit beloop

der mannelijke roede in den Stier is vrij

lang , zoo dat die uitgerekc en gedroogd
zijnde, wel een elle of vijf vierendeel lang

is: dezelve wordt, gedroogd zijnde, wel
tot een foort van zwepen gebezigd, welke
men karawasfen ^ ook wel bullepees noemt:
<ie Indianen maken veel werk van zulke

pee-
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pcezcn der Buffels: zij weten die a's tot het

' wandddokken of zvvcepen te bereiden: ik«-uNDVRE3

heb er gezien, die ongemeen fraai glad ge- iii.Afd.

polijst en met zilver gemonteerd waren. Van
de Walvischgeflachten maakt men ook der- ^

gelijken , deze noemt men JValvischkrd^

^len ^ die overgenoeg bekend ziin, en ten

aanzien der [iruktuur , zoo als gemeld is

,

met die van den Stier veel overeenkomst

hebben. Wijders plegen de gedroogde man»
nelijke roeden der Osfen en Stieren gebe- ^

zigd te worden tot het kloppen of zwepen
van het vlas, en daar van daan is de naarn

van zwingel nog algemeen bekend, althans

de Vleeschhouwers in Khljnland geven er

deze naam aan, en zoo ook aan een Vlas-

bereider de naam van zwingelaar of zwén*
gelaar ^ die met een zweep of roede het

vlas klopt. De Duitfehers noemen dit deel

ook zwants ^ en overeenkomfHg het gebruik

tot een zweep of vlaj^roede, priegelzwants ^

verdaande zij door priegelen, kloppen met
een ftok of zweep, zoo dat de mannelijke

roede der Stieren en Osfen al mede tot bij-

zondere gebruiken gebezigd wordt.

Bij iiii zijn twee fpieren of peesachtige Peesicïi*'

tanden , welke de opngtende fpieren ge-
• naamd warden : zij loopen nederwaarts ter

wederzijden van de roede, en om de wa-
terblaas glooijende, eindigen zij onder de-

zelve in de binnenbekleedfelen van den bal-

zak, omtrent ter plaatfe met kk geteekend^
zijnde de holten der balzak 'hier buiten der-

zelver üand afgebeeld ’ eenigen noemen hec

T 5 de
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de koorden ; de Vleeschhouwers kennen de-

zelve onder den naam van peesbanden
, en

fnijden die onder hec villen en bij hec uic-

nemen der blaas af; zij zijn plat, en fprui-

ten van boven uit de bekleedfels van den

voorhuid; veel brengen dezelve toe tot de

drift en aanprikkeling der mannelijke roe-

de en van den aarsdarm ,* en ongetwijfeld is

die prikkeling oorzaak, dat de Scieren, kort

ha den fprong, afgaan, doordieri deze pee*

zen zoo digc aan en om het Iloc der aars*

darm loopen.' . ..
.

^

Eindelijk de bafis of het ondereinde der
roede bij h befchoiiwende, ziet meh bij II

de voorflanders (^Frofiatac^ aangewezen:

deze zijn bij wijze van ^lieren of bolletjes

om den wortel der roedë^geplaatst ; die zich

ook daarin verliest , èn dat wel voorname"

lijk in een aanmerkelijk bekl^edfel
, waarih

de zaadblaasjes hunne buisjes uidoozèn ih

de roede,' welke buisjes bij n in de open-

gèfneden holligheden dezer bekleedfelen te

zien zijn ; de zaadblaasjes, of liever de zaad-

celletjes beüaan uit zeer fijne witte vlies-

jes, die onmiddellijk in een vloeijen, om
in de öpgemelde buisjes te ontlasten ; zij

zijn in den Stier, bij elkander genomen,
aanmerkelijk groot, bij o o zijn dezelve zeef

duidelijk te zien , aldaar glooijen zij over

de blaas bij pp ; over dezelve vertoonen

zich bij rrrr de afleidende of liever aan*

voerende zaadvaten , die in twee takken om-
. krommende, naar de ballen 11 loopen, al-

waar zij op zekeren afftand zich als in tweeën

ver-
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verdeden , of liever mcc de bekleedfelen

der ballen zich vereenigeii bij ss; onder

bogt dezer zaadvaten zien men op de blaas m. Afd^

bij q q dit twee pisleiders of banden van de „
blaas , die van de nieren afgefneden zijn

,

liggen; want meii dient op te merken, dat Deblaasii

om de teeldcelen, hetgeen hier het voor-
,

Pislcit

naamlle is, juist af te beeldén , de blaas

eenigerraate van fland veranderd is. Achter

in de fchaduwe ziet men bij MM de nier-

bedden, zoo ook zijn de ballen hier ten
‘

klaarder begrippe uit de balzakken gelige

en als omgekeerd, om dat men anders met
geene mogelijkheid deze afbeelding vatbaar

genoeg konde voordragen, waarom dan de

eigenlijke plaatfmg van de holten der bal-

zakken u tl meer in hunnen waren Hand aan

en bij de liezen zijn afgebeeld en omgepeld.

Wat nu de ballen zelfs betreft, welke Balleci

door II zijn aangeduid, deze zijn aanmer-

®

kelijk groot en zv/aar in den Stier , en in

vele opzigten grooter en zwaarder dan in

het Paard, zij hangen ook losfer en zakken

meerder door, hunne grootte is dikwerf in.

wendig wel als een ganzen- of zwanen- ei*

Als men de ballen uit den zak ligt, liggen

zij nog in een taai bekleedfel ; de ballen in

den Stier hebben ook voor- of bijballen

V^, en aanhangfels yv\ deze zijn aanmer-

kelijk in den Stier, en hebben den grooten

zwAMMERDAM gelegenheid gegeven , om we-
gens de zaadvaten door voortreffelijke afbeel-

dingen, uit die vanden Stier, een nieuw licht

verfpreiden. Bij en vv ziet men de

voor*
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voor - of bijballen, zoo als. die met baat

afdalende bckleedfelen de ballen omvangen,
en voorts in de afleidende zaadv^ten , bij ww ,

zich verliezen. De kern der ballen is door*

gaans vrij vast eri als eeltig
, geelaclkig ea

als vastfponfig, niet ongelijk aan het uur-

boord der Koeijen, dat, gekookt zijnde,

niet onfmakèlijk is. Wat wijders de ballen

betreft , onze afbeeldingen toohcn genoeg

hoe dezelve ook met takkige^ bloedvaatjes

bezet zijn, gelijk ook op de blaas' dergelij?

ken zijn te zien.

Na deze algemeend befch rij ving der Teel-

deelen van den Stier, zullen wij in het vol-

gende Hoofdfluk eené meerdere Ontleedkuii*

dige Pefchrijving van dezelve’, vérzeld van
éen levensgroote Afbeelding, tnededeele’n';'

maar laten hier nu eerst volgen een kórte
verklaring van Plaat XXIII.

I

Verklaring van Plaat XXÏlt'

.Deze Plaat vertoo'nt eenen jongen Stier Ir/

zjn geheel, mét de Téeldeelen ontbloot en

afgefcheiden van alle bijleggehde ingewan-

den en aanhecHtendë deelen.

A is het hoofd achterover leggènde , nYec

den muil van onderen aan de kin te zién.

,
Voorts de oogleden en dê ooren in dien*

ftand zigebaar.

BB
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BB De borst of het voorfluk,

'

C De kosfem en de plaats van het borst-
®-undvkb;

been, in de Koeijen zeer kennelijk. lii.AfdM

DDDI) De omgeüagen huid, van de af-

fcheiding des middenrifs af, tqt het einde
^

des onderbuiks.

E£ Met bekken of dat deel van het ach-

terfluk, vvaarin voornamelijk de teeldee-

len liggen.

F De ftuit aan het einde der aarsdarm.

GGGG vier pooten aan ijzere nagels

gefpannen
, om de deelen te kunnen zien.

H pe Haart.

II De ballen*

ÏC De blaas.

L L De holte , waar de maag ,
de lever

, de
mik en verdere ingewanden gelegen hebben.

MM De nierbedden, enz.

£i aa ruige voorhuid of de gehaarde ko-

ker van de roede der Stier.

h Het hoofd van het teellid in zijn ware
,

qmkrullende gedaante.

c De band of ring om den bafis van het

hoofd der roede.

De fpiercn daaraan gehecht ,
welke de

^

^verhaascfpieren genaamd worden en de

drift in het befpringen beduren.

De jnwepdige verlenging of de fchachc

van de mannelijke roede.

fff De onikrommlngen die hetzelve lid in-

wendig , bij wijze van de bochten in eeri

letter 'S veftobnen.

g Het vervolg'van het verdikkend einde der
• roede.

‘

h Het
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h liet verdikt einde of de inworteling der

roede in de,zaadvatcn. -

iiii De twee oprigtende fpieren of fanden

die de kromming van het teellid inwen*

dig befluren, en daaraan onder de bafi^

van deszclfs hoofd zijn ingelijfd, en in de

binnenbckleedfelen van den balzak eindi*

*

Ik Plaats van derzelver inlijving.

II De zaadblaasjes en vaten aan den wortel

r der roede.

VI Het opengefneden bekleedfel dat de bad-
huizen omvat.

V De zaadhuisjes

00 De zaadcellen en blaasjes, die op cn om
de pisblaas vleijcn.

fp De einden derzelven.

'qq Twee pisleiders, die onder en als met de
zaadleiders over de blaas vleijcn.

rrrr De zaadvaten die zeer duidelijk, van
de yoorftanders en de ^aadklieren zich in

twee takken met een groote bocht om-
krommendc, in de ballen zijn ingelijfd.

SS De plaats, alwaar de ballen deze vaten

ontvangen of waar die zich met de be-

bleedfelen der ballen vereenigen.

ti De voor- gf bijballen, gf derzej ver be-

kleed fels.

uu De holtens der ballenzakken.

yv Aanhangfeis aan den bijbal, onder aan

den bak >

inlogzing van de twee zaadvaten uit

de voor- of bijballen in de aanleidende

zaadvaten.

5^ Dt aars.
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ZESDE HOOFDSTUK.

Behelzende eene nadere en meerder Ontm

leedkundige hefchrijving der tceldee^

len van djen Stier»

o m nu een beter begrip te vormen van het.

Hetgeen in het vorige Hoofdlluk befchreven

is, fla men het ©og op PJaat XXIV, Vv^el- nLAfd.
ke eene nadere en meerder ontleedkundige vi.

afbeelding der teeldeelen van den Stier, en Hoofdft;

pp Plaat XXV, v^elke een nog fuhtieler Nadere

ontleding der eigenlijke teeldoifen bevat ,
bcfchrij-

welke in de ballen en in de zaadvacen der^^^^J*^

Stieren en Koeijen ontdekt zijn, en door^^n

pns, om niets, dat over de Koeijen gezegd sder.

|s of gezegd kan worden , over te Haan

,

pok hier zal befchreven worden; te meer,

daar men tot eer van onze vermaardlle Va-
derlandfche Ontleedkundigcn kan zeggen

»

dat zij boven eenige Natie in dit fluk heb-

ben uirgemunt: b. VANHORNE, Hooglecraar

aan ’s Lands üniveiTicek te Leyden ,
'de be-

roem-
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KET
B.UNDVEP*

III. Afd.

VI.

Hoofdf,

Verklaring

van Fisac

^ilV.

roemde j. zwAïyiMFRDAM, Do(5lor de graaf,
sLADius, KiNCK en HOBOKE hebben allen,

fchoon verichillende in gevoelens met be*

trekking tot de uitwerking en vlechting der

zaadvaren in den Mensch , echter hun mees-

te licht uit het ontleden van de teeldeelen

der Stieren en Koeien bekomen: verfchei-

den heerlijke en getrouwe afhceldingen daar*

van zijn door hun medegedeeld^ wij heb-

ben dien leiddraad gedeeltelijk gevolgd,

maar niettemin vrijmoedig de misdagen , die

e.ns in de opgaven der Ouden zijn voorge^

komen, getracht te verbeteren, en daarom

hebben wij alwedcrom alles bij de natuur

zelve vergeleken . en ten beteren verdande

de teeldeelen van den Stier, volgens de na-

tuur en levensgrootte, op Plaat XX aft

geheeld, welke met de verkleinde afbeel-

ding, op Opiaat XXI 11 voorkomende, kan

vergeleken worden ; terwijl ook de nog na«

dere ontledingen der ballen en zaadvacen,

op Plaat XXV. afgebeeld, mede door ons

op nieuw naar het leven geteekend zijn,

behalve alleen Figuur 3, 4 en 5, welke,

echter met eenige kleinigheden vermeerderd-,

gevolgd zijn naar j. zwammerdam , een man
zeker, die uitmunt in kunst en getrouwheid

van afbeelden.

Op Plaat XXIV Figuur i is een volko-

men at bedding van het voprfte gedeelte vau.

den zwengel of de roede van den Stier ,
van

den voorhuid af tot aan het begin der zaad-

vaten in en omtrent den wortel der voor-

ilanders, waarvan het vervolg in Figuur a
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te zien is, en fluit op Figuur i
,

gelijk ook het

Figuur 3 wederoni volgt op Figuur 2 , in

diervoege
, dat deze drie afbeeldingen tot iii. Afd.

éene gevoegd zijnde , het geheele zamenftel vi.

der mannelijke teeldeelen in den Stier in

deszelfs waren (land en ligging levensgrootte

Vertoonen , even als dezelve verkleind op
Plaat XXIII in den buik van den Stier zijn

afgebeeld; uitgezonderd, dat aldaar de bal-

len en zaadva ten opwaarts omgeflagen ver-

beeld zijn, daar dezelve hier in hun waren
Hand liggen en in den balzak hangen, ter»

wijl men in aanmerking moet nerrien, dat

even als op Plaat XXIII de Stier achterover

op deszelfs rugge liggende is afgebeeld, dat

ook deze deelen op Plaat XXIV in dien

Hand zijn verbeeld, zoo als dezelve in den

Stier, wanneer dezelve op zijn rugge ligt

cn geopend is, zich vertoonen.

Dan , laat ons nu van fluk tot Huk deze

afbeeldingen nagaan , en vooral die aandach-

tig gadeflaan ter nadere opheldering van het

reeds gemelde, en ter vergelijking met Plaat

XXIII.

Op Plaat XXIV Fig. i is dan afgebeeld PI. xxiv,

het vermelde eerHe gedeelte der roede. u
‘ aaaa ïs de langharige voorhuid, in Plaat Voor-

XXlII verkleind afgebeeld, en in het vorige iJ'iid

Hoofdfl. bl. 282 tot 284 befchreven; doch'®®^*®*

in welke verkleinde afbeelding den rand of

wortel , waaruit deze haren ontfpruiten

,

iiiet duidelijk is kunnen verbeeld worden.

Vertoont dezen rand, bij wijze vati sLind de?

ten dikken huid
,

die om het hoofd der voorhuidi

V roe-
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roede fluit, en dit is de eigenlijke voor-
RUNDVEE,

^ rimpelend vel nu inge-
III. Afd. krompen, dan los en flap hangt; dezelve

Hoofdft
voorhuid genaamd

:

de lange haren, die uit deszelfs rand fprui-

ten, doen niets ter fluiting of ontfluidng

van dezen voorhuid, en vooral niet bij de

voortteling. Zij fchijnen alleen te dienen om
den voorhuid voor de fmet der pisfe en an-

' dere oorzaken te befchermen, temeer, daar

de Stieren en Osfen zelden het hoofd der

roede vooruitbrengen als zij hun water lo-

zen, hetwelk de Paarden en meer andere

'dieren doen; ook ontbreekt aan het hoofd
der roede van den Stier het toompje Cfrae^

milum')^ dat er in ’c geheel niet aan te

vinden is.

Inwendige cccc Doet de inwendige gedaante van den

vanTen voorhuid zicn , zoo als dezelve, open ge-

vüorhuid. fneden , zich opdoet. Dezelve is inwendig

vol zachte rimpels en vaatjes , en als be-

kleed met een fluweel bekleedfel of vlies,

dat men, in de darmen, het fluweel -vlies

(^Tunica villofa') noemt: dit bekleedfel is

porieus, en is in een pas gedoodden Stier

met een zacht vocht of fmeer bezet: deze

ftoffe komt uit de poriën van dit vlies, het-

welk eigenlijk de koker van het hoofd der

zwengel uitmaakt. Buiten den tijd der teel-

drift is het als een zak en vol rimpels,

hierin rust dan als in een zacht bekleedfel

het hoofd der roede zelve, dit deel noemt
men het fpierachtig hoofd der roede.

d
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'i Is feet hoofd der roede, liet welk, ver- .

Itjeind, óp PJaac XXÏII bij b is afgebeeld,

eh in het vorige Hoofdduk bL 284 en 285 lii. Afd.

befchreven. Hier ziet men .dezelve levens-

groocte; zij is geheel glad, doch met fpons-
*

achtige pukkeltjes bezet , altoos = witachdg Het hoofd

van kleur, naar her gele zwemende; aan

binnenzijde roodachcig en
.
vol bloedfpik-

kels
, inwendig doorgèfneden is de pis en

?aadweg bloedig róód \ zoo als in de ge-

heeie roède: maar het! aanmerkel ijk (Ie is hec

uicerde van dit gedeelte, hetwelk zeer fijn

en diiDj toeloopt ,. en v/aarin de ppening
haanwelijks door het bioote oog te onc-

cekken is ; alleen zijn er twee topjes ©f te-

pels als een vogelbekje aan het, einde : deze

lluiten ,en oni fluiten, wanneer het dier zijn

water loost of vóortteelr.
^

,
, y., ,

,

e V^ercoonc dit hoofdje natuurlijk, en be-

vestigt^ ons gezegde wegens de dunte en'

fpitsheid van dit deel ,
zekér eéne ópmer-

kenswaardige bijzonderheid in dic.grooce

dier,,
^

want daar in zeer kleine dieren, als

Katten, Honden,* Egels, ja in de Koóijnen

én Ratten zelfs
, die opening vrij Kennélijlc

én men
^

niet een breinaald of ijzerdraadje

gereedelijk in de opening van hèt hoofd der

roede kan indringen,\zob kon ik niét dan

met moeite in de opening van het
.
hoofd

der roede van den Stier cene Ipeld van bui«

ten inbrengen,* eh flechts van deh uitgang

tot aan dén inwendigen buis- doordringen :

deze éngte is dan ook dé naaste oorzaak,’

waarom de
.
Osfen én Stiéréh als ’c ware

bij pozen hun water lozen 5 zoo' dat dit

iil. Scuke V a vocht
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vocht meestal drópegewijs met een fiine

(^raal wordt .geloost.
.
Dit geheele hoofd is'

lii. Afd. wijders onderhevig aan eene (terke opkrim*

Hoofdft
verdij ving , vooral in de voort-

°°
' teling ; doch in rust buiccn dien tijd,

krimpt het in , en ligt achterwaarts
, in

'

dien (land, zao als het hier verbeeld is:

di.c edel gedeelte is ingelijfd in eenen pees-

achtigen rand, ring ot kraag, zoo als men
die doorgaans noemt , weike de ring of

band van den voorhuid is.

