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NAAUKEURlGE BESCHRYVINGEN, ZO VAN DE
ONDERSCHEIDENE MACHINES, WERKT UI.
GEN, GEREEDSCHAPPEN, FIGUUREN,
EN ONTWERPEN D;ENENDE OM
DEZEL VE OP TE HELDEREN ;
als mede van
De Klaffen, Soorten, ToebereidJelen, en bet Gebruik '1141:
Yoortbrengzels der Natlwr, bet zy Dierel~, Planten,
Mineraalm , Aardge'tvaffm, of Yocbte?l;
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MITSGADERS DE

Koningkrykcn, Provintien , Steden, Dorpen, en andera
merkwaardIge Plaatzen door de geheele Waereld.
Vercierd met een groote menigte Kunft- Plaaten.

Alles verzameld uit de befte Schryvers in alle TaaIen,
en met een milligte val1 nimwe Artykelea vermeerdert.
D OOR

E G B E R T

B U Y S,

Hofraad van hunne PQolfcbe en PruiJTifcbe Majefteitell. ,

TIENDE DEEL.

'1. tot Z.
Te A M S TEL D .d M,

Dy S.

j. B.A.A L DE, Boekverkooper.
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BERICHT
VAN DEN

UITGEEVER.

Z

ie daar cindelyk G. L. het Tiende en Laatfl:e

Deel Vlln dit Woordenboek. De uitvoering heeft zeker
bllger tyd vereifcht dan men by den aanvan~ zich had
voorgeftdd. Het affl:erven van eenigc leden welken
de hand aan dit werk geleend hebben, heeft den voortgang niet weinig vertraagd, en vooral kort na de uitgave van het Eerll:c Deel, de Dood van den kundigen
IIeer E. Bu)'s, die de aau1cgger van dit werk, gelyk
h:.:kend is, is geweef!.
Om kundige en bekwamne Mannen aan te treffen, wier
bezigheden en luft toel:laten, om a:1I1 een werk van
deezc uitgebreidheid te arbeiden, daar toe heeft
men niet dan met veel moeite kunnen geraaken;
doch wy vertrouwen daarinne zo wel gcfbagd te zyn,
als of door den Heer aanlegger, het geheele Woorden~
bock was uitgevoerd. Gelyk uit de volgende Deelen,
tegens het EerUe en tweede vergcleeken, blykcn kan.
Om cgter aan dat oogmerk te voldoen, beij1curde

. men
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men welhaaU , dat dit Woord enboe kin geen agt deden
konde gebracht\f.orden, ten waare men vetle noodwen·
dige Artykelen had willen overna an, die kundige lief·
hebb~ren niet wilden miffen, en dus met genoegen gezien hebbe n, dat wy de beknoptheid zo veel doenlyk
in !lcht namen , ieder Deei zo veel meer bladen deeden
loopen , en het werk daardoor egt er ,op niet meer dan
'Tien Deelen brachten.
De prys van dit werk moefl dus ontegenzeggc1yk,
merkelyk meerder voor de eerUe Intekenaaren komen
te flaan dan Zesendertig Gulde ns, waar voor was vaageO:eld driehonderd vellen letterd ruk te leveren. Om
egter zo veel mogelyk daarin geen merkelyk verfchil
te maak en , heeft men op iedere Plaat zo veel meerder
figuuren p;eplaatst dan by den aanvang W:1.S bepaal d, en
llÏer door is het dat de EerO:e Intekenaaren nu voor
!227. vellen letterd ruk (want de Tien Deden beflaan
in 5~7. vellen ) niet meer dan f I I. Ir. betaal en,
waar van de uitrekening by een bericht voor het
Zevende Dcel geplaa tst, vefmeld is.
Gelyk by alle Woord enboe ken, byzon der van die
uitgebreidheid als dit is, een Byvoegfel of Supplement
vereifcht wordt , zoo als vcele Woordenboeken uitwyzen; zo berichten wy den bezitteren van dit \Voorden·
bock, dat wy werklyk aan een Supplement kzig zyn,

en
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en daar mede een aanvang met drukken zullen maa.
ken, zodra men met het geheele Plan gereed is. In
dit Supplement zullen de overwyzingen die nog niet
volkomen mogten afgehandeld zyn, worden vervolgd;
de Artykelen die niet omllandig genoeg mogten befchreven zyn, uitgebreidt; overgeflagene Artykelen
worden bygevoegd, met veele Artykelen van nieuwe
ontdekkingen, zo in de kunllen en Weetenfchappen,
als in de Tak der Natuurlyke Billorie; terwyl men
zich byzonder zal toeleggen, op zulke Artykelen,
welken nog niet in onze TaaIe zyn afgehandeld,
en waar toe wy ons mede zullen bedienen, van de
bekende Franfche en Ho~gduitfche Encyclopedie"
welk laatstgenoemde werk nu onlangs te Frankfort
j.s in 't licht gekomen.
De tegens\Voordige Schryver, zig nu niet behoevende te bepaalen aan den fiyI des eerfien Aanle~_
gers, zal, in het opfiellen van het Supplement,
met te meerder leevendigheid, bevalligheid, en ook
taalkundiger wlgten te fchryven, ten einde de lees.
lust daardoor nog te meerder aan te moedigen.
Men zal wegens de uitgave van het bovengemelde
Supplement tydig genoeg aankondiging doen, ten einde de Tegenwoordige bezitters van dit Woordenboek,
den voorrang hebben, om het by hun werk te kunnen
voegen?

JH!RI CIIT

YAN DEl'{

UITGEEVt:.R.

.voegen; ondertuffchen berichten wy aan allen, die
eqllg~ Deelen aan hun werk rnogtcn olltbreekcn, (lilt
zy, die aparte Declen niet langer dan twee maandcn na
de u~tgavc van ~~t ,Deel zullcn kunncn bckomen ~ en
dat de complectc Excmp]aarcll, Tien DecJcn, waar
van nog' ecnigen voorhanden zyn, voor ZC.sti3 Gul·
dens worden afgcgeevcn.

DE

In de NAAM L YST der I-Icercn hztcke naars ,

is overgcflagcn te plantren :

Dc Heer Mr.lV.NYsS~N, Heer van \-Vaarden, Rentmeefier van de ExplOlten van den Ed. I love en Raade van Vlaan deren, mitsgaders RckcnmceHer van de
Ed. GeoL'troyeerde Well-I nd. Camp. ter Kamer .zeeland te Midde lburg; &c. &c.

_ _ Mr. D. G. VERW OUT
Raad der Stad Middelburg.

•

. J.

STANI SLAtlW

NOIRE T,

FABRI CJTJS,

Schepen en

Burgcmeefier

van Schepenen en Commis van 's Lands l\1agafynen
&c. &c. Te Sluys in Vlaanderen.
..
L. noom , Cl1irurgyn te Middelburg.
_ _ P. DE GEEP , Schepen en Raad der Stad Bergen Op den Zoom.
.
J. EXRIK Junior , Clercq der Provinciale Rekenkamer van Zeeland te Middelburg'.

IVIr. G. F. MEYNERS, D: V: i: Raadsheer in
den Ed. Hovè eli"Raade van Vlaalldercll, &c. &c. Te

Midde lburg..
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Voor de Heerefi die in de Eerfte lnflb11ving heb.
ben deel genoo inen, is: voor
66 BLAD EN Letter druk a I: Stuiver.
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Voor de Heere n die in de Tweedt lnftbryving heb.
ben deel genoo men.
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De Negentiende Lttter, en de 't"yftiende MedekIrnkel'
van het Alphabeth, die een fcherp geluid heeft. ter ondel"!
fcheiding van de D, met welke zy anders veel meer overéén.
komtl heeft. Haar klank, is natuurlyk in tak, tal, tam, tand,
tang. &c. zoo ook aan het einde der woorden abt, ampf • haft ,
dut, ~at, &c. Men moet in onze TaaIe in aanmerking neemen dat alle de woorden, die hun meervouwd met eene ,
maaken. in het enkelvouwd met t gel100ten moeten worden.
als :vuift, 'Vuiften, bout, bouten, bout, bouten; en dit moet
ook in de woorden, met d eindigende, gefchieden, als band.
handen enz. In fommige woorden, die in het enkelvouwd
met eene t eindigen, wordt dezelve in het meervouwd ver.
dubbeId. als pot. potten, zot, zotten. ik dut, w'] dutten, &c.
Men verdubbelt haar op dezelfde wyfe in de voorledene ty.
den van fom mige Werkwoorden, als baaten, acbten. groeten.
&c. fchtyvende ik baatte. acbtte, groette; terwyl men ook
zeer wel fchryft ik baatede , acbtede, groetede ; doch dit laadl:e
heeft voornaamelyk plaats in de tyden van zulke Werkwoor.
dem, waarin de t reeds dubbel gevonden wordt, als knotten.
Jpotten, 'Verrotten exc. waarïn men fchryft; ik knottede, fpoc.
tede &c.
T. betekent in de Romeinrche InCcriptien. Titus; T,ibunus;
Turma; T. C. Teflameljti CauJa; T. F. Teflamento Fecit; Ti.
tulwn Fecit; T. P. Titulum PoJuit; T. R. E. S. P. R. Terra
Regefla. Ex Sua Pecunia Reflituerunt. RT. PL. Dl!:ss. Tri.
buni P lebis Defignati.
Op de Romeinfche Munten betekent T. Titus; Tiberius.
TER. Terentius of Tertius; TEMP. Temportim.
T. MILIT.
Tribumu Mititum. TRIUMP. Triumpbator; TR. P. of TRlB.
POT. Tribunitia Poteftate; TRES. Trebollia1l!11 &c.
By de Ouden, fiond T, als een Cyfferletter, voor één hon.
derd en vyftig, en met een fireep daarboven 1'. betekent ze
honderdënvyftig duifend. In de Muziek fiaat T voor tutti, al
of altemaal.
X. DJi:Ji:L.
A
TAAG·

T A AG.

~

T A A L.