Ring of ƒƒ Vertoont deze kraag ter plaatfe daar
band van hoofd der rocde en de eigenlijke voor-

huid 'te zamen komen ; dadelijk onder de-

zelve vervolgt de eigenlijke roede : dit ge-

deelte is hardachtig, fchier kraakbeenig aan

zijn oorfprong , en ligt in zware bekleed-

fels ,
waar tusfehen twee lange fpieren en

twee rpierbanden zijn ingelijfd
, ( verkleind

afgebeeld op ' Plaat XXUI bij dd enz.

)

deze fpieren noemt men veerbanden , fchorc*
' banden, verhaastbanden enz.

Schort- Duiden deze fpieren aan; dan,-
fpieïcn of omtrent de plaarfing , werking en inlijving

morden zeer vele abuizen begaan , daar men
wel deszelfs oorfprong^ aan her hoofd der

roede, maar zelden of nooit derzelver uit-

einden vermeld; althans de buefon en daü-
BENTON hebben die in derzelver afbeeldingen

van deze deelen der Stieren , als los en

zonder inlijving neerhangende , afgebeeld

;

ook vind ik ei bij anderen weinig van ver-

meld, hetgeen denkelijk veroorzaakt is door
daMiien bij het uienemen der deden dezel-

ve
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ve meestal doorfnijdt, althans zoo men die mrt

door een Slagter doet uitnemen: deze fpie- *^uNDVERi?

ren zijn niettemin zeer kennelijk, en in den m Afd.

Mensch zeer wel bekend ; zij worden in vi.

het midden breeder , tot dat zij weder pees- Köofdft,

achtig verdunnende, achter aan den naad of
de bafis der roede zijn ingelijfd, gelijk in

Fig. ft te zien is, waaruit dan ten klaarde

blijkt, dat deze fpieren , wel verre van losfe

cn onwerkzame aanhangfels te zijn , inte-

gendeel de verdijving, verflapping en drift

der ganfche roede beduien, ,te meer, daar

zij geholpen worden door de ontzagchelij-

ke zware ring- en bijfpieren, die de krop
van de blaas regeren , en de oprigtfpieren

(^Ere&ores^ genaamd worden, gelijk de

voorgemelde de verhaastfpieren (accelera-

fores') heten, het welk zeer juist is , want
de oprigtfpieren rigien de geheele roede op,
en helpen de fponsachtige zelfdandigheid en

de vliezen der roede, daar de anderen den

toevloed uit de zaadvaten verhaasten. De
oprigcfpieren zijn alle meest achter den krop

van de blaas en de inlijving der roedé" ge-

plaatst: zij vereenigen nu dwars, dan links

• en regfs met de fpieren van den aars en des

buiks: in den Mensch kent men dezelve bij

den naam van koker[pieren , om dat zij den

koker der roede regeren; wijders ook bij

den naam van zitheenfche fpieren^ om dat

zij in den knobbel van het ziebeen zijn in-

gelijfd : wederom vereenigen zij zich met

dwars - of driehoek- fpieren, die in den Stier

zeer kennelijk zijn. Deze zijn in de fchaam-

V 3 been-
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beenderen ingelijfd: het ware der moeite wel
'waardig, om ook deze allen insgelijks uit*

ill. Afd. voeriger af te beelden, dan wij vermijden

Hoofdft
liefst, om dat die al tc uitgeflrekt zoude

worden, en vooral om dat wij dan in de

noodzakelijkheid zouden vervallen om de

werking der aarsfpieren , den endeldarm ,
de

blaas en bijliggende deelen te befchrijven,

doch waarvan reeds ter zijner plaatfe mel-

ding gemaakt is , en waarvan wijders bij

het befchrijven der vrouwelijke teeldeelen

wel iets nader zal voorkomen.
Oprigt- Wij keeren weder tot het hier te befchrij-

Cpieren. onderwerp: dus ziet men in onze Plaat

XXIV Fig. I bij hhh^ zeer duidelijk eene

zekere glooijing van fijne fpieren, zijnde de

oprigifpieren (^Ers&ores') die uit den wor-
tel van het hoofd der roede Qglans penis ^

'/bij ff ontfpruicen, en de nederfchacht ge-

heel omringen , doch langs dezelve , tot

twee pezen of banden iiiii zamenloopen,
zich eindelijk aan de kromming van den zwen-
gel verwijderen , en aldaar door een vlies k
verbonden zijnde, fchijnen, als of zij aldaar

uit die bogren hunnen oorlprong hadden. Die

heeft DE nuFFON en anderen misleid, die

voHlrekt den oorfprong van dezelve aldaar

ftellen te zijn, en verkeerdelijk deze fpier-

pezen voor banden (^ligamenten ) hebben

ppgegeven. Het is er echter verre van af:

het zijn inderdaad ware pezen van twee

fpicren, die eerst hunne inlijving van boven

aan de roede hebben, in het midden zich

als koorden opdoen , doch daar na wederom
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in fpiervezelen ver!' reden , en eindelijk ann den
krop der bnlznk eindigen : zie Fig. n bij

: deze fpieren en derzelver inlijving,

beefc EusTAcmus, BiDLO en ook winslow
zeer wel gekend

, die ze ook in den mensch
aan den wortel der roede befchrijfc, maar
de reden, waarom deze ftruktuur aan de
BUFFON en anderen" ontfnapc is , fchijnc fnij

toe hierin te bedaan, dat deze Heeren niet

na genoeg de bekleedfelcn der roede heb-
ben afgefc heiden : een gebrek en fout, dac

in meest alle de Ontleedkundige Afbeeldin-

gen van deze beruchte Natuurkundigen
doorflraalc. Men vergeve mij deze beris-

ping : zij is gegrond op de waarheid : het

dond immers aan daubenton en de buf-

FON en de Franfche ^natomisten ^ zoo wel
als aan mij , om de vliezen van de roede m
den Stier zoo naauwkeurig af te fcheiden,

tot zij het begin en den oorfprong dezer

fpieren vonden; en waarlijk ter ontdekking

daarvan, behoorde op verre na geen fuhtiele

Anatoinle» Bezie onze afbeeldingen , Lezer *

zij zullen u overtuigen dat deze aanmerkelijke

deden
,

door ons levensgroote verbeeld,

zigebaar en kennelijk genoeg zijn: op Plaat

XklV Fig, I bij ƒ/', is derzelver oor-

fprong , bij hhh de zamenloop tot een

pees; bij iiHi de peesachtige, verdunning

en beloop dezer 1 pieren of banden ; bij k

het vlies dat dezelve om den bocht of krom-

ming der roede verbindt , en dat doet fchij-

pen ais of daar de oorfprong dezer bandea

\vas; bij II de koord of bandacheige ge-

V 4 daan-

HIT
RUNDVIti

III. Afd.

VI.

Hoofdft^
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daante dezer fpieren en derzelver flingeracliT

tjge verfpreiding, die wijders in Fig. 2 ver-
in. Afd. volgen, toe zij aldaar om de blaas omloor

Hoofdft^
pende, onder dezelve zich met de aarsfpie-

ren vereenigen , en zich vervolgens in de

binnenbekleedfelen van den balzak inlijven.

Deze fpieren dus duidelijk befchreven zijn-

de , fchijnen ontegenzeggelijk het vermogen
uit te oefenen om de geheele lengte der

mannelijke roede, mitsgaders de aanprikke-.

ling der zaadvaten, van het hoofd van het

teellid af, tot aan , om en in de fluiting van

den balzak te bevorderen, en ook hierin

dwaalde de buffon, die deze fpieren aan

den aarsdarm of de SphinBer ani wil inlij-

ven ; het is zoo niet : zij krommen om , en
lijven zich inwendig in de binnenbekleedfe-

len van den balzak, (* zie Fig. 2) juist onr

der de zaadklieren en blaasjes, die aldaar eri

onder tegens de blaas leggen.

Wij vervolgen nu met de verdere befchrij-

ving van de roede ®f zwengel van den Stier,

welks beloop, in deszelfs rust, aals- olf

wormswijze legt, zijnde dezelve op Plaat

XXIIl verkleind afgebeeld, en in dit Stuk,

bladz. 286 befchreven. Hier op Plaat XXIV
Beloop Fig, I bij minmm

^

ziet men dezelve in
4cr roede,

natuurlijke gropte en ligging, zoo als

dezelve zich van zijne bekleedfelen ontbloot

en onuitgerekt vertoont: want men dient

hier op te merken , dat
, zoo dra men dit

deel afgefcheidon heeft van het dier , en

zijne bekleedfelen , het zich als dan wel

eens zoo lang vertoont, nademaal het zeer

gc-
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geredelijk uitrekt, en wel tot een lengte van met

anderhalf elle; dan hier is hetzelve in zijn

waren ftand: langs deszelfs geheele beloop in. Afd-i

is bij 000000000 door ons eene fnede ge* vi.

maakt, die zich als een geul of holle buis

vertoont, om de inwendige (trekking te kun-

nen nagaan. Deze is volftrekt van binnen

geheel hoog rood en bloedig
, zamengelteld

uit oneindig fijne en digtgepakte langwerpige

vezelen , tot dat zij eindigen en als in een

fmelten in de weefielen der zaadvaatjes, en

in den pisweg, bij opengefneden : wijders,

en dit heeft de buffon en vele anderen

voor hem overgeflagen , vertoonen zich ten Bioeivai,

duidelijklte , vooral langs den rug van

roede of zwengel, tegen de bocht der om-
^

kromming nn , een wonderlijk zamenftel

van grooter bloedvaten , welker vlegting

eene bijzondere verbinding met elkander

hebben. Deze vaten loopen niet even

200 als de aderen en de flagaderen , in de

andere deden en ingewanden der dieren of

der Koeijen, v;elker fpruchtels uit eenen

bronader en flagader, die langs de deden
loopt, zich verfpreiden, bij voorbeeld, in

‘het darmfcheü, de maag enz., maar hier

en voorts langs het geheele teellid, loopen

dezelve nu opwaarts, en verfpreiden hunne
fpruchtels : dan krommen zij zich wederom
en loopen zeer kennelijk nederwaarts, en
vervolgen alzoo dezen kronkelenden loop
door en om het geheele teelgeitel

, tot in

,

om endoor de ballen zelve,

zijn dezelve kennelijk afgebeeld, mitsgaders

V 5 eeni-

\
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HIT
RUNDVEE.

III. Afd.’

VI.

Iloofdft.

T?U XXIV.
fig. 2.

)
Zaadvaat-

jes in dc

roede.

cenige zeer fijne haarfprnchtels of vezels,

die over de laacfie bekleedfels der geheele

roede loopen. Eindelijk ziet men bij p
voormeld

,
de inwendige verbreeding der

roede geopend , en daarin het begin van die

oneindig fijne famenvlechcing of weeffel der

zaadvaten , en bij s de fponsachtige dikte

of rand van het inwendige der roede, al

hetwelk in Fig. ü vervolgt wordt, en nu
voorkomen zal.

Omtrent Plaat XXIV Figuur 2, heeft

men aan te merken dat dezelve als afgefne-

den van en moetende fluiten op Fig 1 ver-

beeld wordt , en wel dac bij A A vervolgen

de twee grootc fchort- of verhaastfpieren

,

welke in Fig. i bij gggggg zijn afge-

bceld, en bij BB het vervolg is van de

twee oprigtende of lange peesfpieren, wel-

ke in Fig. I bij hhh^ iiiii^ H zijn afge-

beeld, en welke aldaar mede tot AA en

BB doorloopen.

In Figuur 2 bij C, doet zich dan zien

(ten vervolge op Fig. i mede bij C) die

alIerfijnOe vlechting der zaadblaasjes , vaatjes

en ccilerjes, die aldaar uitlozen. Dit weeff

fel kan m.en volfrrekt niet volkomen ken-

nen, of men moet de holligheid der roede

,

die alhier verbreed en als» de uicerfie uitloo-

zing van het zaad , of laat ik eens zeggen

van de fijne geesten van den oorfprong van

het dierlijk leven, moet aangeinerkt wor-
den, doorfnijden. De meeste Ontleedkiin-

digen kennen dezelve bii den naam van zaad-

blaasjes, dan weder bij die van voorftan-
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'ders Qproftatae^^ ecnige, dochten onrcg-

te, noemen het de fponsdeeleii : ik voor mij

beelde af het geeiie ik gezien heb. In Plaat ttt Atd.

XXin hebben wij deze blaasjes aangefiipt

bij 00^ en dezelve aldaar, gelijk ook de
‘ ' *

andere deelcn , meestal in de vetklieren

ingewikkeld verbeeld, en in dit Stuk he-

fchreven op bladz. 288. In Plaat XXIV
Fig. 2 zijn alle vliezen en bekleedfelen af-

gefcheiden, zoo dat men alles duidelijk ziet*

Men heeft dus de gemelde zaadblaasjes

,

gelijk men die noemt, doch welke ik liever

vaatjes zoude noemen, om dat zij inderdaad

het zijn , en in geen anderen zin blaasjes

kunnen genaamt worden, dan, in vergelij-

king van die oneindig fijne haarvaatjes, die

in de longen zoo vele celletjes vormen ; ik

weet ook inderdaad geen beter vergelijking,

ten ware nog bij de fijne bloedvaatjes in het

hersfenraerg. Een iegelijk noeme ze dan

naar zijne zin, wij fleunen op de waarheid

onzer afbeelding. Men ziet dan in onze

Plaat XXIV Fig. 2 bij C, deze vaatjes, als

in een vlies vereenigd, vol celletjes: zij

formeren nu door uitwendige, dan door

inwendige weeffelen, als een gewelf over

de geul van den pisweg, die geheel als uit

lange fpiervezelen beflaat , en ook wederom
door verfcheiden vliezen en vaten doorwe-

ven is, waarom dezelve ook den naam van

fponsachtige deelen , ook die van de fpons-

weg ,
bekomen : in den Mensch zijn zij al-

dus zeer kennelijk, doch in den Stier zijn zij

veel fraaijer cn vaster ; in een dood Mensch
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zijn zij flap , maar in een dooden Stier zijn
«.uNDVEE.^jj

peesachtig, zoo als flraks blij-

III. Afd. ken zal. Bij aa is door de holtens van die

vlies deze weg ttóngeduid : wanneer men
• de gemelde weeffelen geheel doorfnijdc,

krimpen zij in , als tot een , en fchijnen dan

een rand tegen het verhemelte der roede te

formeren , die dan allengs zamenkrimpende

,

niet zelden misvattingen omtrent derzelver

ware gedaante kan veroorzaken: bij bb zijn

de randen en zelfftandigheden der roede,

doorgefneden , verbeeld, om inwendig het

wceffel dezer vaatjes te kunnen zien. Alle

deze fijne celletjes en vaatjes vloeijen uit in

de roede, op het oogenblik der befprin-

ging; zij ontvangen dan tevens uit de aan-

voerende fijnere zaadvaatjes ccc^ de fijne

zaadgeesten, die wederom de teelfiofFen onc*

fangen uit de grootere deelen en zaadvaten

uuuuuu ^ welke uit de ballen ontfpruiten^

en wier uiteinden aan de krop der blaas , bij

^ aan de eigenlijke voorftanders (^pro*

fiatae^ leggen. Bij dddddd ziet men dq

bovenfie llekgewijze zaadklieren of zaad-

blaasjes, in derzelver ware gedaante zijlings

van de blaaskrop gefcheiden: dan hier fia

ik wederom flil, doch geve mijne gedach-

ten op : men fielt , en ds buffon ook , dat

hier ter plaatfe de zaadblaasjes kennelijk cn

afgefcheiden , bij wijze van tepeltjes, zich

opdoen; ik voor mij voedde hier een ander

denkbeeld: ik befchouw deze tepeltjes eee^
geenszins als zaadblaasjes, maar als zenuwach*'

tige tandjes, die op cn tegen elkander flui-
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ten, en door die fluidng de krop van de

blaas, en de beneden (Ie pisbuis in den blaas-

krop fluiten, vooral v/anneer de Stier in m.Afd.

2ijne teeidrifc is ; of integendeel ontfluicen

,

als het dier zijn water moet loozen, In dit
'

denkbeeld ben ik gekomen , door de verge-

lijking van meerdere dergelijke deelen, die

in de buizen der ingewanden gevonden wor-
den , ter plaatfe daar eenige affcheiding der

vochten of floffen gefchtedt : dus , bij voor-

beeld, hebben wij reeds opgemerkt, en in

de befchrijving van het wondergeflel der

koemaa'g aangetoont , hóe de monden der

eerfle , tweede en derde maag door dergelij *•

ke tepeltjes bezet zijn, welke op elkander

fluiten en ont fluiten, en dus beletten dat

het eene vocht of nog re herkaauwen floffe,

zich niet vermcnge met het alrede bereide

en nedergedrukte herkaauwde; en deze ge-

lijkenis brengt ons nu hier ook in dezelve

gedachten. In Plaat XXUI is de krop der

blaas, als onder 00 leggende, aan en tegen

de zaadvaten , in zijn geheel afgebeeld , zij

doet zich op als een rond gewelf, aan de

wanden der roede, en is inwendig met ge-

knielde tepeltjes bezet, welke in Plaat XXiV
Fig. 2 bij duidelijk genoeg zijn aan-

gewezen: maar om nu ons denkbeeld nader*

op te helderen , beziet men in gemelde Plaat

XXIV Fig. 2 de opengefneden krop der

blaas bij ƒƒ, dan ontdekt zich deszelfs in-

wendige gedaante zeer verfchillende van die

der bovenfle deelen, waarin de eigenlijke

weeffelen der zaadvaatjes zijn afgebeeld;

want
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want daar deze boven de fluicing der blaas-
ïiüNDVEE. door middel der tepekandjes ge-

in. Afd. fcheiden worden , zoo worden de bhasfpie-
VI. ren ook nederwaarts door den onderrand

Hoüfdth
gefcheiden , en men ziet vol-

Itrekt gene zaadfpruchtels of vaatjes in dit

gedeelte: maar wel een vrij breede en lang-

werpige geul hhhh^ van uit het onderfte

der blaaskrop, regtllandig doorloopen naaf

de roede, waarin die zelve pisw'eg, allengs

fmaller en dunner wordende, onder de zaad-

weeffelsdoorloopt, zoo als dit bij a a is aan*

gewezen ; daarenboven hebben de aan voerende

zaadvaten , die tegen deze blaaskrop door-

gaans in vrij vette klieren en vliezen lig-

gen , volilrekt geen in - of uitvloeijende ge-

meenfchap met den krop der blaas, en dus

ook niet daar ter plaatfe met de blaas zel-

ze, maar integendeel zijn dezelve daar van

afgefcheiden
,

gelijk bij de randen der tepel-

tjes eee en de aanvoerende vaten uuuuutL
te zien is: hieruit volgt dan bij ons deze

lluicrede, dat nademaal deze firuktiiur zoo
duidelijk een affchcidend vermogen aantoont,

er dan zeer zeker uit te beOuiten is, dat

wanneer de Stier in de drift der befprin»

ging is, alsdan door middel van de fluiting

der opgemelde tepeltjes
, gevoegd bij de

kracht der fpieren die den wortel der

roede aandringen', de weg der pis in den
krop der blaas geheel gefloten blijft en in-

gekrompen
,

ja de blaas zelve zamengetrok-
• ken wordt, terwijl integendeel de zaadvaatw

jes in den weg der roede worden uitge-

persCj?
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perst, door de kracht der voorftanders die het

aldaar werken; waarna, de uitftorting van

het zaad in de baarmoeder der Koe verrigc iii. Afd.

zijnde, de opgemelde tepeltjes en fpieren

wederom verflappen , en de pisweg geo-

pcnd wordt. Dit is dan ook de oorzaak,

dat de Stieren^, en ook de Koeijen , kort na

de oncvanging of de befpringing van den Stier

,

hun water lozen, en dit is ook buitendien

aan de meeste dieren, vooral aan de Hon-
den, eigen : in de gelubde dieren, en vooral

in de Osfen , zijn deze tepeltjes als ver-

lamd , en de zaadvaten geheel ingekrompen

,

zoo dat men te vergeefs in den zwengel of

roede dit fraaije weeffel der zaadvaten, dat

wij hebben afgebeeld , zoeken zoude. Hier-

door komt het dat de Osfen, zoo als el-

ders is aangemerkt , onder het grazen , het

loopen of op ital liaan, hun water onver-

fchillig laten loopen, hetwelk een blijk is

van het onvermogen, om de blaas te flui-

ten, zoo dat zij onaando enlijk zijn voor de

wederprikkeling , die den krop der blaas bij

de drift der teelkracht als ’c ware door een

tegengevoel aandoec , hetwelk de Artzen

Qontaglum noemen.

Zoo men ons nu eene befcheidene ver-

gelijking met den Mensch toefla , kan het

den Geneesheeren aanleiding geven
, om die

gansch niet onbekende gebreken onder de

Mannelijke fekfe onzer Landzaten nader te

leeren'kennen : de kuischheid gebied te zwij-

gen van hetgeen er voor en na de drift der

foortteling gebeurt : ondertusfehen is het

2iiec
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niet onbekend, dat, het zij door zelfsbé»
* fmetting , of al te aanhoudende forcering

III. Afd. en ontembare driften, de zaadwegen en fpie-

Hoofdft
verlammen, zoo dat zelfs in eenen an-

* ders nog krachtigen leeftijd het water hutt

ontloopt, gevolgd van het onvermogen om
de blaaskrop te kunnen fluiten. Deze kwaal
noemt men incontinentia urinae. Ook
hebben velen der oude en bejaarde mannen
in ons Land dit ongemak, vooral als zij in

den bloei des levens hnnne drift te veel den

teugel gevierd hebben. Ten platten Lande
onder gezonde arbeiders, zelfs van hooge
jaren , is dit evenwel minder gemeen , fchoon
het anders als een gevolg van den ouder-

dom den flokouden eigen is , en gewis eene

voorbode van het naderende einde des le-

vens, wanneer de natuur in vermogen ver-

zwakt. Het blijft ook niet te min. zeker

^

dat in de Stieren en Osfen
,

ja in de Koei-

jen zelfs, zulk èene verzwakking plaats heeft,

als de fluiting van onzen befchreven pisweg
of pisdeur verlamd is; gelijk ook integen-

deel de al te flerke fluiting of andere oor-

zaken uit de fcherpte der pis ontflaande,

even als in den Mensch, eene al te flerke

fluiting veroorzaken; want het is gansch niet

onbekend bij de Boeren, dat de Koeijen en

de Osfen aan eene bloedwatering onderhe-

vig zijn, welke ziekte zekerlijk ontflaat uit

de flerke fluiting der opgemelde pisdeur*

Men merkt op, en wij hebben dit in ons

bekroond antwoord aan de Hollandfchs

Maatfchappij betoogd , dat de Koeijen ,
die

óp
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1

op bentveld, op fchraal, distelig land gra- «et'

zen, meestal aan het bloedwateren komen.
Wij fchreven het toe aan die oneindig fijne m: Afd.

'

haakjes en aanprikkelende en wrange za-

mentrekkende deeltjes van het bent of den

korten paardellaart Qcauda Equlna) ^ en ze-

ker wij menen dit niet zonder grond, nade-

maal het overbekend is , hoe fpoedig de aard

der fpijze in de pisvycgen der menfchen
overgaat, daar rotheden toe, mijns wetens,

geen wijsgeer hier van reden geven kan,
bij voorbeeld, een mensch eet asperfien,

hij zal oogenbiikkelijk , zijn water loozen-

de, de reuk dezer fpijze,er in rieken, zoo
ook na het gebruik van kweepeeren , en

vele andere aromatïke of pisdrijvende fiof-

fen. Ondertusfchen blijve deze uitweiding

volkomen betrekkelijk tot ons onderwerp

,

te weten: de gemeenfchappelijke werking,

die de krop van de blaas “^et de zaadvaten

van den Stier heeft, waar uit wij meenen op
goeden grond bewezen te hebben, dat in

die deelen van dit geducht fchepfer, eene

veel llerker kracht van fluidng of ontflui-

ting, en daarenboven fubtieler affchei-

ding der teel- en pisfioifen plaats heeft,

dan in eenig ander dier, waar toe, in hec

voorbijgaan, deze volgende aanmerking niet

ongerijmd is: men weet, en alle ervaren

Chirurgijns weten het, welk eene moeite

en-kunde er vereischt wordt, om eene mans-

en vrouwe- cateder tot in de blaas van een

mensch te brengen., om hem in de water-

ioozing te helpen. Deze kunstbewerking

X is
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is onmogelijk in den Stier, want boe groot
Kpr^DVE*.

dier is, zoo is echter de engheid van

'iii.Afd. den ingang der roede zoo klein en fchier

VI. onzigtbaar, en de ilnifing der blaaskrop

,

Hoofdft.
vastheid derzelven

,
gevoegd bij de

toeknijping van het bcfchreven tepeltje, zoo
De Blaas, (terk , dat er niets in kan doordringen: doch

hier komt ons nu iets anders voor het oog,
namelijk: de blaas zelve, in die van den Stier,

welks tceldeelen wij hier hebben atgebeeld ,

heeft zich eene bijzonderheid opgedaan, die

wij vertrouwen als nog niet opgemerkt te

zijn, te weten, derzelver gedalte, wanneer

zij natuurlijk van de pis ontlast is. Meest
alle de blazen, welke wij zoo uit Koeijen,

als uit Osfen of Stieren genomen hebben,

en onder het oog hebben gehad , waren al-

toos meer of min opgezet en met pis ge-

vuld: dan deze blaas, die wij hier in zijne

ware grootte hebben afgebeeld, was zeer

klein en vast ingekrompen , zelfs zoo , dat

het opblazen niets geholpen heeft om de-

zelve uit te zetten, zoo dat de geheele blaas

voldrekt niet grooter was dan eene bal uit

den balzak, hetwelk uit dc vergelijking hier

van met eene der ballen, in Fig. 3 op de-

zelve Plaat levensgrootte afgebeeld, te zien

is. Deze ingekrompen geltalte der blaas in

dezen Stier
,
gaf ons daar door gelegenheid

om derzelver fpiergeflel nader te kennen,
zoo als ook voornamelijk de i^glooijing der

zaadvaten. In Plaat XXIII bij K, is de
blaas gezwollen vertoond, en daar op bij

.1 rr de ligging der zaadvaten, zoo als die
‘

I
' om
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om en tegen den krop leggen: dan, op de he»’

nu verklaard wordende Plaat XXIV Fig.

zijn dezelve van den waren ontfluitenden krop iii.Afd.

der blaas tot onder aan de ballen afge* vi.

fcheiden en op zijde gefchoven, om dat

wij, zonder dit te doen, de inwendige ge-
daante niet konden openen, en veel min de
bekleedfelen der blaas zelve nagaan , waarom
de onderzoeker wel degelijk deze afbeel-

ding in Plaat XXIV met die op Plaat XXIII
gelieve te vergelijken.

Het opmerkelijke dan in de blaa^, alhier

op Plaat XXIV Fig, s afgebeeld
, beftaac

hierin, dat er een zigcbaar verfchil is tus-‘

fchen de eene en de andere zijde der blaas:

aan de eene zijde, bij nimniy doen zich

de blaasfpieren alle in een ronde ringsgewij- Spieren

ze rigcing op : aan de andere zijde bij

ziet men integendeel eenige zaadvaten in eene

kronkelende flangsge wijze rigting, opwaarts
glooijende en omkrommende tegen de vlie-

zen , die de zaadvaten aan den krop der blaas

omringen ; niet te min ontdekt zich onder

dezelve ook de ringsgewijze rigting van de

fpieren der blaas, zie bij bij 00 zijn de

.bovengewelven der blaas, waarop anders

de zaadklieren dddddd liggen : midden

©p en langs deze tweederlei gedaanten liep

een wit zaadvac bij pp^ zijlings door de

bloedvaten qqq vergezeld, tot aan de inlij-

ving der eigenlijke pisleiders rrrrrr^ die,

uit de nieren voortkomende, tusfchen

klapvliezen der blaas invloeijen:: bij ssss

ziet men duidelijk ter wederzijde de vetklie-

X a red
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ren ' der nierbedden , om en langs de blaas
IunI^Vee.

jjfgei^eeld,' 'en welke ^achter de blaas naar de

ïir Afcl, nierbedden loopen; bij t is de vermenging

der blaasklieren en zaadklieren met de pis*

* leiders, ora den krop der blaas. In Plaat

XXIIl bij zijn deze pisleiders lager op
de blaas verbeeld en afgefneden , hetwelk

veroorzaakt is, door dat, zoo als gezegd

ïs, de blaas meer opgezet is afgebeeld en

de zaadvaten met de pisleiders aldaar in hun-

ne vetklieren natuurlijk liggen ; doch in

Plaat XXIV Figuur 2, (welke wij nu ver-

klaren ) door de inkrimping der blaas zich

,

hooger opgefchoven , vertoonen. üit deze

zamenflelling nu meenen wij ontdekt te

hebben , dat buiten en behalven de aanvoe-

rende zaadvaten uuuuuu^ die van de voor-

ftanders i^proftatae^ langs den krop van de

blaas, over de blaas zelve, tot onder aan

dezelve, in de ballen zich verliezen , er

buiten dat ook nog eene zeer fuhtiele in-

vloed van vaten over en tusfchen de uit-

wendige oppervlakte der blaas is. Dit ge-

voelen bevestigt de natuur, zoo als wij die

hier gevolgd hebben; want men ziet duide-

lijk, buiten de zijlings omgeflagen zaadva*

ten uuuuuu^ midden over de blaas een

zaadvatpp loopen, hetwelk in de zaadcellen

of zaadklieren vvvv^ onder aan de blaas

eindigt , en deze zaadcellen of blazen ,
zoo

men die gelieft te noemen ,
zijn zoo vast

aan het ondereind der blaas gehecht ,
dat zij

er als ingeiijfd aan zijn ; althans zij kunnen
niet dan met een fterke fnede er van afge-

,

fchei-’
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fcheiJen worden, waarom er geen twijfel* het

fchijnt of dezQ onderlle deelen vormen nog
Genen bijzonderen weg eri zaadbereiding, als iii Afd*^:

die
, welke men tot nog toe alleen aan de bo'.

venliggende zaadweeffels heeft toegefchreven

:

althans in de ftierblaas hier verbeeld, hou-
den wij die kronkelende plooijen nnn ^ aan

de eene zijde der blaas, voor niets anders

als zachte aanvoerende zaadvaten, temeer,
daar derzelver zelfdandigheid en kronkeling

volmaakt met de inwendige deelen der baL
Icn overeenkomen.

Maar laat ons nu bij dit gedeelte een wei-

nig berusten, en terugkeeren bij ddddddy
alwaar dan de bovenhe zaadvaten en klie-

ren ,
mitsgaders de aanvoerende zaadvaten

of buizen zich opdoen. Er is aanvanke-

lijk reeds gemeld, hoe het weeffel der on-

eindig fijne zaadvaatjes inwendig zich op-

doen bij C; er is wijders aangewezen hoe

uit de aanvoerende ziadleiders uuuuuu Aanvoe*

uitvloeijing in de roede gefchiedc, en daar rendeza^d-

na de medewerking cn ook de tegenwer*
^aadiei^^

king door de fpieren van den blaaskrop enters,

der blaas zelve aangetoond : laat ons nu die

• zaaddeelen ,
die zulk een naauw verband

met de blaas hebben , eens nagaan : dus dan

zijn bij dddddd naar het levensgrootte

naauwkeurig afgebeeld twee, omgekromde en

bij wijze van een flekkenhuis gekronkelde

deelen ,
welker beide uiteinden in de weef-

felen der vaatjes zeer verdunnende zich ver^

liezen.

Wat nu deze fleksgewijze orakrullingeu

X 3 be-
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betreft: wij erkennen dat hier ons vernuft
RUNDVEE,

^ vroeg , hoe zij

UI. Afd. werken , ik zoude antwoorden : ik weet het

H(>ofdft
want hoe ik derzelver bekleed Telen en

de vetklieren, die haar omringen, heb na-

gegaan , ik vind er geene fchijn van gemeen^

fchap in, cn zij is er toch vermoedelijk,

en dat meer is, het inwendige is onnagaan-

baar, daar dezelve, hoe omzigtig geopend,

niets vertoonen dan een taaije, als ’t ware

zachte, eeltilofFe: fponsachtigheid of fijne

bloedvaatjes of zaadkronkels zijn er niet in

te ontdekken, fchoon ik vastfiel dat zij er

in zijn , en ook in het bekleedfel wel te

vinden zijn; het eenige, dat ik bevestigen

kan, is, dat er in het midden een zekere

fleuf is, welker uiteinde in de bovenfpruch-

tel iiicloopc, gelijk die bij wwww in een

opgeineden gedeelte te zien is ; aldaar is een

kleine opening , die door de persfing, of
laat ik liever zeggen doorfijpeling van de

inwendige vloeibaarheden
, de fijne en geest-

rijke teelfiofFe in de zaadvaten brengt: an*

ders weet ik er niets van; want ik durf

noch kan geen reden geven, hoe deze zaad-

klieren ,
welke op zulk 'een afftand van de

ballen en de zaadbereiding zijn geplaatst

,

zoo ongemeenlchappelijk fchijnen , daar de-

zelve volfirekt geene gemeenfehap met den

balzak fchijnen te hebben, dan alleen mee
de fijne uiteinden der aan voerende zaadlei-

ders, wier oorfpi'ong in de ballen is, ge-

lijk men derzelver beloop ter wederzijde

van den blaas bij uuuuuu kan nagaan:
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alleen blijfc het bij mij in bedenking , en

ik voor mij geloof het, dat deze zaadklie-

ren ook in hunnen natuurlijken itand op den m. Afd.

krop der blaas k door zeer aanmerkelijke -

vet-, zenuw- en bloedvliezen als ingewik-
'

keld zijn, en dat aldaar onnagaanbare fijne

invioeifels zijn, die wi) niet kennen, althans

nog niet, even zoo min als wij weten, welk
een invloed het vet en de vetvliezen der

nierbedden op de nieren hebben
, hetgeen

ontegen zegge! ijk een groot geheim is, dat

nog geen Ontleedkundige heeft opgelost.

Wij kennen het gefchil over de zelffiandig-

heid der vaten, der fpieren, zenuwen en

klieren, waardoor den een beweert, dat die

meest vaatachdg (vasculofae^ ^ den ander

dat die zenuwachtig zijn , een der-

de, waarvan morgagne de voorfiander was,

dezelve klierachtig noemen. Wij laten die

hevige twisten daar, en volgen nog ruisch

noch morgagnr, noch zweeren niet in ver-

bis Magijiri , op ’c woord onzer Leermees-

ters , maar onze getrouwe leermeesteres ,

Vrouw Natuur ,
heeft mij overtuigd , dat

vooral in dit fiuk eene voor ons onnagaan-

bare verborgenheid legt , hetgeen ons dan

ook noodzaakt te berusten in hetgene voor

ons nagaanbaar is. Dit leidt ons dan als

van zelve, om onze getrouwe af beelding te

volgen.