Tagus, Tajo, in het Portugeefch Tej',
Tej•• eene van de
TAAG. Tagu!,
groote Rivieren in Spanjen en Portugal, die aan
grenzen
van Arragon én
èn oud Caftilien,
Catl:ilien, niet verre vab Cuenca.
Cuenca, ont·
Lilfabon eene kleine Golf maakt.
maakt, en zig nader.
fpringt, by Liffabon
ontlatl:, en ook wegens het Goud.
hand in de Atlantifche Zee ontlaft,
zand, dat z1'
zy in den grond met zig voert, reeds by de Ouden
zand.
is beroemd geweetl:.
geweeft.
TAAL. Een verzameling van _woorden,
woorden , door het eene of an·
dere volk aangenomen. ten einde daardoor hunne gedagten .
BUFJ"IER merkt op,
op. dat de
aan malkander mede te deelen. BuniER
eerfte
ragt worden tot
eerUe gronden van alle TaaIen
Taaien kunnen geb
gebragt
uitdrukkingen, (Expreffien) betekenende, eedl:,
eer tl: , de onderonder· of
voorwerpen waarvan gefprooken wordt; ten tweede de zaak
die daardoor wordt uitgedrukt; en ten derde de omtlandighe.
den van het eene en andere: maar gelyk iedere Taal haare
byzondere manieren heeft om een ieder van deefe aan te
duiden, zoo kan men eene Taal alleenlyk
aIJeenlyk befchouwen als
duiden.
eene verzameling van uitdrukkingen,
uitdrukkingen. welke door het geval
of door eigenzinnigheid onder een zeker volk zyn vaftgefteld.
vatlgetleld.
Hierom vinden wy dat gewoonte en gebruik de regelen van
eene Taal zyn; en deefen houden hun gezag onafhangkelyk
van de reden of van eenige anriere
annere oorzaak;
oorzaal, ; noch heeft de
reden iets anders te doen in eene Taal, dan aJleenlyk
alleenlyk om ze
zoodanig als ze is te betludeeren en te onderwyfen : hier nu
de Spraakkonfi:.
Spraakkonft, vanweike een regelmaatig plan, eene
begint àe
Taal reeds veronderfteld
verondertleld door het gebruik
gebruil, inge'loerd,
ingevoerd, en zonzon~
on~erlhan om een tittel te veranderen of te verbete.
der te on~erft:tan
verfchaffende alleenlyk Reflexien, die men Regelen
ren; verfchattende
noemt.
noemt, naarwell,en de manielen van fpreeken. in die Taal
gebruikt, konnen gefchikt worden. Zie het Artykel GRAM,
GRAM.

do

MATICA.
:MATICA.

't Is dan het geval waaraan wy het gebruik eener TaaIe toe.
toe·

fchryven. en 't is het gebruik 't welk de regels en de maaten
eener Taaie maakt. 't Gebru:k
Gebru~k is inderdaad wat twyfFelägtig.
twyfFelägtig" '
en kwaad verdeeld worden; zynde het onderonder.
en kan in goed cn
tuffchen die beide dit.
dit, dat het eerfte
eertle beter vatlgefteld
vatlgefield
fcheid tuiTchen
is en meer op gezag tleunt
fl:eunt dan het laatfte;
laatfie; en het onderonder.
fcheid des gezags in de doode Taaien, is niet anders dan de
Schriften van de befte
betle Schryvers in die Taal; die geenen
gecnen
worden voor de betle Schryvers in de Taal gehouden, die
fchreeven wanneer de Staat in haar groO!tlen bloei was. Dus
de Eeuw van Augutlus.
Auguftus, het onderfcheidcnf1:e tydperk in de Ro·
Romeinfche
meinfchc Ritlorie
Hitlorie zynde, zoo noemen wy
w1' dat geene goed La·
tyn, 't welke overéénkomt
overéé1'lkomt met de Spreekmameren , gebefigd
tyn.
door de Schryvers, die omtrent vyftig jaar voor en na de
Regeering van dien Kei[er [chreeven. Ten opzigte van de
lee.