Dus vertoont zich dan in Fig. 2 , on-

deraan, het begin van den balzak geopend,

^

en, om deszelfs inlijving, de vetvliezen en

fpieren, die aldaar achter de blaas henen vlei-

X 4 jtn,
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jen, van welke fpierm, nis zeer zware ban^

den , die de opkrimping en opfehorting van den

balzak befturen , bij yy de twee voornaam-
fle zijn aangewezen. Deze fpieren loopen

dwars, en worden geholpen door de ont-

zagchelijke fpieren die aan het ftuit-

been zijn ingelijfd en tevens den aars of
endeldarm regeren. Deze fpieren zijn in

den Stier geweldig flerk, en geen wonder!
dewijl zoo wel de kracht der onderfte in-

gewanden ais de befchutfelen der blaas, der

nieren en de üerkfle vermogens der teel-

kracht hier van afhangen. Onze Veeken-

ners* maken .er ook ,hun eerfre werk van,

om de Tiaphcid of vastheid van dit gedeelte

te ondertasten: altoos is aan Osfen en Stie-

ren de cerlle greep aan de liezen tegen den

balzak, en aan de Koeijen onder de klink,

en dan boven aan de banden , waar eigen-

lijk de voornaam fle der gemelde fpieren lig-

gen : zijn deze flap , en is de balzak al te

veilig , zwadderende , bet is genoegzaam een

zeker cecken vr.n een fltip en week gedel,

en vooral van los en fchraal vleesch, vet

enz ; bij de verhandeling over de vronwe-
lijke deelen zal hiervan nader gefproken wor-
den, hier dient hechts opgemerke, dat aan

den krop van den balzak de reeds bcfchreven

lange fpieren, welke in Fig. i bij iiili

zijn afgcbeeld cn breedvoerig befchreven,

alhier in Fig. 2 bij zzzz vervolgen, en

bij tegen het begin van den balzak

eindigen. Wijders vervolgen hier de lange

ïian voerende zaadkiders uuuuuu allengs
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fijner tot in den balzak naar de ballen: tiis- hpt

fchen deze en nog twee andere aanvoerende

zaadvaten ^ welke met de onderfie m. Afd.-

fieksgewijze zaadklicren vv en andere vaten vi,

onder aan den bodem der blaas invloed heb-

ben , zijn alwederom dergelijke foort van

fijne weeffelen en fponsachtfge vlechting,

welke in Fig. i onderaan , en in Fig. a

bovenaan bij C zijn afgebeeld , zigtbaar

;

welker oorfprong dadelijk in Fig.
3^

bij ss

nader zal blijken uit de inwendige ballen te

zijn. Voorts begint hier
, in de nu nog

befchreven wordende Fig. 2, onderaan, te-

vens het middelfchot, hetwelk de twee bal-

len in den balzak van een fcheidt, en waar-

van wij in de derde Figuur de aaneenfeha-

keling hebben afgebeeld, doch ten beteren

verfiande dier aaneen fchakeling hebben wij -

door letters onder aan Fig. 2 den overgang

aangeduid,

DD is de krop van den balzak, EE de

weeffels der zaad vaten , F F vervolg der

aanvoerende zaadleiders , G het middelfchot

van den balzak, HH de huid van den balzak:

alle welke deelen in Figuur 3 , bovenaan , bij

de aanwijzing van dezelve letters vervolgd

worden.

Op Plaat XXIV Fig. 3 is nu verder depi. xxrv.

balzak levensgrootte afgebeeld, zoo dat de^ig- 3 -

eene helft met den uitwendigen harigen huid baUak.
voor het grootfie gedeelte is bedekt, en de

andere zijde met zijne vliezen ontbloot, ter-

wijl de ballen in hun waren fiand, door de

bijballen omringd, zeer kennelijk zich ^/er-

X 5 too*
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toonen, in diervoege, dat wij zeer klaar de

bekleedfelen kunnen nagaan.

III. Afd. Het eerde beklecdfel aaaaaa is de ha-
VI» rige huid , zoo als die aan de liezen van

floofdft.
neerhangt : hierop is aan te mer-

ken, eerst, dat deze balzak aan de liezen

tegen den duit meest altoos een zeer ken-

nelijke zwarte plek heeft, die zeer fijn en

zacht van haar is, zie bij hh^ welke plek

ook fomwijlen tegen den aars is; maar het

geen niet dient overgeOagen te worden is

dit , dat wanneer de balzak in zijn geheel

aan de liezen en fchamelheid der Stieren

afhangt, men alsdan midden langs den zak

een naad of een foort van deuf ziet: deze

deuf of naad is eigenlijk de doorteekening

Middel- van het middelfchot, dat van G onderaan
fchot tus-in Fig. £, bij G bovenaan in Fig. 3 door-

loopt, doch hetwelk hier niet uitwendig is

kunnen afgebeeld worden , doordien de ont-

lediging van het inwendige hier is afgebeeld.

Bij rc is dit middelfchot zeer zigtbaar : het

is een derk vlies, door hetwelk de ballen

van een gefcheiden worden, en dat voorts

dezelve ter wederzijden omringd: dit vlies

verbreedt aanmerkelijk onder aan den balzak

,

en wordt daar als pees- of fpierachtig en

kreukelig ; deze fpieracheige kreuken dringen

door tot in den ruigen huid van den balzak,

dermate , dat daarin onderaan als regelma-

tige plooijen zijn , men ziet dezelve bij

dddddi deze plooijen verrigten bij de

voortteling de opkrimping van den huid van

den balzak , doch buiten dit tijdllip zijn dezelve
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lenig : in de Osfen ziet men ze niet dan

flaauwer van plooijen ; wijders hangt cie

eene bal, gelijk in meerandere dieren, la- iii.Afd.

ger dan de andere : in dezen Stier hong de

linkerbal bij e veel lager dan de regter bij

ƒ , en dit is zeer zigcbaar in den balzak zel«

ven, gelijk men in de afbeelding ziet, al-

waar de bafis of de bodem van den balzak, als

met twee tepels verdeelt , voorkomt ; voorts

is de balzak möt kort vlasfig , fatijnachcig

haar bezet, doorgaans wit naar het vleesch-

kleiir hellende; zeer zeiden of Ichier* nooit

is dit bont of gevlekt met fpikkcls, en in-

geval dit al eens plaats heeft, zoo wordt

de Scier niet veel geacht, en fommige hou-

den dit voor basterdfoort.

Maar wij zullen nu het inwendige wat

nader opfpeuren, en als ’t ware eeia kleed

opligten , waaronder de eerbiedwaardige won-
deren van den Maker onze denkbeelden zul-

len verrukken , en als doen wegfmelcen in

de verborgenheden der Natuur.

Men zie dan eerst bij g de regter, en bij De bnien.

h de linkerbal aan wederzijden van het mid-

delfchoc leggen: beide deze ballen vertoo-

nen zich omvat door de bijballen- /i//: de

regterbal g legt nog in zijn eerlle vlies, dat

onder den huid om den bal vleit: men ziet

er Hechts fiaauwtjes eenige fchijn der zaad-

vaatjes doorteekenen, als mede, doch even-

wel kennelijk genoeg , de kromming der

groote bloed- cn zaadvaten bij kkk ^
dan

welke in den linkerbal bij lil veel kennelij-

ker zijn, omdat de vliezen daarvan zijn af-

ge-
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HET gefcheiden, en welke vliezen hier ook als
nuNDVEE.

jifgefcheiden en doorgefneden worden afge-
III. Afd, beeld. Bij aaa is dan, aan deze zijde , de

^iLwendige harige huid van den balzak oingc-

flagen afgebceld: onder dezelve vindt men een

fpierachtig vlies bij mmm^ waaronder we-
der een taai vetvlies vol vet -aderen bij nnit

is: wanneer nu deze vliezen afgefcheiden en

op zijde gefchoven zijn , zoo als hier ver-

beeld is , dan verroonen zich de ballen bloot

cn glad: het verbazend weeffel , die onna-

volgbare kronkelingen der vaten doen zich

op als een zeer fijn geaderd marmer of al-

bast : de groote vaten vlechten er als met
eene flangsgewijze bogt overheen; de bijbal'

len komen duidelijker te voorfchijn, en als

met ribbetjes en banden boven over dembal

glooijende , terwijl zij in den weg neder-

waarts onder aan den bal eindigen en den

bal omvangen. Ondertusfehen', hoe fraai

het weeffel der vaten, dus gezien, zich op-

doet, zoo komt het nog veel fraaijer te

voorfchijn , wanneer men het zenuwachtig

vlies , dat eigenlijk het vaste bekleedfel der

ballen is, doorfnijdc en affeheidt, zoo als

het bij 000 en ppp afgefcheiden zich ver-

toont: dit vlies is zeer taai, cn niet dan

met zeer veel moeite en geduld af te fchei-

den ,
om dat het zeer vast aan de vaten ver-

bonden is, zoo dat dezelve er als ingerold

zijn; indien men bet fcheiden wil, moet

men hetzelve tusfehen week en winddroog

houden , en dan zeer voorzigdg van de

kronkels en knoppen der vaten affebeiden,

waar *
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waarna men dan
,
geholpen door eene zachte het

weeking of maccratic , dac verrukkende

ontdekt, hetwelk wij in de verklaring vanm. Afd.

Plaat XXV Fig, i nader zullen ontvouwen, vi.

Vooraf hebben wij onze Lezers nog iets

te melden van het lubben of ontmannen
der Stieren , ten welken begrippe men an-

dermaal de ftrekking der zaadleiders qq Qn

rr, mitsgaden: de bijballen iiii Fig. 3 op
Plaat XXIV moet in acht nemen. Deze
bijballen zijn inderdaad ook door een fijn

vlies aan de- ballen gehecht , en als ’c ware
uisfchen nog andere bekleedfels en vliezen

ingelijfd
, tot dat zij tevens met de ballen,

van de opperde vliezen ontbloot, die w’on-

derbaarlijke 'vlechting van vaatjes venoo-
iieB, die in Fig. i ,en 3 op Plaat XXV te

zien is. r.
• -

Op -Plaat XXIV. Fig. 3 ziet men, hoe
uit deze bijballen; en uk de ballen zelve de

zaadleiders qq rr ontfpruicen en als in

een buisje met de bloedaders omvangen
zijn: de ballen zelve toonen uiterlijk der^

zelver glooijing , door de vliezen en bc’*

kleedfelen h\] kkk qü lil

^

en hier en daar

cenige uitpuiling van de kronkels of klie-

ren der vaten. Voorts vercoonen zich de

ballen in dien fland, zoo als den balzak bij

het lubben of ontmannen geopend wordt,
hetwelk op deze wijze verrigt wordt.

De perfoon , welke den naam van lubber Het lub-’

ontvangt van het werk dac hij verrigt, ria. ben der

nielijk het ontnemen en affeheiden der man Süerca.

nelijke zaadvacen met de ballen, welke hij

uit-
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recmt of affcheidr: deze perfoon dan neemt
TujNDVEa

balzak in de eene hand
IIÏ. Afd.

VI
Hoofd ft.

en dringt de

beide ballen tegen het middelfchot op; die

middelfchot teek^ent uitwendig door, zoo dat

de weg en de naad daarvan kennelijk ge-

noeg is; daarna neemt hij een ijzeren klem

of tang, waar tusfehen hij het vel van den

balzak en het middelfchot toeknijpe , zoo
dat de ballen naar boven uitpuilen: daarna

maakt hij cene fnede overlangs, langs het

gemelde middelfchot: dadelijk komen dan de

inwendige ballen te voorfchijn, deze vat hij

met de linkerhand vaardig aan , en fcheidt

met de regterhand langs het middelfchot de

ballen met een fcherpe vlijm af, van bo-
ven van de bijballen en tegen de zaadleiders

tot onder aan de vliezen toe: daarna werpt

hij de ballen weg, en perst met de vinge-

ren de bloedvaten aan de zaadleiders toe,

die ook dadelijk inkrimpen ; daarna (laakt hij

de klemming, en fmeert met eenig ver, of

wrijft fomtijds flechts met een drooge hand

het uitwendig vel der ballen, die insgelijks

door de zamentrekkende kracht van het mid-

delfchot en de overige fpieren opkrimpen,

terwijl het ontmande dier , na het gevoel

van eenige weinige fmerten , heenloopt, en

van zelfs geneest. Er zijn behalve deze ma*
nier, ook Veehoeders en Vleeschhouwers,

welke zoo handig in het ontmannen zijn,

dat zij geene klem noodig hebben.

Omtrent dit ontmannen, hoe het dan oofc

gefchiede, hebben wij deze aanmerking, te

weten: 'dat uit deze bewerking blijkt, en
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onzes erachtens bewijsbaar is, dat de drift «'t

der Stieren en alle mannelijke dieren in

oogenblik der voortteling magtig wordt aan- iii.Afd.

gezet door het inkrimpend en fpierachtig

vermogen van het middelfchot en de zij-
°° ^

wanden van' den balzak , zoo dat , wanneer
de zaadvaten vol zijn, deze uit zich zelve

wel eene uitloozing bekomen, maar niet in

Üaat zijn om die uitloozing met kracht uit

te fpniten, dan met de aanprikkelende hulp

van de fpieren of fpiervliezen , die toch in

alle uitoefening van uitvoerende . kracht in

alle deelen van het menfchelijk ligchaam

het dierlijk vermogen befturen, en zonder

welker hulp in het hart de omloop des

bloeds; in de long de ademhaling; in de

maag de fpijsvertering’; in de nieren de pis-

bereiding; ja zelfs in de hersfenvliezen de

werking der zintuigen hiet kunnen gefchie-

den , en er is bij mij hierom geen de min-

lle twijfel, of de. inkrimping van den bal-

zak in de drift der voortteling, althans in

den Stier, hangt ten fterkfte af van het

vermogen van het gemelde middelfchot ea
daaraan verknochte fpieren en bekleedfelen

,

welker kracht door het ontmannen wegge-
nomen zijnde, er niets dan een onaandoen*

lijk vel en bijhangende kwabbe overblijfc.

Maar , wanneer bij het affeheiden der ballen

en der bijballen, van deze laat (Ie , of van den

invloed des bloeds en der afleidende zaad-

vaten eenig overblijffel in den balzak over-

blijft, zoo bekomen de Stieren of andere

ontmande dieren een foort van druiping of
val-
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KUNDVEE.

III. Afd.

VI.

Hoofdft.’
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valfche drifc, welke hun doet kwijnen, het

geen uit de befchouwing van Plaat XXV
Fig. I nader zal blijken, in welke Figuur
een gehëele bal met den bijbal en deszelfs

zij vaten wordt afgebeeld , en vooral die

Wonderbaarlijke kronkeling
^
der vaten, die

hier veel duidelijker te zien zijn , dan wij in

flaat waren, om 'dezelve in Plaat XXIV
Fig. 2 beelden: ook fchijnc .de bal

op Plaat XX'V Fig. i groóter in zijn om-
trek, dan dezelve^ nog in den balzak zijn^

de , zich vertoont in Fig. 3 op Plaat XXIV

;

doch men wëte, dat dit het gevolg is van

de • ontblooting der vliezen en der vetrok-

ken , ' als wanneer de inwendige zelfftandig-

heid der ballen zich uitzetten en zwellen,

waardoor dan ook'tevens de bloed - en zaad-

vaten' llerker uitpuilen ; dit heeft ons dan

ook in flaat g^Md om alle onze vermo-

gens 'aan te Wenden , ten einde eene af-

beelding, naar de natuur gevolgd, te ver-

vaardigen , en van welke wij nu de befchrij-

ving zullen laten volgen
,

maar alvorens

cene verkorte ' verklaring van Plaat XXIV
mededeelen,

'
*
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HET
HUNovet.

IIL Afd.
VI.

Verklaring van Plaat XXIV.

Figuur I verbeelde levensgrootte het begin

cn de voorde deelen van den zwengel of
mannelijke roede van den Stier , tot aan

deszelfs inworteling om en aan de voor*

flanders en de deelen, die in Figuur %
volgen.

itaaa Toonen de ruige haren van den uit-

wendigen voorhuid.

hhbh Den rand van den inwendigen voor'*

huid , waarin de haren geworteld zijn.

cc cc De inwendige bekieedfels van den voor-

huid, vol zachte vveeffelen , die inwen.
dig het hoofd der roede omvangen, hier

opengefpreid verbeeld.

d Het hoofd der roede, of de Clans Pe-
nis zelve, in zijne ware gedaante.

C De vogelbeksgewijze lipjes , of de uitgang

van den pisbuis en van den zaadweg.

ƒƒ Den band of ring om den bafis jan hec

hoofd der roede.

gggggg De twee groote fchorrfpieren of
verhaastfpieren , uit den opgemelden band

Jf ontfpruitende , en in deze Figuur toe

onderaan bij AA doorloopende , zijnde

het vervolg er van in Figuur 2, boven^

aan , mede bij AA.
bkk Dq inworteling van de drift» of op-

Y rig-
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rigrcnde fpieren ( Ere&orê ') , bij hun-

nen oorfprong , onder den bafis van hec

hoofd der roede ff en zanienlqop tot

eene .pees,

iiiii f)c peesachtige verdunning en beloop

dezer fpieren of banden tot bij B B door-

loopende, zijnde het vervolg er van in

Fi^iuur.a, mede bij BB.
A Het vliezig fchot, dat deze fpierpezen of

banden om de kromming der roede ver-,

bindt.

II De koord - pf bapdachtige gedaante de-

zer fpieren.

mrrrmm Het beloop der roede, langs zijne

flangsgewijze bogten , zoo als dezelve zich

vertoont van zijrie bekleedfelen ontbloot.

De opperhe bogt of qmkrpmming der

roede.

0 0 0000000 De pisbuis in zijne lengte langs

den naad der roede geppend.

p Deszelfs uiteinde in en bij de fponsach-

tige w^eeffels naar de voorflanders ioo*.

'

pende, mitsgaders de inwendige verbree-

ding der roede , onderaan geopend tot bij

C, zijnde het vervolg er van in Fig 2,
mede bij C.

De ader- en Ikgadervaten , zeer-

kennelijk tegen den rug det ropde zich

verfpreidende.

r r Fijne haarfpruchtels, die over het laatHe

bekleedfel der roede vleijen.

s De fponsachtige dikte of rand van hec

inwendige der roede , in de doorfnij-

ding.

ACBBA



t
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ACBBA is de affnijding van Figuur i, brt

moetende fluiten op Fig. 2 .
^tuNDvaE.

ni. Afd.

y'igiiur 2 verbeeldt het vervolg van Figuur i

bij ACBBA, en behelst in dit vervolg

of aanhangfeJ de gedaante der zaad^ en
fponsweeffeJs, de voorflanders, de zaad-

klieren en zaadleiders, de krop der blaas,

de blaas zelve, mitsgaders alle de aan-

grenzende deden , tot de teeldeelen van
den Stier behoorende.

0a Duidt aan de holte der pisbuis, onder
door het gewelf der zaad varen en fpons»

achtige vlechting of wed’fel van dezelve

loopende.

hh Zijn de randen en de zelfflandigheden

der roede » doorgefneden , om het inwen-

dige te kunnen befchouwen.

cccc Aanvocrende fijne zaadvaatjes.

4*d* Is de fluiting van den zaadweg aan de

voorflanders.

dddddd De bovenfle fleksge wijze zaadklie-

ren of zaadblaasjes in derzelver ware ge-

daante, zijlings van den blaaskrop gefch.'i-

den, '

€ee Duiden aan zekere tandachtige tepel-

tjes, die den mond der voorflanders en

tevens den krop der blaas fluiten.

ff Is de weg der pisbuis in de geopende

krop der blaas.

gg Zijn de doorgefneden wanden van den

blaaskrop.

hhhh Vercopnen den bloedrooden weg en

y 2 de
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,HRT

ïiyNDVEE

III Afd.

VI.

,
Hpofdft.

de fp'ertrckking der pisbuis in den krof
der blaas, ufrgefpreid

iii Zijn fpieren, welke de der roede

aanaringen.

^ Is de w'are ontfliiitende krop der blaas

,

benevens de glooijing van oneindig fijne

vaatjes om dezelve.

J Het vervolg der pisbuis onder de vaatjes.

vtmtn Duidt aan de ware gedaante van de

linkerzijde der blaas met derzeiver ringr

fpieren.

nnn Vertoont die van de regterzijde, mee
N de kronkeling der zaadvaten.

Ringfpieren der blaas onder die zaad-

varen.

€ü De bovengewelven der blaas, waarop
anders de zaadklieren dddddd liggen.

pp 'liet witte zaadvat, dat over het midden
der blaas loopt.

qqq De vergezellende bloedvaten.

rrrrrr De pisleiders, die in het boven-»

gedeelte der blaas invloeijen
,

en in de

nierbedden zijn ingewikkeld.

ssss De vecklicren der nierbedden.

t De vermenging der blaasklieren en zaad-

klieren.met de pisleiders om den krop

der blaas.

t* Weeffels van fijne zaadvaatjes, die als

de wanden en beklecdfels van fijne zaad»

leiders zijn, waarvan het vervolg in Fig. 3
bij SS is afgebeeld.

uuuuuu De gehcele weg der groote aan-

voerende zaadieiders
,
van het midden der

blaas



Waas zijlings afgefcheiden , In hunne ware
glöoijing *

Twee andere aanvoerende zaadvaten

onder aan de blaas.WW De onder (Ie ileksgewijze zaadkllèren

onder aan de blaas. '
•

Wwww Eeneder bovcnfle zaadklieren

geopend oni het inwendige openingetje te

kunnen zien.

Dc De gemelde öpening.

yy De dwarsfche zitfpieren.

De aarsfpieren.

Het beloop der oprigtfpierén
, töc

aan het einde

Inlijving dezer fpieren aan den krop
van den balzak

HFEDGDEFH is de. affnijding van

Fig. 2, moetende fluiten opr Fig 3.

Figuur 3 is de aaiieenfchakeling van den bal-

zak aan Fig. 2 bij HFEDGDEFH.,,'
waarin de ligging der ballen en derzei ver

bekleedfeien ieveosgroocte zigcbaar is.

aaadaa Wijst den harigen uicwendigen
• huid der balzak aan.

hb Is de zwarte Scierenplek van den balzak

tegen de liezen,

cc Is het middellchöt of de naad van den bal*

zak , waarvan het begin in Fig. 2 bij G
is afgebeeld.

ddddd De ruige plooijen of 'rimpels van

den balzak.

t De doorzakkende tepelachtige, bodem der

Y 3 litt-

Hlt
aUNDvEfe*

III. Afd.
VI.

Koofdfé,

•7
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linkerzij Je van den balzak, waar die tal

laijer zakt dan de regter.

III Afd ƒ De düorzakkende bodem aan de refgcerzij-

Hoofdil
balzak.

° ^

* g De regeer baï in zijn eerde vlies dat on-

der den huid ligt.

h De linker bal, van zijn vlies ontbloot.

iiii De onderde en hovende verwijdingen,

of de halzen der bijballen.

hkk De doortcekening der groote ziadva-

ten, benevens de vergezellende bloedva-

ten , zoo als die bij de^ eerde opening

,

door de vliezen, z^igtbaar zijn.

lil Die zelfde vaten in den linkcrbal , veel

duidelijker door het eigenlijk balvlies te

zien, bij wijze van eene lange dangsge»

. wijze kromming zich in de andere vate^i

verliezende.

mmm Met fpiervlies inwendig tegen den

harigen huid oiHgedagen.

mnn Het vetvlies, daarop volgende,

^ 'CO

o

Het zenuw vlies , dat over de ballen

• vleit en dezelve zeer vast omringt,

ppp De doorfnijding daarvan , waardoor
men de wonderlijke krulling, knooping

en warreling der zaad «• en bloedvaten bloot

ziet liggen.

qq De opvloeijing cn fijne fpruchtels der

groote aanvoerende zaadleiders , welke in:

Figuur 2 bij uuuiiuu zijn afgebeeld;

bij hunnen eerden oorfprong zijnde dezel-

ve vergezeld door bloedvaten,

rr De opvloeijing en fijne fpruchtels van

twee andere aanvoerende zaad vaten, wel-

ke
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ke iri Figuur 2 bi] ti* zijn afge- het

beeld. rundve»;

$s Weeffels van fijne zaadvaatjes, die als lii, Afd^

wanden en bekleedfels dezer fijne zaad- „yj:,
vaatjes zijn.

^ Is het zaadklierig of flekkenvormig aan*

hangfel van den bijbal, onder aan den
bal zelve, voor zoo verre hec hier zigc-

baar is.

Figuur 4 Verbeeldt de nieren der tCoeijeh

in derzelver uit- en inwendige gedaante

en inlijving der nier -aderen en fiag-ade«

ren in dezelve*

Men ziet dan nu verder op Plaat' XXV Fig. pj ixir,’

t , hij ' eenen der ,aanyoerende zaadva* Fig. i.

ten , welke uit de rand van den Waren bij-

bal ontfpruitert , en vervolgen in die lange befchrij-

aanhangfels en fijne eindens , welke op Plaat ving van

XXIV Fig. 3 bij FF zijn aangeduid.
dlr

de nu befchreveri wordende Fig, i , zijii bij

bb en cc de uiceindens der aderen, flagade- den bijba!*

ren en weivaten, die. in de fijne weeffels

der kronkelvaten uitvloeijen ; bij d is de

tak van den fpierband , welks kracht de

werking der zaad - en bloedvaten helpt , en

zich op Plaat XXIV Fig. 3^ bij orn

de ballen vertoorit: het wordt vergezeld

door een zaadvat, in de nu befchreven v/or-

Y 4 den»
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dende Fgiiiir i afgebceld bij <?, hec geert

gemeenfchap heeft met die aanmerkelijke

llangsgewijze vaten
, die over den bijbal

,

tegen deszelfs band ffffy glooijen. Tegen
en langs dezen band liggen en zijn als aan

elkander door een vlies verbonden het ge*

lieele beloop van de zijde van den bijbal. Bij

gggggg ziez men deze vaten, wier won-
derlijke kionkclingen hier zeer duidelijk zijn

gevolgd. Zij zijn aan den bal dermate ver-

knocht, dat men dezelve, zander kwetfing

van de inwendige vaten van den bal, niet kan

affcheiden, want derzelver takken en fpruch*

tels dringen tot in den bal zelven door , ter-

wijl zij in derzelver hals of lengte boven
den bal doordringen , tot in den krop van den

balzak , en in de hjne wecffels der voorftan-

ders Qproflatae^% zij fchijnen eindelijk,

onderaan, hun alleriiiterile onzigtbaarheden

te verliezen in dat fpons- of klierachtige

flekvormig deel , dat bij h h h onder aan den

bal omkrult: wijders ligt er boven op, te-

gen dén krop van den bal , bij i i i , een der-

gelijk gedeelte : dit houden vele voor het

Epidydimus of den bijbaL alleen : het is

zulks ook voor een gedeelte, doch de ware

bijbal is dat wceffel vol vaten, het welk zoo

even is aangewezen. Het fchijnt ons toe , en

deze aanmerking vinden wij nergens , te we-

ten., dat, daar zoo wel in dit gedeelte, als

in alle de reeds ( ook op Plaat XXIV Fig*

ft bij del dddd en vvvv^ afj^ebeelde klier

of fponsacheige ilekvormige deelen, geene

200 kenneiijken invloed van bloedvaten te
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zien is, het noodzakelijk volgen moet, dat het

in deze deelen eene fi nere bereiding van

vloeibaarheden plaats heeft, welke wij niet iri. Afd.

kennen dan bij vermoeden. Het is inmid

dels onbetwistbaar waar , dat dezelve eene
^

bijzondere eigen fchap hebben ter affchei-

ding der zaadgeescen, want dit toont de ge-

heele gedaante aan. Dezelve befiaat , voor

een gedeelte, als uit ringsgewijze ribbetjes,

welke in de nu befchreven wordende Fig.

I h\] k k zijn afgebeeld , en die geen andere

gemeenichap hebben dan met zekeren bin-

nenrand , bij lil inwendig om den bal en

boven aan het aanhangfel van denzelve : eene

andere gemeenfchap heb ik niet kunnen ont-

dekken; ik heb, met alle aandacht, dit ge-

deelte afgepeld, en hetzelve niet dan door
vliezen boven op den bal en aan de zijban-

den verbonden gevonden. Behalve dit: meen
ik nog iets waargenomen te hebben, te we-
ten ,

het ais een touw of in een gedraaid

koord en wormgewijs zich vertoonend aan-

hangfel van den opgemelden bijbal
, bij m m m

:

dit geftel is opmerkelijk, en is volilrekt als

een vat aan te merken , alhoewel het zeer

rhoeijelijk is om hetzelve op te blazen of

op te fpniten: niet te min toont deszelfs

zamenTtellidg eene bijzondere werking aan,

.welke, naar ons gevoelen, volilrekt alleen

tot de affeheiding van het^ zaad behoort,
welke gedachten zeker op geene losfe gisfin-

gen rusten ,
nademaal men alle de bloed-

vaten , zoo aderlijke als üagaderlijke, ver-

gezeld vindt door zulk eenen zuadleider,

Y 5 zelfs
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zelfs tot in bet onnagaanbaar merg der bal*»
5UJNDVEE'

duidelijk bij het grooté

llT.Afd. ;iaadvat nnn^ waarde kronkels der zaadlei-*

VI. (]ers in cje bloedvaten van den bijbal gfggggg
* inzirken, en dezelve aldaar omhelzen tus«

fchen hun beider ader- ert flagadertakken

:

cjt vat is zeer kennelijk, èn als de bron f die
• uit de opgemelde klierballen ourfpruicende»

in de ballen zelve indringt,’ en aldaar zich

ir et de aderlijke en Hagaderlijke fpmchcels

yerecnigcnde, door oneindig fijne vaatjes ea

haar vaatjes^ de zelffiandigheid der ballen ge-

heel €11 al iiitn uken, zoo als men dit in die

oneindige menigte kronkel - en haarvaatjes in'

dezen onzen ^ naar het levensgroote geteekeiir

den, bal zien kan^ welks geheel v^^eeffei , bij

00 00 0 te zien geen breeder uitleg vor-

dert^ dewijl de natuur zich zelve hier ver-

toont : voorts ziet men , bij onder aan,'

de omkrommende wenteling der vaten naar

den bijbal, en bij qq^ een gedeelte vaif

het fpierr.chtig bekleedicl
,
hetwelk den krop"

der bijbal omringt,-
^ ^

PI XXV. Op Plaat XXV Fig. <2 is afgebeeld de‘

tig a* ribbige bovenklief van den boven bijbal , weL
ke in Fig. i bij iii en kk is aangewezen,

maar alhier, in Fig. a, afgefcheiden en geo-<

pcnd wordt vertoond. Hierin ontdekte ifc

gecne bloedvaatjes, maar integendeel wel

een zeker foort van takachtigen weg of boe»

zem, bij aa^ welke volftrekc eene vatsge-

wijze werking aantoonde, terwijl ook te-*

vens de gemelde ribbetjes zich inwendige

bij hbbbbj als bijzondere cellen of ronde

klie-
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klieren vertoonde ; terwijl de middeineiif of «sf

geul aa eindigde in den fpierachtigen rand

en in de omkrommende banden van den bij- m, Afd,

bal d d, VI*

Overgaande ter nadere opbeldering van HoofdH.^

onze befchrijving der bloed • , zaad - en wei*

vaten, zoo hebben wij in die opzigt, op
onze gevoelens niet 'alleen willen berusten,

maar de moeite genomen om in Figuur 3
eene zeer naauwkeurige navolging der on-

vergelijke afbeelding van het beloop der

bloed- en zaadvaten, door den beroemden

j, zwAMMERDAM vervaardigd , hier mede te

deelen. In opgemelde Figuur 3 is de af- PI.XXV4

teekening der zaadvaten (^vafa fpermatica')^^^'

in eenen Stierenbal. Hier in heeft die door-

zigtige Man opgemerkt : bij a de buis van

den aanvoerenden bloedader ; bij b de flag-

ader; bij ccc heeft hij aangeduid de ringen

van de klepvHezen uitwendig in den flagader

te onderkennen; bij ddd è\0: wonderlijke

draaijingen en kronkeling der zaadvaten
, wel-

ke in Figuur i bij 000 levensgroote zijn af-

gebeeld; bij ee^ in Fig. 3, heeft zwam-
MER DAM afgebeeld de uiteindens der bloed-

aderen, zoo als die als adersgewijze fpruch*

tels op zich zelven om den bal loopen. Dic^

beloop is in Fig, i op 'die wijze niet ver-

beeld, om dat wij dezelve niet hadden op-

gefpooten, echter is het begin dezer glooi-

jing zeer duidelijk in de levensgroote Fig. i

bij nnn te zien, en wel zoo, dat het zaad-

vat aldaar tusfehen de aderen en üagaderen

als omhelsd, zigtbaar is. Fij /ƒ, in Fig. 3,^

^
zija^
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zijn de wonderlijke nog fijner netsgewijzé
RUNDVBE,

fpi-uchrelsaangewezen. Bi; g verbeeld zwam-
III. Afd. MERüAM de aderen, die onder aan den bal

oppervlakkig oinloopen dt zijn dezelve
• welke in Fig i zeer kennelijk te zieft' zijn;

bij h is een flagader ; bij i is de (lagader , die

uit den bal naar de bekleédfels loopt , afge-

fneeden; eindelijk is bij k een gedeelte van
het afleidend zaadvat afgebeeld, hetgeen uic

den bijbal ontfpruit ; I duidt den bijbal aan^

en m deszelfs omhechting aan den bal. Om-
trent deze Figuur hebben wij aan te merken,
dat dezelve geheel afwijkt van de door ons
geteekende Figuur i , hetwelk zonder tegen-

fpraak daar aan is toe te fchrijven, dat zwam-
iviERDAM den bijbal uit zijn natuurlijken

Hand heeft weggefchooven , om de onderfle

vaten te kunnen nagaan
,

daar wij incegetiij

deel den bijbal gereekend hebben , zoo als

dezelve natuurlijk aan den bal gehecht is,

en ‘ dit is eene der voornaamlle redenen
,

waarom wij de afbeelding van hem bij de

onze gevoegd hebben, geii.k wij dan ook,
ter meerdere inlichting, zijne niet mindere

naauwkeurige afbeeldingen van de weivaten

om den bijbal, in den Stierenhal hier ins-

gelijks hebben bijgevoegt, zijnde op Plaat

XXV Fig. 4. Deze afbeelding,- vertoo-

nende den bal overlangs doorgefneden, is

van des te meer nut, om dat dezelve zeef-

veel licht kan geven aan onze flelling, ten

aanzien van de zoogenaamde witte bal vaten

en zaadwegen , welker weeffel hier door vol-

komen wordt verklaard, en waardoor ook*

na-
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nagenoeg het gevoelen van wmsLow bewe- hït

zen wordt, die de zelfn:andigheid der bal-

Jen vergelijkt bij eene zaadklier , welke be- iii. Afd.

ftnat uit een groot aantal zeer fijne gebo- vi.

gene en herbogene buisjes , die tusfchen

zekere vliesjes of als in verfcheiden inwind-

felen gefcheiden worden , hetwelk de witte

balrok genoemd wordt , omtrent welken wit-

ten balrok wij in de verklaring der volgende

.

Figuren eenige opheldering zullen geven.

Op Plaat XXV Fig. 4 ziet men dan hij pi,xxv.’

a de aderen en flagaderen der zaad va ten , 4»^

bij wijze van eene buis zamengev^ochten

;

bij b zijn de weivaten ( Vafa L^mphatica )

afgebeeid : deze zijn in Figuur i gemeen-
fchappelijk met de aderen en fl-igaderen ver-

beeld , om dat zij ons zoo zijn voorgeko-

men , waarom wij de weivaten , als denzelf-

den weg met de aderen en flagaderen vol»

gende, aldaar nier afzonderlijk hebben afge-

beeld. Flec afleidend zaadvat, in Fig. 4,
volgens zwAïvrviERDAM , bij c afgebeeid

,

komt duidelijk overeen met Fig i bij a;
in Fig, 4 is, volgens zwamivikrdaim , de in-

lijving van den bijbal met zijne vaten ver-

be'eld, bij dd om den bal glooijende , en •

wel op den rug van den bal, hetgeen in Fi-

guur I bij gggggg Hechts in deszelfs neer-

glooijing op zijde te zien is, en dus is, in

Fig. 4, ook de verdwijning der vaten van

den bijbal in de rondte van den bal bij ee zeer

kennelijk, gelijk dan ook de kusfing

fiomofis der wei - en zaadvaten
, om den bal

,

bij /ƒ hier zigebaar is, als mede bij ggg
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RUNDVEE

lil. Afd.

VI.

Hoofdfl.

PI. XXV
pis- 5-
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de witte flreep, welke met den zoogenaam*
den witten bal vereenigd , zich om den rug
van den bal aan den bijbal hecht, en hier

ilerker dan bii zwammerdam is verbeelde.

Om nu wijders dit ons ftelfel met dat

van zwAMMERDAM volkomcn te vergelijken

,

dient ten laatfte dan nog Figuur 5. Die
oplettende Ontleedkundige bevroedde, zoo
wel als ik

, hoe nioeijelijk het ware om
zijne Lezers die zonderlinge vlechting der

vaten te doen bevatten, en heeft de moeite

genomen om derzelver beloop om en op
den bal , afgefcheiden van alle andere va-

ten , af te beelden , zoo als dezelve op Plaat

XXV Fig. 5 , naar eene afbeelding van hem,
zijn vertoond,

De afbeelding van dit kundige werk der

natuur, in de bogten en kronkeling der zaad-

vaten
,

geheel van de bloed- en weivaten -

afgefcheiden,' zaj genoeg afdoen, om al het-

gene dat wij rot hiertoe met zooveel moei*

te en naauwkeurigheid hebben voorgedra-

gen , te bevatten.