T AA

L~

~

lee17endige TaaIen, is het goed gebruik of de lIloèe, dat 't
welk onder de aanzienlyklt:e Lieden plaats heeft, en van da
cl"
geleerdlt:e en belt:e
befte Schryvers gebefigd wordt.
ds
Daar wordt eene lt:andvaflige gelykenis gevonden tutrchen d~
Genius (aar!) van ieder volk, en de taal welke zy fpreeken.
wellufl:ig volk,
Dus hadden de Grieken, een befchaafd maar welIufl:ig
een Taal volmaaktelyk daarmede overeenkomende, vol bebe..
fchaafdheid en zoetvloeiendheid. De Romeinen, die enkel
geboren fcheenen om te gebieden,
gebieden. hadden eene edele, man.
man ..
llaffe
hafte en zinryke Taal; en hunne Nakomeling2n,
Nakomelinglln, de Italiaa.
Iigtenen, zyn gezonken in zagtaartigheid en verwyfdheid , die ligte·
1yk uit hunne Taal is op te maak en , en tevens uit hunn€:!
hunne
manieren. De Taal der Spanjaarden is vol van di~ deftigheid welke het onderfcheidende kenmerk van dat vo:k uitmaakt. De Franfchen, die vol leevendigheid zyn, hebben
de
eene Taal die ongemeen leevendig en vloeiend is. En dd
EngeIfchen , die van natuure
natuurr: flomp,
f1:omp, peinzend en kort van
woorden zyn, hebben eene zeer korte, ingedrongen en fen ..
tentieufe taal.
TaaIen wordt aJgemeenlyk erkend
De verfchillendheid der Taalcm
Babel[chen
oorfpronkelyk te zyn van de verwarring by den Babelfchen
Torenbouw; maar de wyfe op welke deefe verfcheidenheid
f1:and gegreepen, wordt onder de Geleerden fieeds beheeft ftand
twilt:.
Wat de oudheid en den voorrang der TaaIen betreft. De
Egyptenaaren en Phrygiers betwiften
betwifien malkander de oudheid
van hunne Taal. De Arabieren twilt:en wegens de oudheid
hunner Taal met de Jooden; maar deefe laatlt:en, gelyk ze
ten uiterlt:en jaloers zyn over de eer van hunne Natie, houHebreeuwf::he Taal, zoo als die in de
den lt:aande, dat de Hebreeuwf=he
eerf1:e TaaIe
Taaie is,
is. en door
Heilige Schrift gevonden wordt, de eerlt:e
de eerfle
eerl1:e Menfchen gefprooken werde; terwyl anderen lt:aan.
lt:aan·
de houden dat het Hebreeuwfch,
Hehreeuwfch, Chaldeeuwfch en Arabifch,
Dialefcen zyn van de oorfprongkelyke Taal. Hoe
alleenlyk Dialeélen
voordewaor·
het ook daarmede zy, de Arabifche Taal wordt voor
de woor·
denrykl1:e van alle Taaien gehouden.
De TaaIen worden over het algemeen verdeeld in oorfprong.
kelyke of MoedertaaIen
Moedertaaien , gelyk de Hebreeuwfche
Hehreeuwfche en Arabi.
Arabifche in het Ooilen;
Doften; de TeutoniCche
Teuwnifche en Sclavonifche in het
Weften.
Wef1:en.
lnsgelyks
Insgelyks worden de TaaIen
Taaien onderfcheiden in de doóde of
geleerde TaaIen
Taaien en in de leevende TaaIen;
Taaien; de eerlle zyn al ..
leenlyk de geen en die in Boeken gevonden worden. en dj(j
die
door de regelen der SpraakkonO:
Spraakkonft geleerd moeten worden, ge.
geiyk het Griekfch,
Griekfch. Hebreeuwfch, Syrifch en Chaldeeuwfch;:
Chaldeeuwfch;
geellen die fieeds gefprooken en in den
en de laatll;en zyn de geellcn

A2
A2

om,

O~.

...

TAAL.'
TAAL~

TAAN.

TAAR
TAAR..

ommegang geleerd kunnen
kunne~ worden, waaronder de VOOr01tamvoornaamften
f1:en zvn h-et
het Franfch.
Fran[ch. Itahaanfch.
ItaliaanCch. SpaanCch
Spaiinfch en Engelfch.
TAALKNAAPEN.
T.I\l~LKNAAPEN. Zyn eenige Bedienden of Pages nD
Yan den
Roornfch Keiferlyken Refident te Confl:antinopel.
Conftantinopel.
TAANROND. Zie het Arrykel ZODTAC.
TAARLINGBEEN.
T
AARLINGBEEN. OJcuboides. (In de Anatomie) Een heen
van den voorvoet, dat tuiTchen
m([chen het
bet voorfte
voorfl:e gedeelte des Hiel·
tweel laatfl:e
laatfte des agtervoets
a~tervoets geplaatft
geplaatfl: is. Het is
beens,
beens> en de twed
met deeCe
deefe Beenderen gearticuleerd. en met de inwendige zy·
het derde Wiggebeen. Het bekomt
de met het Schuitbeen en bet
zynen naam van deszelfs gedaante.
gedaante, welke een taarling verbeeldt.
Dit Been heeft zes zeer onregelmaatige oppervlaktens. De
bovenfl:e is plat en robbelig. De onderfte
bovenfte
onderfie is door eene kleine
verhevenheid in tweën gedeeld. De voorfl:e
voorfle oppervlakte is
vry breed.
breed, en voor zyn geledio
geleding6 met de twee beenderen des
w:tartegen zy aanlegt, in tweën verdeeld. De
agtervoets. waartegen
agterfl:e is breed.
agterfte
breed, een weinig hol, en ontvangt het vooreinde
des hielbeens.
hielbeens, met hetwelke
het welke zy articuleert. De inwendige
oppervlakte is de breedfte
breed!1:e van allen, en heeft twee kraak·
beenägtige kleine oppervlaktens • die liggen tegens het Schuitb~enägtige
been en het laatfl:e
laatfte der Wiggebeenderen. De uitwendige op'
pervlakte is zeer klein en h~eft eene uitranding •, die weinig
opmerl,enswaardig is.
opmer!.enswaardig
TAART. Is eene foort
roort van Paf!:ei-Gebak,
Pafiej·Gebak, die met eene fyne
gerolde karH
kori~ wordt gemaakt; waaromtrenr
waaromtrent fbat aan te mer·
mer'
1,t:o:
ken: dat men in het aanieggen
aanleggen der grootte, zig moet regelen
naar de quantiteit der ingredienten die men daarïn wil doen.
doen,
en dan moet alles naar advenant zyn. By voorbeeld: tor
tOt een
vierdevat , 8 kop of 8 pond tarwenmeel, neemt men boter in
evenredigheid. ,omtrent vyf vierendeel, en eene once Zout.
Leg uw mee!
meel op een [choone
fchoone tafel, en maak in het midden
fl:ukjes legt.
legt, en
een gat waarïn gy uw Zout en Boter by kleine ftukjes
maar even zoo veel water als men noodig heeft, eerder te
weinig dan te veel; want men kan 'er altyd nog wat by doen.
eerfl: uwe Bot"r
Bowr en ZOut met dat water, en
Meng en kneed eerft
doe 'er langîaamerhand wat Meel by. Wanneer het Meel al
het water verzwolgen heeft.
heeft, en al het Meel vogtig is gewor.
den, moet men het braaf met de vuifren
den.
vuifl:en door malkander
kneeden; want de korf!:
korft moet wel aan
aanéén
één hangen, en niet te
dun zyn. Deefe korft
korfl: maakt men twee uuren voor dat men
zig daarfan bedienen wil, om ze wat te laaIen bekomen. Tot
de bO'lenkorft
bO'lenkorfl: kan men eenige Eyeren gebruiken, om de kort-,
beid,
held, maar dat is niet noodig voor de onderkolft.
onderkorfl:.
lVlt:jl
M<::ll malkt
maakt Taarten van :.lllerieie
::Illerleie foort, naamelyk van AbrikuoltD,
Appelen) Afper.
AfperI;oo!'tD, van Amandelen, van Anchovis, van Appelen,
ges,

TA
HA;
TAB
A;

1

ges, van Baars, van Champignons', Citroenen, Druiven. Su·
GalnaaIen, Gierft
Gierft,t Kedf.:n
KerfTèn &c. en van een aantal zaaken
zaak en meer,
meer.
naaien,
all' het welke men volkomen ollderri~ting
onderri~ting bekomen kan.
kall.
van aU'
in de Volmaakte
Polmaakte HoliandJcbe Keukenmeid. en de Volmaakte
GrondbeginfeJm
GrondbeginJeJen der Keukenktmde.
Keukel1kunde.
TABACPOTTI.
hot Anykel VIlRW-AARDE.
VERW-AARDE.
T
ABACPOTTI. Zie htt
TABAK. Tabacum. Herba Nic8tia1la
Nic8tialllJ.t HyoJc'Jamus
HyoJcyamus PerullilJ.
Peru'i1ia.
nUl.
nus. Heeft lange,
lange. breede.
breede, meefial
meeltal van bOV4:m
bovtln toegefpitfi:e
toegefpitfie.t
weeke
eerft voor eeoe
eene groote
w'ee!,e en vette bladen. Dit Kruid is eerA:
Eeuw. uit Virginie
Fiurida. van het
bet Eiland Taanderhalve Eeuw,
Pirginie of FI6rida.
bago.
bago, waarvan hethet ook den naam ontvangen heeft. in Europa
georagt.
geDragt. Eigenlyk wordt het Petum genaamd. De eerlle
eerfle die
geb ragt heeft
heeft,t was JOHANNES NICOT,
NrcoT, Gezant
het in Europa gebragt
van Porrugal.
Portugal. Deefe heeft het in den Tuin der Koninginne
van Frankryk
Franktyk,t uit het Huis van Medicis ,geplant.
• geplant. Daarvan
daan wordt het ook Herba Medica genaamd,
genaamd. gelyk naar hem
Docb eindelyk is de Tabak door
dl)or de gantfche
gamfche
zelve Nicotiana. Doch
menigWaereld bekend geworden, en wordt thans in groote menig.
te
te,t zoo in Duitfchland als in de Nederlanden geplant. De
Geneesheeren zeggen dat de Tabak de kragt heeft om bet
ilym te verdeelen; en in de Apotheeken heeft men het
taaie flym
Tabaksfyroop. gedeffilleerde
gedefiilteerde Tawater uit de Tabaksbladen. Tabaksfyroop,
baks·Olie,t geïnfundeerde Olie, het Zout van Tabaks Affche.
Atfche,
baks·Olie
~en Tabaks.pleil1:er
_.
.een
Tabaks.pleifter en Balrem.
Balfem.
De Tabaksbladen zyn heet en in den hoogA:en
hoogfien graad opjroo.
opdroo,
.gegd,
~nd. en veel meer verdroogend en verdorrend dan verfrisfend. Dezelven zyn inbytend, fcheidend.
fcheidend , ontbindend en
wederf1:aande bet
het hederf;
bederf; doen niefen.
nieft:n, fpuwondheelend ; wederftaande
wen en braaken. De groene bladen van de Mannelyke Tabaksplant, geA:ampt
geftampt en geappliceerd,
geappliceerd. zyn goed ter
tel geneefing
van allerlei [oorten
foorten van Wonden. De Tabak, inwendig ge.
bruikt of mgenomen
Ingenomen zynde, is een geweldig braakmiddel en
in {laat
flaat 011 de halsfierrige
halsf1:errige Koorts
KoortS nofFe
!loffe los te maaken en te
loo[en. De rook van de Tabak is heilzaam tegens
doen loofen.
verfcheiJe
Keelkwaaien. Het Sap van de Tabaks_
ver[cbeiJe N:.:usN ~us· en Keelkwaalen.Uet
gt:nee11: de Daauwworm
Daauwworm,J en het Kruid zelve doodt
bladen geneeft
de vlüOIim.
.'
vlOOIen.
H~t gemeenfie
gemeen!le gebruik van de Tabak was eertyds onder de
H.::t
dorfl: met eenll
eena
Soldaaten; moetende menigmaal honger en dorft
T;lbak 1bllpo.
fl:l11~n. 'fe6enswoordig
Te6enswoordig is het Tabakrooken byna
byua
pyk Tabak
algemeen.
Behalven de Rooktabak is de Snuiftabak ook zeer in ge.
brulk,
bruik. wordende van de beide Sexen gebruikt, daar het
bet ge.
Rooktabal, zig alleen
allt:en tot
{Ot de Mannen Depaalt. On·
On>
bruik der Rooktabalt
gevonden, die
der de Snuiftabak worden veelerhande foorten gevonden.
fQIDtyds ook met welriekende zaaken veräln6ena.imd
veräan6enJ.lmct worden.
fQmty4s
A 3
Om
-,
A3
~
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Om de Tabak met voorfpoed te teel en • moet men zulks doen
in vette en vogtige aarde, die voor het Zuiden open ligt. die
zeer wel 'gefpit en met verteerde
verreerde Meft
Mell: verbeterd is. Men zaait
bell: in het einde van Maart. Ten dien einde maakt men
ze beft
een gat in de Aarde, ter lengte van een duim. en men legt
daarin tien of twaalf Zaadjes van de Tabaksplant. waarna
men dat gat weder met Aarde bedekt. Als het is opgefchoo.
ten, moet men de jonge Planten. by droog weer, zorgvuldig
begreten • en tegens de groote
groore koude, met Matten of Scroo
begIeten.
bedekken. Dewyl ieder Zaadje cene Scheut voortbrengt.
Scheu.
moet men de Wortels vanéén fcheiden. Wanneer de Scheuten omtrent drie voet hoog zyn geworden, moet men de top
(OP
van iedere Scheut, voor dat zy bloeit, af[nyden.
afCnyden. ten einde
Il:erker te doen worden, en men doet die Pi
Pianten
anten
de Plant fterker
gell:ooken of beginnen te ver·
weg. welken van de worm zyn geftooken
rotten. Men kan ontdekken dat de bladen ryp
l'yp zyn, wanneer
zv de Plant ligtelyk
Iigtelyk 105Iaaten;
lasIaaten ; het geenc gemeenlyk in de
Maand Auguftus
Augull:us is. Dan plukt men de fchoonfte
fchoonll:e bladen af,
die men op een Zolder. of daartoe verordende Schuur te
droogen hangt. Men laat de ftam
Il:am in den grond blyven. om
de andere bladen tyd te geeven van te rypen. Eenige P,anten
Iaat men bloeien, en men bewaart het Zaad, om in de vol.
laat
gende Maand April wederom te zaaien.
TL\BAK·EETER.
TA
BAK·EETER. Goedard geeft deefen naam aan een Vlinder
. die zeer fnel vliegt en VlU
van eene Rups voortkomt, die zig
met de groote bladeren van de Tabak voedt, wanneer zy
z,/
rvp
ryp zyn.
T f\BAKPSPYP.
ABAKPSPYP. Dus noemt men een zekere ViCch,
Vifch, by de Fran.
d~ Mer genaamd. Men vangt hem in de Weil·
, felien Equitle de
Weil:·
bd!i:lr1.
l'1d!i:lr1. Hy groeit ter lengte van 4 Voet; heeft een Cpitfen
fpitfen
inuit. van een voet lang; groote oogen, blaauwe en groene
Il:reepen op den rug:
rug; de buik wit en rood; geele vinnen en
ftreepen
een fpitfen ftaart.
Il:aart.
'fABAKSPYPEN. De beften
bell:en worden in Holland gemaakt, ea
eB
'TABAKSPYPEN.
. wel in de Stad Gouda, De aarde daar ze van gemaakt wor·
worden. komt van Aaken, Keulen. Luik of Maaftricht.
Maailricht. Dezelve
wordt in een Tobbe gedaan, nat gemaakt en met den afval
geilagen en geideinft.
geideinft,
van andere ongebakken Pypen, zoo lang geflagen
tot dat ze gedwee wordt. Dit gefchiedt door middel van een
houten fpade of zoogenaamd Klop. Tier. Vervolgens wordt
de Pypaarde tot rollen gemaakt, wanneer men ze in. de Zon
of by den Kagcilel
Kagcl1el fiyf
ftyf laat worden, en met een YCerdraad
Yferdraad
op eene fubtiie
fubtile wyfe doorboord, het geene de Pypmaakers
4'171wyeren noemen, Daarna wordt het in de vorm gelegd.
en deefe wedewm
wederom in de Schroef, wanneer ze met een Stop.
'/Jer
tWf de kop of kc$d
ke~d maakell. Dit gefchiedt
gefl;hiedt zynde, wordt 'er
<

~

'd~
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yferdraad.
de Pyp weder uitgenomen, en met een zeker yferdraad,
Scbenker genaamd, de Zoom afgehaald en het Yfer
YCer uitgetrok.
Schenker
ken. Dit alles noemen ze Kaften, en behoort tot het maa·
maa.
ken van de Pyp.
Wat aangaat het bearbeidCin
bearbeidin of fatfoeneeren.
fatroeneeren. de ketel wordt
eerft
eer11: getrems,
getrem5, dat is, van boven gelyk gefneeden,
geCneeden, en deszelfs
rand eft"en
eifen en rond gemaakt; de botte daarop gezet en de
kartelt jes die boven aan e!en
e1en ketel zyn, met een Tremmes
daarotJ
daarop gemaakt, eH
ea met den Snaeier,
Sneeier • zynde een krom yfer.
draadje, glad gemaakt; en het merk op de biel gezet. Daar·
na wordt de 11:eel
fteel met een NaJcbenker of vierkant Yfer met
.fleuven,
fleuven, glad gemaakt en de ring omgelegd. Dan worden
plank. bezyden elkander uitgelegd, en in
de Pypen op een plank,
de Zon te droogen gezet. Daarna worden ze met een lang.
werpig geileepen
gefleepen krytfteen
kryt11:een geglaasd, en in een groote Suidrie pooten, op een hoop in het
kerbroodsvormige pot met dlie
rond gezet, met den ketel onder; en met een lange Potman.
Patman.
wur.
de naar den Oven gedraagen, waarin ze twee Etmaalen wor.
!len
den gebakken. Uit den Oven gehaald zynde, wordt 'er
ruwe. dat :le
het ruwe,
ze door het bakken ontvangen hebhen ,• door
Wafeh, Zeep en Eywit wederom afgenomen. Dit noemen
af:wnderlyke Pypmandjes
ze Snollen. Eindelyk worden ze in afl':onderlyke
gepakt, gemeenelyk een Gros of twaalf doufyn in elk mandje,
en dus aan de Kooplieden gezonden. De allerfynfte
allerfyn11:e Pypen.
Pypen,
genaamd,J vanwelken
van welken het Gros doorgaands
worden Porcelynen genaamd
voor 36 Stuivers wordt verkogt.
Daar zyn veelerhande [oor
foor ten van Pypen. De Jangfte fyne
Pypen noemen ze Raagflokkm. Ecne
Eene foort daaräanvoIgende
BeJemftokken. De andere foorren
[oorren zyn van 28, 25
25,J 22.
22, 18.
l1eftmfloUen.
r8,
14,J I2, 8 en 6 duim, enz. Die van 12 duuu
dUlIU worden Buik·
Buik.
14
jes, en die van 8 TbeeTbee·Pypjes
Pypjes genaamd.
25 of meermaaIen
Alle deefe foorten van Pypen moeten wel 25
door de handen gaan, voor dat ze bekwaam zyn om 'er Ta·
TaVoorts heeft ieder Baas zyn byzonder
bak uit te rooken. VOOrts
merk, waaraan de Pypen erkend worden.
fierk dit Ambagt in de gemelde Stad Gouda gedreeven
Hoe fterk
wordt,
wordt. blykt niet alleen uit het groote g~tal der Baafen ; maar
ook daaruit, dat 'er zyn, die tuffchen de 50 en 100 knegts of
meiden daaraan te werk fieHen.
fie1len.
TAB
TABANUS.
ANUS. Tabe J• Afy/US,
.Afy/us, Paarden- of OffenvIieg. is een
langwerpige dunne zwartagtige Vlieg, met een bek als een
.kleine fcberpe fnuit en zes zwarte pooten. Men houdt dede.
zelve voor ontbindende, en dat ze, in Poeder op het hoofd
liei1tooid, het haair zou doen groeien.
&eftiooid,
TABAXIR.
TAB.:\XIR. 400
~oo Iloemden
lloemden de Ouden het Sap dat van zelfs uit
A
'4
het
A'4

a

TAB

c.

TAB E.

het Suikerriet gedrongen wierd. voor dat men de wyCe
wyCd om
de Suiker
Suil,er daaruit te perffcr.
perffer. witl, en het welke vervolgens
door de hitte der Zon verhard geworden was.
T ABCHANE. Zoo wordt in Pcrfien
Perfien de Koninklyke Zaal ge·
naamd.
TABELLA.
TJlBELLA. Is eigenlyk een Tafeltje. Maar in den Apotheek
word: het ook voor
Voor Morfiûi
Morfuli genomen. Dit woord Tabelta
Tabella of
TaweJlte
Tawetlce had by de Romeinen verfcheide betekeniffen. Zy ver·
verfionden
Honden daardoor Brieven en Schilderyen. Hiervandaan bet
het
volgende woord:
TABELLARII.
T ABELLARII. Eene benaaming der Geefielyken
Geeftelyken in de oude
Kerk, die de Brieven van de eene Kerk tot de andere gemeenelyk overdroegen. Dezelven wierden ook, om alle bedrog
te vermyden,
vermyden. aan vertrouwde Perfoonen gegeeven.
TABELLlO.
TABELLIO. (In de Romeinjcbe Wetten) Een Bediende ofSchry.
ver, meeftal
meellal dezelfde met onze Notariifen
N orariffen publiek, die in de
oude Engelfche Wetboeken dikwils Tabelliones genoemd
worden.
TABERN
A. Zie het Artykel OFFICINA.
TAB ERNA.
OFFICJNA.
TABERNAKEL. Onder de Hebreeuwen , eene foort van Ga·
Gsbouw, in de gedaante van eene Tent. op uitdrukkelyken
Lall:
Laft van God gebouwd,
gebouwd. ter verrigting van den Godsdienft
Godsdienil: en
de Offerhanden , ftaande
il:aande de omzwerving der IsraëlIers
Israël!ers in de
da
Woeftyne, en, waarvan zy, naderhand, by
oy hunne nederzet·
nedenetting in het Land Canaan,
gebruik maakten, ter tyd
Canaan ,gebruik
ryd toe dat
de Tempel van Jerufalcm
Jerufalem gebouwd wierd. Dezelve was verdeel en , het eene gedekt.
gedekt, en eigenlyk de Taber.
deeld in twee deden,
nakel genoemd; en het andere open, den Voorhof genaamd.
Men vindt het geheele Maakfel des Tabernakels, volgens het
voor[chrift van God zelve.
zelve, befchreeven EXODUS XXVI.
voorfchrift
Het Feefl des T ABEII.NAKELS, was eene Plegtigheid onder de
Joûden ter gedagtenis van Gods goedheid, die hen in de
Jouden
da
\Voefiyne
\Voeil:yne be[cbermd
befcbermd hadde. Zie het AItykel LOOFHUTTENFEEST.
T ABERN AKEL. Op eene Galei, is eene kleine verhevenheid
zyne plaats beeft,
op de Agtedl:even,
Agrerfteven, alwaar de Capitein :tyne
heefe, wan·
.
neer hy Commandeert.
'.f ABERN
AKEL, Tabernacul.Tab~rnaculi Zoo wordt in het byzonder een
ABERNAKEL.
BeeldebJint genoemd, 't'e welke met Zuilen en Gevels vercierd ,
Beeideblint
en met een klein Autaar voorzien is; diergelyken in het by';
Roomfch-Catholyken in hunne Kerken.
Kerken, voor hunne
zonder de Roomfch'Catholyken
zoogenaamde Heiligen hebben. Ja men geeft ook wel deefen
zoogenaamdc;:
naam, aan de kleine.
kleine, met konftige
konllige en koftbaare Architeêluur
naam.
Sacramentshuisjfs, die zy op hunne
voorziene zoogenaamde Sacramentshuisjes.
hooge Au!aaren
Autaaren te pronk zetten, of by openlyke PrQceffien
Proceffien
~ond draag en.
TA.
TA-

r
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TABERNlE MONTANA. (In de Botanie) Eene [oort
de
foort van
vanda
Pel1tandria'monogynia Klaffe
Pentandria'monogynia
KlalTe der Planten, welker Corolla
COfolla be,
bef
ftaat
Haal uit een enkel
enkeJ tregtervormig bloemblad: de Tuba
Tu,ba of pyp
is Cylmden'ormig
Cylinden'ormig en lang: de bafts en apex zyn beide buikag.
tig;
~ig; de Limbus of rand is verdeeld in vyf Iynregte ftompe
Hompe
Segmenta; de vrugt befiaat uit tweefchillige Zaadhui~Jes
Segmenta.;
Zaadhui~les (Fol.
liculte) horizontaal verbonden, buikagtig
buikaglig en fcherp gepunt.
faamengefleld
faamengefield uit eene vulva of klep,
Idep, en bevattende eeno
eene
Cel. De Zaaden zyn talryk,
taIryk, van eene Illngronde
Iangronde ovaale 1h
figuur, ftomp, en gefchalied.
T ABES,
ES , of 4tropbia, is eene v~rmindering
v(lrmindering van rappen
fappen en kragTAB
een,
[en, waardoor het Ligchaam zwak en mager wordt. Zie de
Artykels ATRoPHIA
ATROPHIA en TEERING.
TABES
TABKS DORSALIS.
DORSALlS. Is eene Teering der Lendenen. Hiervan worden doorgaands aangetaft,
aangetail:, die zig
zjg te veer met VroljwVroQwlieden vermengen. Het komt den zoodanigen voor als of 'er
geduurig Mieren van hun hoofd langs den rug loopen. Als
ze hun water maaken of afgaan.
afgaan, raak en ze hun Zaad ook in
menigte kwyt. Zelfs worden ze in hunn' {laap
tlaap daardoor ont.
ruft.
ruil. In geval zy op eene hoogte klimmen. worden zy aan.
ftonds
aamborilig; het hoofd wordt hen zwaar en de ooren
fl:onds aamboril:ig;
ruilTchen,
ruilTehen, het welk alles een gevolg van het onmaatig byilaa,
byf1aa~
pen is, als waardoor het voedfelfap en de leevensgeeften uit.
geput worden.
TABLATURE. (In de 4natomie)
Anatomie) Oe
De verdeeling van het Bek.
keneel in twee Tafelen.
TABLATURE. Een Muziekboek op Nooten. Zie Tf\BUL4'
T;\BUL4'
TUUR.
TUUR.
TABLE
TAB L E Zie de Artykels T
TAFU.
AF!L.
TABLEAU,
TAB LEA U, of PEINTURE. Zoo wordt een Schilderye van
een of meer Perfoonen genaamd. In dezelve moeten drie din.
dingen in acht genomen worden, als de 11l'UC1ltie,
Invmtie, het DeffeilJ
Deffeill en
ht;t
bet Colorit.
TABLEAU DE LA COUR. Is in Frankryk eene Lyft, waarwaar.
op alle de Bediendens, naar den ryd
tyd hunner aanfielling,
aanftelling , aan·
getekend ftaan
ftaan,• opdat zig de eeril:e
eerfte Prefident. in de uitdeeling
hunner verrigtingen, daarnaar kan gedraagen.
TABLE DE MARBRE. Is in Frankryk het Gerichtshof over
de Wateren en de BolTchen,
Boffchen, door het gamfche
gantfche Koninkryk.
T ABLETTES. Zyn Schryftafeltjes. Mallr Tabletdraagers worTABLETTES.
den ook genaamd de geenen die hun
huo kraam of Mars aan den
hals
bals te koop draagen.
uraagen.
TABLETTES. Zyn