Deze afbeeldingen nu wijders overgebragc

op het gevoelen , dat namelijk de zooge-

noemde kern of witte bal een onderfcheidea

huid of picaebtig bekleedfel zoude zijn, ver«>

valt dat gevoelen geheel en al', want zwam-
ïMERDAM heeft er ia de afbeeldingen zijner

Scierenballen niets van gerept, en wij heb-

ben inderdaad er ook niets van ontdekt, eti

het blijkt , zoo uit de Figuren van dien

Man, ais uit de onze, dat hetgene door
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PE BUFFON een kern
,
pit of fchelle , ot het

door anderen de witte bal genoemd worde ,
rundvee;

ïiiets anders is dan de zaïnenloop der af- ui. Afd,

fcheidingen, die de bloed , wei- en zaad

vochten midden door den bal maken : zoo

dat de roode kleur van het bloed zich hier

geheel verliest, en het witte zaad * en wei-

vocht zich vertoont, en dit is dus hetzelve

dat men ook in den bal der menfehen vindt,

wanneer die doorgefneden is

Op Plaat XXV Fig, 6, hebben wij eene

levensgrootte bal van eenftier, langwerpig

ppengernederi afgebeeld, zoo als die door Pl. xxv,

gaans zich opdoet, met de affeheiding van ö.

de opgemelde witte pit, zie bÜ aaaa^
^ alwaar deze witte pit , Ichel of flreep

, ( zoo

als fommige die noemen ) door het centrum

van den bal loopt» Men ziet er teven> de op-
gemelde klier- en zaa-dvaatjes in, wtlke de

zelfllandigheid der ballen uitmaken , en d.evan

den buitenkant der zoo:^enaamdt* wirre fchelle

,

in den kring der witte banacn omvangen
zijn. De büffon heeft bijna op dezelfde

wijze een doorgefneden Siierenbal vertoont,

en noemt de witte affcheiding eene,kcrn;

wiNSLow relt het onder de fchotvliezen : het

een en ander oordeelen wij rond uit verkeerd

te zijn. Ik verkies hetzelve de groote in-

wendige zaad - ader te noemen , of zoo men
er korter naam aan wil geven, den witten

?aad weg. Bij hbbhbbb zijn de witte zij-

iingfehe fpruchtels; bij cccc de krinkeling

4er bloedvaatjes i
bij ddddd de inmondin-
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ket ™ Qf holten, waarin de fiine fpriichtels

der vaatjes induiken, en rij eee is het vlies

111. Afd. van den bal. Wij moeten ook ten 'dezen op-.

„ ziiite re^t doen aan de ondervinding van
^OOidli* j 1

^ J /'•J-den geleerden leablealis, een ipitsvondig

'Italiaan , die in de zelfdandigheld der bal-

len eene inmonding der bloedvaten bewijst?

dit wordt door winslow vrij* rond ontkent;

dan wij hebben ondcrllaan het, althans in

de door ons afgebeelden Stierenbal
, te be-

teogen.

Men fla nu verder het oog op Plaat XXV
PI. XXV Figuur 7, alwaar een dwaïTche doorfnijding

Fig. cns. Stierenbal , digt aan deszelfs krop
, en

Fig. 8, alwaar de dwarfche doorfnijding in

het midden van den bal , op deszelfs groot-

fle breedte is afgebeeld : men ziet dan den
zoogenaamden band of witten bairok, kern

of as. Wij verkiezen er de naam van hec

witte zaadvlies aan te geven, gelijk het waar-

lijk is. Dit zaadvlies omvat hec middenge-

deelte van den bal, en fchijnt inwendig een

W'ic middenfehot te zijn, in welken zin het

er nog al door kan om hec zoodanig te

noemen; maar als men hetzelve naauwkeu-
rig met het blooce oog, en nader met een

vergrootglas begiet, ontdekt men, dat het

niet anders zijn' dan zaadvaten , welke in en

aan elkander vereenigd zijn, en in deze ver-

eeniging, uit de allerfijn (Ie bloedvaatjes, de

affeheiding van de witte zaadüof maken

,

gelijk men dan ook wel degelijk de inmon-

ding dier bloedvaatjes daarin ziet, en wel
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iTóO kennelijk, dat zij eene afbeelding ge-

doogen; althans in Figuur 7 ziet men, 'oo

als reeds gezegd is, bij bhhhhhh duidelijk lli Af<L

de witte zijtakken , vergezeld door de ader* vi.

en flagader fpruchtets ccc^ die aldaar hun-
tie invloeijingen bij ddddd roonen, en zoo
Vervolgens den geheelen bal door , waarin
men ^ buiten deze zeer kennelijke witte va-

ten, hier en daar bij verfchillende doorfnij*

dingen, de bijwegen dezer witte vaten ziet^

zelfs zoo, dat wanneer men voor een fterk

vergrootglas een dun fchijfje van de zelf-

ftandigheid 'des bals beziet , dan toont zich

allerduidelijkst in die geele ftoffe, welkè

men klierachtig noemt , die zelfde krom-
ming en kronkeling , 'welke zich in de bloed-

vaten vertoont % en dat wel altoos door fijne

haarvaatjes vergezeld. Óok ziet meii dan^

kennelijk, in die fchijfjes, hier en daar hol-

ligheden en ronde fleufjes door het merg
van den bal, die alle als in mondingen der

Vaatjes zijn aan te merken.

Om dit nader op te helderen of té bm-
dekken , bezie men, zoo als gezegd is, óp
Plaat XXV Fig'. 7, alwaar men dén bal

niet overlangs maar overdwars doörgéfne-

den ziet , digc aan den krop öf het boven-

eind, daar de grooté buis van deze witte

^aadvaten naar den bijbal loopt ^ dan zal

men erkennen, dat deze buis inwendig niet

alleen hol is, zie bij en in die hblta

een zeker afgefchéiden wit zaadvocht heeft

,

waar van men de fpruchtels bij bb ziet 4 maar

men 2al zeer kennelijk iiiet net blootè bog
Z d@
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de uitftortende bloedvaatjes, (in Fig. 6 ‘bij

* cc

c

aangeroond) hetzelve zien omringen,
ingeworteld vinden. Als men nu

Höofdft ,
natuur raadpleegt , bewijst deze , dat

in de onderlinge vereeniging van de bloed-

en zaadvaten in de ballen van den Stier,

zeer Zeker eene in- uit- en opflurpende af-

feheiding plaats beeft. Dit verklaart Plaat

PI. XXV Fig. 8 volkomen, alwaar al wederom
Tig. 8. de bal dwars doorgefneeden wordt afgebeeld:

hierin ontdekken zich allerovertuigelijkst de

uicvloeijingen en affeheidingen der vaten in den

witten kring aaaa., en ook eene volftrekt

takachtige vlechting bij hhb.t welke vlech-

ting dan van bet eene afieidend of affehei-

dend vat tot het andere overgaande , als een

wit vlies of fchelle fchijnt te zijn , hetgeen

het inderdaad niet is , maar wel degelijk

door de kusfing, vereeniging en omhelzing

der 'fijne zaadvaatjes, wier ftoffe nu van het

bloed gefcheiden zijnde , wit doorfchijnt,

als een vlies of fchelle voorkomt
,

gelijk

ook vervolgens de vereeniging dier vaatjes,

in het centrum van den bal , als een binnenkern

Ichijnt te zijn. In dien zin kan het er door,

als men Hechts overtuigd wil zijn , dat deze

witte vaatjes eindelijk aan den krop van denhal

bijeenkomen, en aldaar het toebereide zaad

uit hei: midden van den bal in de afleidende zaad-

vaten van den bijbal. en der roede brengen

,

hetwelk dus uit de vergelijking van Fig. 6,

7 en 8 blijkt , daar men in Fig. 6 het be-

loop ziet in de regtflandige doorfnijding:

in Fig. 7 de dwarfché doorfnijding aan den

krop

,
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Icrop, en in Fig. 8 de allerbreedfle door* het

fnijding in ’t midden des bals, zoo dat men
hierin zien kan dat dit grootlle cirkelwijze lii.Afd.

rond, in Fig. 8 eindelijk tot eene enge ope* vi.

Jiing eindigt. Verder ziet men in Fig. 8 bij

ccc^ de bloed' zaad- en weivaten , door
een gevlochten buiten de witten cirkel aaaa
en bij ddd^ holligheden waarin de vaatjes

induiken.

De in uit - en opflorpende affcheiding

,

welke de voorgemelde vaten in de ballen van

den Stier hebben, zijn geheel afwijkende

van alle affcheidingen van het bloed, ten

ware men deze witte vaten wilde vergelij-

ken met die kennelijke witte kliervliezen in

liet niergeftel, deszelfs bekken en de won-
derlijke zelfftandigheid der nieren zelve; ja

wij befchouwen de formering van de witte

zaadftoffe en de geheele zelfflandigheid der

nieren , even gelijk het hersfengeftel , wel-

kers papachtige zelfflandigheid wij zien
,
en

daar in die onnagaanbare fijne in- en uic-

vloeijingen der haarvaatjes uit de dura^ de

pia mater en andere vliezen, nmr- 4ie,
door de weekheid der hersfenen , eindelijk

onze zwakke oogen doen fchemeren , en

dezelve beletten om dieper daar in te drin-

gen , hetgeen de grootfle ontleedkundigen

zelfs belijden; en zoude het dan wel zoo
ongerijmd zijn, om te flellen , dat er in de

wonderlijke gefleldheid der teeldeelen , als

ook in de hersfenen der dieren
, fuhtieh

geestrijke affcheidingen zijn, welke bij den

dood der dieren, te gelijk met den adem
Z % des
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MBT des levens vervliegen
,

gelijk ook als dan die
RUNDVEE,

invloed der hersfenen op en

IIL Afd. in de zenuwen niet te ontdekken zijn , fchoon
VI. wij uit de analogie , de vergelijking en toe*

.Hoofdft, pasfing , welke wij in de bloedvaten kun-

nen nagaan , vastzeilen , dat er eene geestrijke

vlugge vloeiZofFe in de zenuwen werkt, dac

het flelfel van het zenuwvocht (^liquldum

nervofum^ van onze grooten boerhaven
bevestigt, zoo is het insgelijks met de zaad-

vaten in de teeldeelen, zoo mannelijke als

vrouwelijke. Wij zien de ZolFelijke deelen

en de uitwerkfelen
, maar wij eindigen in

onzigtbaarheden , die met de ontvangenis der

fchepfelen beginnen te ontwikkelen en met
den dood eindigen te beZaan ; deze befchou-

wingen bragten de onZerffelijke zwammer-
DAM in zulke zielroerende verwondering,

dat hij in enthufiasme verviel : eh geen .

wonder! een man, die in de allerkleinZe

diertjes , tot den luis en den mijt toe , zich

verloor in het onderzoeken van de teelver-

mogens , kon niet anders dan zich zelven

vernederen en wegfmelten in die verbazende

kennis, die voor en na hem niemand zoo
diep heeft ingezien, waarom te regt zijne

werken den naam van Bijbel der Natuur dra-

gen, en gelijk zijne Afbeeldingen hebben doen
zien, welke wij ter vergelijking met de door

ons naar het leven geteekende Figuren op
Plaat XXV er hebben bijgevoegd.

Eindelijk hebben wij op Plaat XXV
Fig. 9 de afbeelding medegedeeld van eenen

Stierenhal, welke door weeking (^macera-
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tie) van de bloed- zaad- en weivaten ge- «rt

zuiverd is
, en niers vertoont dan de onein-

*-undve»;

dig fijne vedelen en celletjes, of derzelver m. Afd.

overblijf/els, waar door men een volmaakt

begrip bekomt van al het hier voor be«

toogde , namelijk dat de inmondingen , het

weeffel en de onderlinge gemeenfchap der

zaadvaten , mitsgaders derzelver affcheidin-

gen ,
onnagaanbaar zijn

, zoo dat wij ook hier

voor
,
gelijk overal bij diefubtiele uitwerkfe-

len der natuur , bewonderend flil (laan. Hier

mede de Ontleedkundige Verhandeling over

de Teeldeelen van den Stier eindigende, gaan

wij over tot het niet minder wonderlijk ge-

ftel der Teeldeelen van de Koe, doch late

alvorens hier achter volgen eene verkorte

verklaring van Plaat XXV.

Verklaring van Plaat XXV.

Waarin de ontwikkeling der zaad-^ bloed*

• en weivaten , zoo in den Stierenhal

ah in deszelfs bijhallen^ wer*
den afgebeeUL

Figuur I is de afbeelding van den levens-

grooten linkerbal van den Stier, zoo als

de vaten en derzelver kronkeling ontdekt

worden , na dat de bal van de vliezen

ontbloot is.

z 3 ^
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HET
I^JNDVEE*

III. Afd.
VI.

Hoofdfl

Or Is ‘het wie zaa'lvat , dat uit den bijbal de

fijnere zaadffofFe aan voert, en uit de bal-

len om, onder en in de vaten loopt, die

op den blaas liggen

hh Zijn de bloed- llagaderen , welke uit den

bijbal opwaarts loopen , doch ook het

bloed uit de nierader of eigenlijk ook uic

de takken der holle ader, in den omme-
loop, het bekken enz. brengen, alwaar

dezelve met ontellijke zijfpruchtels ge-

meenfehap hebben ; doch zoodra derzeL

ver takjes in den krop van den bijbal en in

de ballen inglijden, nemen dezelve eene

voHlrekt andere rigting aan , te weten

:

als een kronkelend weeffel , of, zoo als

ook niet oneigen gezegd is, als een nee

vol mazen, en nog eigenaardiger als een

ontwonden en verv/aiden kluw touw of

garen, welks einde niet dan met moeite

te vinden is, en van eene verbazende leng-

te moet zijn , zoo men het ontwarren

kan : er zijn er , welke de lengte er van

,

in eeii Menfchenhal op tien ellen bere-

kenen; doch ik voor mij beken er gee»e

bepaling op te kunnen maken.

cc 'Zijn de aderen, die op dezelfde wijze

en uit dezelfde bronnen ontfjaruicen , doch

altijd de zaadvaten vergezellen ,
hetgeen

in de Afbeelding zelve duidelijk genoeg is

na te ^ gaan.

Ts de uitgang of het uiteinde van den
” band of rand des bijbals,

t Is het einde van een zaadvat, hetwelk de-

zen üand vergezelt*

ƒ/ƒƒ
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ffff Is de band var» den bijbal' zelve.

gggggg Zijn de bloed- en zaadvaten van

den bijbal, van het balvlies afgefcheiden iii.Afd.

op deszelfs rondte. vi.

hhh Is het zaadklierig of Hekkenvormig HoofUft,

aanhangfel van den bijbal, onder aan den
bafis des bals zei ven.

iii Vertoont he: gladde klierdeel van den

boven bij bal.

kk \% het geribd gedeelte van de bijbal-

kiier , die als het bovendekfel des bals

,

aan dezelve kleeft, en de'regte groote
zaadklier is.

///Is een fijn weeffel of vliesbandje, hec

welk dit gedeelte vergezelt. • -

mmm Is een w’'onderlijke wormsgéwijze
witte zaadbuis , die dén geheelen binnenbal

omringt, en uit inwendige kronkel vaatjes

gevoed wordt.

nnn Toont hier wederom den raeergemeldeti

grooten zaadweg inden bal , duidelijk door
de aderlijke en flagaderlijke takken ver-

gezeld , welke, door derzelver bruiner,

doorceekening, het wit der zaadvaten hel-

der doen kennen.

oho’oo Vertoonen allernaauwkeurigst de wen-

teling en vlechting dier zaadvaten in-deh

bal, van flip tot flip met ongeloofelijke

zorg afgebeeld.

p Duidt aan de omkroramende wenteling der

vaten naar den bijbal..

qq h een gedeelte van het fpierachtig be^

kleedfel, hetwelk den krop van den bijbal

omringt. . •
.

Z 4 Fi-



«ET
ILUNDVEE*

lil. Afd.

VI.

Hopfdft,

35C> NATUURLIJKE HISTORIE

Figuur ü is de afbeelding van de ribbige

bovenklier van den bovenbijbal, in Fig. l

bij iii en kk aangewezen, raa^r alhier

opengefneden verbeeld.

De boezem der zaadweg of bereiding

van hetzelve, inwendig.

bhbbb De klicrcellen en ribbetjes van binii

nen,

c De fpierachtige rand.

ü De uitvloeijing en vereeniging aan de

nederdalende banden der bijballen, die den

binnenbal omhelzen.

Figuur 3 is de afbeelding van een Stieren^

bal mee deszelfs zaadvacen en bloed va-»

ten , zoo naauwkeurig als doenlijk was
naar de zeer fraaije afbeelding van j. zwam-»

MRRDAM gevolgd , om. bij de door ons

geteekende Figuur i te kunnen vergelen

ken worden.

^ Is de bloedader.

b De flagader.

ccc De ringen van de klepvliezen in den

flagader uitwendig te onderkennen.

4dd T>e kronkeling der vaten.

ge De uiteinden der bloedaderen, zoo als

die , op zich zelven
,
om den bal loopen,

ƒƒ De fijne fpruchtels der flagaderen, die

als een wonderlijk net door een vlechten,

g De aderen die onder qm den bal loopen,

A Een flagader.-

.f Eeq afgefneden flagader®
^ nm
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É Een gedeelte van het afleidend zaadvat. het

/ De bijbal. rundvuJ

m De plaats alwaar den bijbal zich met de m. Afd;

bal zelve vereenigd. vi.

Hoofdft.1

Figuur 4 is de ontbloote bijbal en bal, mee
derzelver wei-, zaad - en bloedvaten

, vol»

genS
J.

ZWAMMERDAM.

Zijn de aderen en flagacleren der zaadva*

ten, in hunnen waren (land

^ De weivaten uitgebreid in hunne drek*

king,

c Het afleidend zaadvat, kunnende vergele-

ken worden met Figuur 1 bij a,

(ld De bijbal, of eigenlijk deszelfs inlijving

om den bal.

De bal zelve en loop der vaten van den

bijbal om deszelfs rondte.

ff De kusfing der wei- en zaadvatén.

ggg De witte ftreep, welke met den zoo-

genaarnden witten bal vereenigd , en om
den rug der bal zich aan den bijbal hecht;

welk gedeelte door ons hier, met eenige

afwijking van de Figuur van J. zwam-
‘ lyiERDAjM, fterker is verbeeld,

fig 5 verbeeldt de wonderlijke vlechtende

kronkltlng der zaadvatén , afgefcheiden

van alle andere vaten.

Figuur 6. Langwerpige doorfnijding van den

bal, waarin de bekende witte Itreep of
bet groote zaadvat zich opdoet.

Z 5 aaaa Het
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aaaa Hec beloop van dit vat.

hhhhhhh De witte zijlingfche fpmchtels.

cc cc De kronkeling der bloedvaatjes.

ddddd Holten, waarin de fijne fpruchtels

induiken.

eec Het vlies van den bal.

Figuur 7 vertoont zeer juist de dwarsfche

doorfnijding van den bal, digt aan des*

zelfs krop, aa» het afleidend zaadvat, al-

waar het witte middelfchot of witte zaad*

vlies tot een centrum komende ,
in de

zaadleiders uitvloeit.

• t

a De holte van dit gedeelte.

bb Witte wei- en zaadfpruchtels.

Figuur § iséenezeer naauwkeurige afbeelding

der dwarsfche doorfnijding van het mividen

van den bal op deszeifs grootfte breedte,

waardoor men een duidelijk denkbeeld be-

komt van dat inwendig gedeelte van den

bal , hetwelk men den witten bal of de kern

noemt, dan hetwelk door ons het witte

middelfchot of zaadvlies genoemd wordt.

aaaa Is dit witte vlies in zijne ware na-

tuurlijke grootte, bij wijze van een cir*

kei.

^hh Zijn dé inwendige vlechtingen der zaad-

en weivaatjes uit den witten cirkel vloei-

jendc,

ccc De
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ccc De bloed-, zaad- en weivaten door

een gevlochten , buiten* den kring van den

cirkel.

ddd Induikende holligheden#'

III. Afd,

VL
Hoofdftij

Figuur 9 is de afbeelding van een Stieren*

bal, welke door weeking van alle zijne

klieren, bloed-, zaad- en weivaten ge-

fcheiden is, waardopr de menigvuldige

vezelen en vliesjes , eigenlijk celletjes,

als zoo veel fijne overblijffels der vaten,

duidelijk en levensgrootte als een aange-

naam voorwerp voorkomen , volkomen
gelijk aan de vaten in cenc pruim of per-

zik, .

'

DER-
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. KET
RUNPVEE*

IlL Afd,

VII.

Iloofdft.

Overgang
tol de bc-

fchrijving

der teel-

deden van

de Koe»

DERDE AFDEELING.

I

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Behelzende eene Ontleed • en Natuurkun*

dige hefchrijving der vrouwelijke teeU

deekn in eene Koe^

l^^adat wij dan de mannelijke téeldeelen

en de hefchrijving van den fpringtijd, be-

nevens het tochtig worden der Koeijen heb*
ben afgehandeld, :zullen wij thans overgaan
tot eene uitvoerige hefchrijving en afbeel-

ding van de teeldeelen en de baarmoeder
der Koeijen , zoo in derzelver onbevruchten

,

als bevruchten Haat en gedaante.

Om dit weder zoo bevattelijk als doen-

lijk is voorste dragen, hebben wij Plaat

XXVI hier bijgevoegd, waarop eene baar-

moeder, met al derzelver deelen, zoo als

die uit eene Koe genomen is, omtrent levens-

groote , is afgebeeld : ten begrippe van welke

,

zoo wij ons durven beroemen , naauwkeu-

rige en moeijelijke afceekening , deze vol-
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gende algemeene befchrijving vooraf ver- hei»

eischt wordt.
rundvee;

De baarmoeder of lijfmoeder (^Uterus^ iii. Afd;

wordt ook genaamd de legger of draag-
zak^ en bij fommige Vleeschhouwers ook

’

wel het ligt of het heft , vooral als zij De baar.

daarin eenigé bevruchting befpeuren.

oorzaak dezer laatlle benamingen weet ik.

niet, ten ware het veroorzaakt werd door-

dien de Vleeschhouwers bij het openen der

Koe dit gedeelte dadelijk uitligcen, uitheffen,

of uitnemen. Voorts noemen de meeste Boe-
ren dit gedeelte de moer , de lijfmoer , lijf-

moeder , de baarmoeder

:

echter onderfchei-

den zij de deelen der moer in de eigenlijke

moer, baarmoeder QMatrix') of lijfmoe-

der: hierdoor verflaan zij eigenlijk dat in-

wendige deel, waarin de vrucht ontvangen

en gedragen wordt. Ten tweede, in de fche-

de of den weg of den ingang tot de Uterus

of baarmoeder , die met de piswegen ge-

meenfchap bekomt. De derde onderfchei-

ding is de klink, dat eigenlijk de uitwendige

ingang of de lippen der vrouwelijke deelen

is , bij de Latijnen vulva genaamd. Andere

•benamingen , welke men aan deze deelen

geeft , zijn aanftootelijk , en er behoorde

met meerder eerbied aan gedacht te wor«
den, gelijk door mijnen overledenen vriend,

Doftor siMON STiNSTRA, bij gelegenheid

van het ontleden der menfchelijke teeldee^

len te regt is aangemerkt en gezegd, dat

zulke verwonderenswaardige deelen, als die

;3er voortteling zijn, eerder met eerbiedige

ver-
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mët verwondering over de wijsheid des Schep-
pers , dan mee dartele en weelderige fpot-

III. Afd. ternii behoorden behandeld te worden: de-

«Hoofdft
aanmerking heb ik als een gulde fpreuk

altoos onthouden , en , bij het onderzoek van

velerlei teeldeelen der dieren, bij mijne leer-

lingen in acht genomen.

Verklaring Op dien voet voortgaande , hebben wij,
van Plaat om de ontleedkundige befchrijving en af*
XXV*. bedding van de teeldeelen der Koe mede

Tceidee- ( even als die van den Stier) bevattelijk te

len van de maken , op Plaat XXV* eene op den rug

liggende Koe verkleind afgebeeld
,
mede mee

de ontblootte teeldeelen , en zoo naauwkeu-
rig als de proportie toelaat; ter verklaring

/ van welke Plaat de volgende aanwijzingen

zijn dienende.
^

j Verklaring van Plaat XXV*.

Deze Plaat vertoont eene Koe agterover,

gefpannen leggende , met de buik geopend

,

en de onderribben weggenomen , om de lig-

ging der baarmoeder te zien, zoo als de-

zelve natuurlijk op en tusfehen de ingewan-

den en tusfehen de verwijderde fchaambeen-

beenderen legt, en in de uitwendige teel-

deelen eindigt.

A
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,A Vfïrbeeldü ‘ de e;eheele Koe mee de poo-

ten aan rpeekfpijen uitgerekt
, geopenti

op den rug liggende, het geen aieb zelfs ni. Aid.

verklaart. viu
lloofdtt.

Aüaaaa Is de omgeOagen huid.
.

bhhb Zijn de fp ij kers, die den huid uitrek-

.. ken. i. . '
, .

t Is het diaphrdgmd of middénrif.

d De lever, daar tegen aan liggende.

é Dé péns of ééfile maag.

ƒ De hoeve of tweede liïaag.
‘ ‘

g De lebbe of vierde maag, als mede des-

zelfs uirgang ir de darmen, (zijnde de

derde maag in dezen üand niet te zien ).

h Het ómhntum of veeviies;- -

i De milt.

kkkkk De darmen. . , .
, ^

, , .

-

/ Oe blaas.

B5 Ts de baarmoeder geheel ontbloot, leg-

gende in het iigchaani ^cier Koe, iri des-

zdfs natuurlijke Hand, cot aan ' en- met
dc uitwendige teddeelen.

^

m De klink- of de uitwendige vrouwelijk-

heid. /

^ De aars en de' Haart.
. .

0 De ilierénfprong of opening der klink.

p Het einde van de fchede der baarmoö*
der.

ilK Stuk. q De

/
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^ De uitwendige vereeniging der linker- ëÜ
regeer hoornen der baarmoeder.

r De regterhoorn,

5 De linkerhoornó

//De uicgefpannen vleugelsgèwijze ban-
den , zoo als die aan de binnenfpiereri

van den buik, omtrent de heupen zijn in-

gclijfd, eigenlijk de banden van de baar-

moeder.

uü De plaats der zoogenaiamdè trompetteii

ónder hunne vlièzeh,’

Deze afbeelding en vérldaVirig flechts die-

nende tot de kennis der ligging van de vrou-
welijke deelen in het ligchaam dër Koè

, moet
(even als die van den Stier} op de omtrent
levensgroote afbeelding der baarmoeder^ dp
Plaat XXVI, toegèpasf v/ordèn

, \vaarop'

rnen uitvoeriger ziet dat geen , hetwelk
, om

het kléin .bellek , op deze Plaat niet kotide

worden afgebedd;

Nu ovefgaahde tót de meer uitvoerige

befchrijving dezer deelen omtrent levens-

grootte afgebeeld op Plaat XXVI, behou-

den wij daarin deze vólgende onder fchei-

dingen ,
ais : bij A is de klink en ingang ia



i
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de fchcde , B de fchede zelve, C de (lui-

ting of de roos der ba.irmoeder, D de in-

wendige baarmoeder, L de regeer hoorn ,
III. Afd*

F de linker hoorn , G de regeer zaadvaeen

of eijernescen
, H de linker zaadvaeen of ei-

*

jernesren , I de blaas , K K K de dikke en
endeldarm, L den aars enz.

Maar laten wij nu van de zelfflandighcid

en verdere gedaante van het geheele geitel

fpreken en wae nadereer zake komen, moe-
tende men in het oog houden dat de baar-

moeder en bijliggende deelen, ook hier in

dien Itand zijn algebeeld, zoo als dezelve

zich vercoonen, wanneer de Koe, op ha-

re rug liggende, geopend is, en dat dus

de baarmoeder op hare ware plaats tegen

de lendenen ligc ; en dus vertoonen zich

de vrouweli'ke deelen der Koe, hier .^anders

als die gewoonlijk door anderen worden af-

geheeld, welke de baarmoeder
, de klink

en.d. geheel uit de Koe nemen, en die dee-

len dan in zoodanigen (tand vertoonen , zoo
als die zich opdoen, als de Koe (laat, als

wanneer de aars boven en de klink bene-

denwaarts is; dan, daar wij dit als eene

misvatting befchouwen, zoo hebben wij die

deelen zoo afgebeeld, als dezelve zich ver-

toonen, wanneer de Koe op hare rug ligc,

te meer , daar men dezelve in dezen Itand

,

duidelijker , ontleden kan.

Men kan en dient ook gevoegelijk , ten

dezen opzigte , in het oog te houden het

beloop en de gedaante van het uitwendige

;oc het inwendige, en vervolgens den (laat

A a ^ tkx
,
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der rust , tot die der zwelling en bevriich-

III. Afd. Wat aangaat de uitwendige gedaante, hier

Hoo^ft
van is niets zigtbaar van de opgenielde vrou-

welijke deelen als de lippen der klink, en
Uitwen- ingevalle men dezelve openfpouwd of van

verwijderd, dan ziet men de kitte-

Teeldce- l^^ar (^clitoris') en den pisweg. De kittelaar

len eencr ziet men fomwijl opgezwollen
, tusfchcn de

lippen der klink , wel eens uitpuilen
,

gelijk

bij aa is afgebeeld.

De uitwendige lengte der klink is onder

den aarsdarm, of liever den aarspoort hy
niet veel meer dan drie of vier vingeren

breed ; zij loopt genoegzaam regt neder-

waards tusfchen de billen in, en wordt in

de plooijing van de dijen befchermt, waar

na dan onder de lippen der klink de aan-

hangfels der elderzak beginnen , en glooijen

naar den onderbuik , alwaar de achterfpeenen

omtrent een fpan van de klink af geplaatst

zijn ,
dermate , .dat de klink tusfchen de

dijen, den aars en de elders geplaatst is,

daar integendeel in de gevingerde dieren de

klink of vrouwelijke deden verre van de

borsten , onder aan den buik geplaatst zijn.

Wanneer de Koeijen fterk tochtig zijn,

puilen de inwendige wanden der lippen en

. der fchede eenigermate uit , als wanneer

men de voorrimpels ontdekt. Zie bij ccccccm

Grootte Wat de grootte van de baarmoeder be-

en gedaan*
; deze is in de cene Koe grooter dan

te der baar-.
^ andere : ook verfchilc die veel in

moeder. \ *

grootte en gedaante, naar mate de Koe in

zwan*
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zwangerheid gevorderd is. Onze afbeelding mt*

is omtrent levensgrootte: men ziet dezelve

in hare natuurlijke ligging, niet ongelijk aan iil. Afd.

eene omgekeerde flesch of beurze , ofnog be- 'fil-

ter naar eenen omgekeerden zak , waar van
de krop nederwaarts hangt. Ook gelijkt

de baarmoeder zeer naar eene ouderwetfche
llokbeiirs ^ wanc de beide hoornen E en F ,

benevens de eijernesten G en H vertoonen
* zich als bijzondere zakken of beurzen. De-

'

ze beurzen of hoornen (dus zeer eigenaar-

dig genoemd, naar de omkrulling , die zij ma-
ken bij de holcens der hoornen) zijn twee •

in getal, vereenigen zich in de fchede of
den hals der baarmoeder, en maken als eene

kom of bekken uit ,
waarin de vrucht wordt

gevoed, zoo dra dezelve uit de hoornen

werd ontflagen, als wanneer de hoornen,

bijzonder de regeer hoorn, dermate zwelt,

dat en de hoornen en de baarmoeder eene

holligheid formeren , vooral wanneer het

vlies (^chorion) zich aan het verhemelte

der baarmoeder begint te hechten. In deze

holligheid ziet men in de twee- of drie- en

vervolgens in de meerderjarige Koeijen , die

cens en meer gekalfd hebben, de plekken

der holtens ,
waar aan het moedervlies ( cho^

'rion^y met deszelfs moederkoekjes of bei-

jen, gehecht is geweest, duidelijk, gelijk

onze afbeelding in het opengefneden ge-

deelte der baarmoeder aanwijsc.

Dan Iaat ons van de klink A beginnen. De klink.’

Bij er cccc vertoonen zich de inwendige

lippen der klink , die een vermogen van flui-

Aa s ten >
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nuNDVEi
ontfluiten hebben, als de Koe haar

' water loost of tochtig is. De randen van
III. Afd. deze lippen zijn eenigzins met fatijnachcig

Hoofdil.
bezet.

Maar nu ziet raen bij de lippen der

inwendige fchaamdeelen in de klink , en der-

zelver opening ee^ die vrij los is, en eene

gernakkelijke ingang in het begin gedoogt,

doch een weinig dieper fluit zij meerder.

Zij eindigt in den eigenlijken mond der fche *

de van de baarmoeder, en omhelst, in hec

befpringen, de roede der Stier. De pis-

loozer bij ff verbeeld , is in de Koeijen vrij

eng, naar gerade der grootte van het dier:

zij dringt eenigzins bij hare fluicing tegens

den kittelaar, omtrent welks uitpuiling zij

zich fluit en opent. Boven en beneden de

zigtbare opening der pisbuis , leggen vliezi-

ge blaadjes, waar van bet eene halfrond,

en als een , meer breed dan lang ,
voor-

hangfel, tot aan de opening der pisbuis

reikt , terwijl van het andere flechts de bui-

tenfte rand in de opening der pisbuis kan

gezien worden. In onze afbeelding is de

gaping der pisbuis afgebeeld. Wij wijzen

verder de onderzoekeren naar gg, alwaar

Dc fchc' dc fcheede achter de klink en boven de

pisbuis en blaas opengefnedeii en uitgebreid

zich opdoet; de rand derzelve hhhhhy
is niet anders als een vervolg van de be-

kleedfelen der fchede. In het midden, ei-

genlijk in het centrum, bij B, is de geul

Mond der
fleuf, waar langs de roede van den Stier

baarmoe. ^^ukt , tot dezelve in den mond der baarmoe-
der. der
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^er indringr. Deze mond ( orificlum uteri ) ^

is in de Koeijen hij nicllek kennelijk en ver-

wonderenswaai dig. Bij A’ ziet men de inwen- lil. Afd.

dige opening of den mond van de baarmoe-
.

Ger iets meer dan gewoonlijk geopend , om
dezelve des te duidelijker te zien. In Koei-
jen die veel gekalfd hebben, is dezelve groo-
ter. De Boeren en Boerinnen kennen dit

deel zeer wel. Zii noemen den gebeden mond
der baarmoeder den ring, en zeker natuur-

lijk , alzoo dezelve als een rond en ringsge-

wijze krinkel gevormd Js. Anderen geven
er den naam aan van den ringroos, dat me-
de niet oneigen is , om dat dit deel zich

als een digt gebladerde roos vertoont, doch
echter moet onderfcheiden worden van dac

geen, hetwelk zij roos noemen, als de Koe
tochtig is, want dan is het een foort van

uitwendige uitpuiling van de fchede, wier

plooijing men in ónze afbeelding bij de on-indc fchc-,

derde llllll ziet. Deze plooijen bedaan^c.

uit lange fmalle fpiervezelen , zij zijn in de >

Koeijen langwerpig cn rimpelig. De opper-

vlakte wordt door een afgezonderde dikke,

en als het ware geleiachtige flijm, glibbe-

rig gehouden, decs, hetwelk zoo voor de

voomeeling als voor de verlosfing zeer

gunstig is. Wanneer deze fpiervezelen door-

gefneden zijn , dan vertaonen zich hunne zelf-

flandigheden gelijk aan de fponsachtige dee-

ien in de roede van den Stier. Deze rimpels

^plooijen zich als lobben of overhangfels van

de roos of ring af, welke hier nu verder in

aanmerking komt.

A a 3 De-
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h*t ' Deze ring of mond der baarmoeder is

^ «waaraan de Boeren , Boerinnen of

III. Afd. Boeren IVleiden , welke bij het kalven dq
VII. Koe bij (laan , voelen en de hand of de vin-

Hoofdii. fchede brengende , ondertas-

Verdere ten of de Koe doorzet om te kalven , en
bcfchrij* bij verderen voortgang, of het Kalf wel of
ving vaa yerkgerd ligc Ongelooflijk is de bedreven-

dcr tor- heid der Hollandjche Boeren en Boerinnen

moeder, in dit ftuk. Deze ring dan beftaat uit een

aaneengefchakeld omwindfel , hetwelk uit

het centrum der inwendige opening als

een doolhof om wind, en als bij lagen en
bladachtige kwabben ot ringen allengs broe-

der en breeder wordt
,

( zie bij de bovenfle

lil lil) en, zoo als gezegd is, aan eene

roos vrij gelijk is. Deze kwabben of rib-

ben fluiten zich fterk in de voortteeling. In

dezelve zijn inwendig ook vliezen klier-

tjes. De ondervinding heeft aan mij ge-

leerd, dat in Koeijen, welke gevat hebben

of bevrucht zijn , deze ring of mond der

baarmoeder zoo vast gefloten is, dat ik er

met mijn gewone qpblaasbuis niet in kon
doordringen , daar integendeel in onbevruch»

te Koeijen de opening altoos leniger is.

Inwetidi- De zelfflandigheid der baarmoeder verder
gc gedaan onderzoekende, ziet men bij mm derzelver

baarmoe-^
inwendige gedaante door de opengefnedene

wanden en bekleedfelen , die zich \:a] nnnnn
als een dikken huid opdoen : derzelver ftoffe

is zeer vast , en ^fchijnt geheel vleezig als

de baarmoeder ingekrompen is, doch we-»

derom als klierachtig en vliQsachitig als zij

m--
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uitgefpannen wordt bij de toenemende groot-

te der vrucht, hetwelk gereedelijk is na

gaan, als men de grootte van een volwas- ili. Afd.

fen Kalf vergelijkt bij de omtrent levens*

groote baarmoeder, op Plaat XXVI afge- ^

beeld. Men ontdekt echter het fpoor van
deze uitzetting zeer klaar , als men let op
de plooijen en rimpels, die duidelijk in de

uitwendige bekleedfels der hoornen van de

baarmoed^er bij ooooo te zien zijn. Wijders

ziet men ook aldaar verfcheiden fpruchtels

van bloedvaten pppp^t welke zeer kennelijk

aantoonen , dat dezelve ook door de ge-

heele zelflbndigheid der baarmoeder loopen

,

en wel zoo, dat zij naderhand, naar mate

de vrucht aangroeit, ook uitzetten en ver-

wijden , zoo dat zij in den bodem der baar-

moeder doordringende, aldaar de gemeen-

fchap van den omloop des bloeds met de

vliezen van de vrucht maken, te weten, mee
het vlies, dat men Chorion noemt. Wan-
neer men de baarmoeder van eene Koe ,

welke reeds gekalfd heeft, opent, (zoo als

die was ,
van welke de baarmoeder door

ons is afgebeeld, welke reeds meer dan eens

gekalfd had , en ook weder ledert drie a

vier weken bevrucht was ,

)

dan ziet men
de plekken , waaraan de heeling gehecht was ,

duidelijk: bij qqqq zijn dezelve afgebeeld ;

zij worden hoe langer hoe kleiner, tot in

het uiterfte der hoornen, zoo als nader zal

betoogd’ worden. Opmerkelijk is het in-

tusfehen , en dit fchijnt aan fommigen ont-

fiiapc te zijn
, te. weten , dat men midden

A a 4 langs

V
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langs den inwendigen bodem van de baar-
RUNDVEE.

Qf gootsgewijze indruk*
III. Afd. king vindt , die wederzijds als met kartel-

Hoofdft
randen fchijnt te lluiten: fabiucius

ab /bquapendente heeft die in de Schapen

waargenomen: dit gaf ons aanleiding dit in

de Koeijen na te gaan, alwaar wij die ins-

gelijks gevonden hebben zoo als die door

ons bij rr is afgebeeld.

Wanneer men verder de regterhoom E
beziet , dan zal men ontdekken , dat dezel-

ve zich meerder gezwollen vertoont, waar-

door men kan erkennen dat dezelve bevrucht

was, hetwelk men doorgaans des te zeker-

der ontdekt, als men zekere heuvelachtige

uitpuiling, zoo als hier bii s is afgebeeld,

ontdekt: dit heuveltje wordt hoe langer hoe
grooter, naar mate dat de vrucht aangroeit;

in onbevruchte baarmoeders is hetzelve zeer

ingekrompen, cn fomiijds niet uiterlijk zigc-

baar: het ligt tusfehen de twee hoornen in,

cn is de plaats daar eigenlijk het beijenvlies

^Chorion^ het vastlleaan de baarmoeder ver-

bonden is. Wanneer deze hoornen onbe-

vrucht zijn, vertoont deze heuvel te gelijk

met de hoornen zich zeer flerk ingekrom-

pen
, en als geplooide zakken, of kroppen

van een zak , zoo als de linkerhoorn F

;

ook zijn de einden der omkrommingen dan

niet flekvormig, zoo als zij zich altoos bij

toeneming der vrucht vertoonen, maar zijn

als wormsgewijs, en krommen in kronkel-

achtige bogcen aan de eijerdokken , of laac

tcnT/djer zeggen , aan de zaadwegen of eijer-

leiders. ki-
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kiJers der Koe; bi] tt aan den regter, en

bij üu aan den linkcrhoorn ziec men dezel

•

ve natuurlijk: dezelve eindigen in zekere lil.AFd.

ronde tepels, die de zaadballen QTestes^y
Hoofdft

cn door anderen de eijerflokken Ovaria^ *

of eijernesren genoemd worden Bij v en

w ziet men deze tepels of zaadballen in hiirr-

ne windfelen gewonden, en niet minder ver-

knocht aan derzelver vatsgewijze vetvlie-

zen, uit, om en door welke de aderlijke

en flagaderlijke vaten in de zaadbuizen ver-

wonderlijk gevlochten zijn. Deze varen hou-

den fchier denzelfden loop en krulling, als

die wij in den bijbal van den Stier heb-

ben afgebeeld: deze vaten looperi insgelijks

onder en door een zeker aanhangfel der baar-

moeder , waardoor dezelve aan het darm-

fcheil en het begin van het bekken gedeel-

telijk gehecht is, en waaruit de bloedvaten

met de rakken der holle ader, mitsgaders die

van het darmfeheil ontfpruiten. De vlech-

ting dezer vaten , benevens derzelver in-

vloed op den zaadbal
, is nader bij Figuur i

en 2 op Plaat XXVII naauwkeurig afgebeeld:

derzelver beloop is als tusfehen vliezen in-

gefloten, die zich wederzijds vrij breeduit-

fpannen : deze noemen de Anatomisten in

den Mensch Vledermuis • vleugels , welke
vergelijking niet oneigen is. Aan de bo-
veneinden der vledermuis ' vleugels liggen,

in vliezen en klieren, mitsgaders in bloed-

vaten enz. de eijerballen en de daaraan ver-

bonden of daarvan uitvloeijende eijerleiders

,

zoo genaamd
, om dat in de gemelde eijer-

Aa 5 baU
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HET
HüNDVEE.

III. Afd.

VII.

Hoofdft.

De blaas.

ballen (^ovaria') inwendig, tusfchen eene

fponsachtige gele ftofife , als blaasjes of bal-

letjes zich fchijnen te vertoonen , welke
men doorgaans voor eijeren aanziet en vrij

algemeen berchrijft: op de volgende Plaat

XXVII zullen wij dezelve nader afbeelden,

daarbij befchrijven , en tevens onze gedach-

ten vrijmoedig melden.

Vooraf ftaac ons nu van de blaas , die

zoo naauw eene betrekking tot de baarmoe-

der heeft ,
iets voor te dragen. In onze

afbeelding en befchrijv^ing van de blaas in

den Stier is getoond , hoe de verbazende

inkrimping aldaar aanmerkelijk was, en ge-

legenheid gaf om de wegen der zaadleiders

over dezelve te kunnen nagaan: hier in het

tegendeel vertoont zich de blaas meerder

uitgezet bij I, evenwel zoo groot niet als

zij wel is uitgezet , wanneer zij vol pisfe is

,

hetwelk daaraan is toe te fchrijven, dat aan

alle ftervende dieren , vooral die met ge-

weld ter dood gebragc worden, het water

ontloopt, gelijk men ook dit niet alleen in

Menfchen, maar genoegzaam in alle dieren

ziet gebeuren; aan de opgehangenen ont-

loopt het water, gelijk ook aan vele, hun-

nen natuurlijken dood dervende, Menfchen;

aan de Koeijen gebeurt hetzelfde : in de vee-

derfte heeft men opgemerkt, dat het tee-

ken des doods was, het laten loopsn der

pisfe. De Koeijen en Stieren, gelijk reeds

betoogd is, zijn zeer vatbaar voor aandoe-

ningen in het water loozen: op de minde

vrees of angst of andere oorzaken doen zij

zulks
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aulks.’ Dit alles geeft ' voldoende reden,

waarom de blazen in doode Stieren en
jen altoos als ingekrompen voorkomen, daar JII. Afd..

men anders , als men die met water op-
vult, in dezelve eene verdubbelde grootte

^

vindt , en hoe wijd zich eene opgeblazen

Koeblaas uiezet, is overbekend bij de jon*

gens en kinderen , die eene opjz;eblazen Koe-
blaas als een fchat aanmerken. Evenwel
verfchilt de grootte van de eene blaas mer-

kelijk bij de andere, gelijk ook de fijnheid

der vliezen; er zijn er, die ongemeen fijn

en helder van vliezen zijn; wederom ande.

ren , die taaije , dikke en bordige bcklced-

fels hebben. De Osfen blazen zijn doorgaans

de groffle: er zijn blazen, die, opgeblazen

zijnde, een emmer waters honden; er zijn

er, die geen halve of kwart emmer kunnen

bevatten ; de ouderdom der Koeijen doet er

ook veel toe , als zijnde de blazen der oude

Koeijen doorgaans dikker van rok; dit ont*

fnapt ook aan het oog der Vleeschhouwers

of Boeren niet: een kleine fijne blaas be-

teekent gewis eene jonge beste Koe, wier

vleesch doorvoed is en wel fmeert ; een

groote groove blaas daarentegen kenmerkt

dradig vleesch en CQne oude Koe.

Dat men wijders de vliezen der Koebla-

zen geweldig kan rekken en affchellen, is

genoeg bij de Goudflagers bekend, daar zij

het zoogenaamde goudvlies van fijne Koe-,
Kalfs- en Schapen - blazen flaan; elders heb-

ben wij er iets van gezegd. .

Men zie dan op Plaat XXVI bij 1 de

blaas
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blaas der Koe in hare natuurlijke gedaante
1.UNDVEE.

^ naast en aan de baarmoeder, waarom
III Afd, ze ecnigains zijlings* is omgeflagen, om dat

Hoofdft
openingen der klink en der fchede eeni-

germate haren ftand veranderd hebben : in

deze afbeelding ziet men den bodem der blaas

naar boven gekeerd : dezelve vertoont in

zijn halfrond eene tepelachtige uitpuiling,

die ook aan de Stieren gemeen is: dan in

den Stier is aan deze uitpuiling eene aanhech»

ting van zaadvaatjes ,
die wij in de Koe niet

gevonden hebben. In den Stier daarenbo-

ven is de krop der blaas onmiddellijk ver-

knocht aan den wortel der mannelijke roe-

de : in de Koe is dezelve verheeld aan den
binnenwand der klink of der vrouwclijke

deelen , zoo dat die met de fchede naauvv

verbonden is, en w’el in diervoege, dat de

pisweg en de opening der blaas omtrent de

kittelaar C Clitoris ) is. Mier zit eigenlijk het

openend of fluitend vermogen van den blaas-

krop, alwaar dan ook, uit hoofde van de

naauwe verwantfehap met den kittelaar, die

prikkeling tot waterloozen of het pisfen der

Koeijen , zoo even aangeroerd, ontftaat2

deze weg der blaaskrop kromt zich voor-

namelijk om , achter de fchede der baarmoe®

der, alwaar zij door zeef dikke vetklieren,

vliezen en vatvliezen en ook bijzondere fpie-

ren omwonden is : deze klieren enz. ziet

men bij duidelijk: zij loopen wel tot

fchier over de helft der blaas, en fchijnen

zelfs fpruchtels van zaadvaten te hebben,

ten minile wei- of chijlvaten te voeden,

die
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die in de klink en in de fchcde een zeker bet

lenig {lijin nieftorren ; bii z ziet nicn de tak* *^undvee.-

ken dezer varen. Eindelijk vertoont de Koe-^in. Afd.

blaas, zelfs bij fterke opblazing, zeer duide-

lijk den zamenloop der aderen en (lagaderen

tot elkander, daar dezelve zeer kennelijk el»

kander ter wederzijden ontmoeten, en door
kusfing (^anajïomofis omhelzende, in een-

vloeijen.

Voorts zijn de fpieren , die de blaas , den Spieren

blaaskrop en de klink, als mede de geheelè^c'’

baarmoeder en de fchede regeren , en tot aan

den aars vervolgen, zeer aanmerkelijk: in

onze afbeelding op Plaat XXVI ziet men
dezelve bij OOOOOO, PP, QQ en-

SSSS; die bij OOOOOO, van de fchede

af tot onder aan den aars, zijn ongemeen
fterk: het zijn deze fpieren, die de Boeren

zeer wel kennen en bij het kalven betas-

ten; zij noemen dezelve de banden; inder-

daad, die naam komt met de zaak over-

een, want deze fpieren hechten zich der-

mate aan de fchaambeenderen en den (luit,

dat zij zelfs uitwendig’ onder den huid door-

teekenen: het zijn deze inlijvingen, waar*

van wij meermalen gefproken hebben, en

gezegd , dat aan derzelver fpanning of onc-

Ipanning de tochtigheid of bevruchting der

Koe onderkend wordt
,

gelijk ook dat de-

zelve in vette Koeijen door de Vieeschhou*

wers betast worden.

Hier mede van de befchrijving der baar-

moeder afllappende, zullen wij in eene vol-

gende Afdeeling en Hoofdllukken dezelve

in



NATUURLIJKE HISTORIEn*^r»

in den ftaat der bevruchting ètl groei van het
RUNDVEE,

maar eerst hier een korte

verklaring van Plaat XXVI niededeelen.

Hoofdil.

I

Verklaring van Plaat XXVI.

In dit Tafereel zijn omtrent levensgroot-

te afgebeeld alle de vrouwelijke deelen van
eene Koe ,

met derzelver bijleggende deelen.

A Vertoont de uitwendige vrouwelijke

Schaamdeelen, genaamd de klink, door
vier draden aan fpelden verwijderd, om
het inwendige te zien.

B De fcheede der baarmoeder inwendig.

C De iluiting der baarmoeder
,
genaamt de

ring of de roos.

D De inwendige bodem der baarmoeder.

E de regter hoorn der baarmoeder.

F De linker hoorn der baarmoeder.

G De regter zaadvaten en eijernesten.

H De linker zaadvaten en eijernesten.

I De blaas en deszelfs deelen.

KKK Een gedeelte van de dikke darm en
eenige kronkels van dezelve, als mede

' den endeldarm of regte darm op zijde ge*

fchoven .

L Den aars.

MM De aars kringfpieren. m



VAN HOLLAND. S73

NN De holte van de walesrecp ,
waarin11 o 1 IlUNDVEK»

den aars legr.

OOOOOO De bandfpicren of banden on- ut. Afd*

derden huid, van het bekken gefcheiden.

PP Spieren welke langs de fchede loopen,

en de 2amenwerking der baarmoeder met
de fchaamdeelen bevorderen.

Twee rondachtige fpieren , tot hetzel-

ve einde dienende.

RRRRRR De omgellagen dooraderde vliei

zen of bekieedfelen van de fchede der

baarmoeder.

SSSS Spieren welke op zijde van den baar*

moeder als banden aan de lendenen dienen.

TTTT De hoke en omgellagen huid der

inwendige bekleedfelen.

VV Zeker aanhungfel der baarmoeder^ waar

door dezelve aan het darmfcheil en het

begin van hec bekken gedeeltelijk gehechc

is, en waaruit de bloedvaten uit de tak-

ken der holle ader , mitsgaders die van

het darm.rcheil ontfpruiten , en welker

beloop als tusfchen de vliezen is ingello-

ten, die zich wederzijds vrij breed uit-

llrekken , en welke men in den mensch
yledcrmuïsvleugds noemt, benevens der-

zelver bloed- en weivaten.

De kittelaar (^clitoris met zijn holte

tegen den gootsgewijze voorhuid of druip

-

haartjes.

h De aflland der klink van den aars.

cccccc De inwendige omflag en plooijen

der uitwendige lippen, met facijnachcig

haar
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haar bezet, en door draden open gefpan-
RUNDVEE, ^ ^ ^

III. Afd, De inwendige lippen of fiuiting van den
VH. ing^ing der fchede binnen in de klink, zoo

Hoofdft.
tusfehen den aars en aan den blaas-

krop ligt.

^ ^ De holligheid van den mond van den in-

gang uit d© klink in de ichcdc , waarin dC
Stier zijne roede indringt.

ff De fleuf of dat gedeelte der fchede
, waar

In de pisbuis is.

gg Den weg der fchede achter den rand
der klink A geopend, e« wederzijds ver-

breed uitgerekt.

hhhhh De doorgefneden randen of de be-

kleed Celen der fchede.

iiii Den ring of roos der fchede, eigenlijk

de mond der baarmoeder, geopend,

i De inwendige opening der ^ring of mond
van de baarmoeder, iets meer dan ge-

woonlijk geopend.

llllllllllll De plooijen of lobben van

den ring of mond der baarmoeder , als

mede de plooijen , welke vervolgens langs

de geheele fchede loopen
,
en ter weder-

zijde zijn doorgefneden.

mm De geopende baarmoeder boven den

ring*

finnnn De huid, eigenlijk de wanden der

doorfnijding van de baarmoeder.

eoooo De rimpels en plooijen uitwendig

in de hoornen der baarmoeder te onc*.

dekken.
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ppPP Bloedvaten die door de oppervlakte

dc: hoornen van de baarmoeder zich ver-

coonen. iii- Afd.

qqq(l Arnmerkelijke plekken van de groe- „
ven

, waarin de knoopen of moederkoe- ^

ken van het chor'iorls of het bijenvlies

zijn gehecht geweest.

Y r Vertoont een , langs den bodem der baar-

moeder loopende, geul met deszelfs cands-

ge wijze lippen*

s Zeker heuveltje tusfehen de hoornen , aan

welks inwendig verhemelte de vrucht

zich het eerst aarihecht.

tt De vroiwelijke zaad - of, zoo men zegt,

eijerleiders aan den regterhoorn.

uu Dezelve aan den linkerhoorn.

y De vrouwelijke zaadbal aan den regter^

hoorn

V,* Dezelve aan den linkerhoorn.

K De krop def blaas.

De vetklierèil op de blaas ^ benevens

de fpruchtels der bloedvaten.

% Takken^van wei- of chijl/atem

Bb

/



ik-.'

•‘Jj

:

t*

Y

I

^ -
,v



r ‘

*

/

•k'

'

' '»>•<

)

V

i

f

' i 'ï

\

*>

I

)

'>

ij

•i

)

\

W...

\ V

ï 't

, 7

I

i-
II,

«

>ir

>U:








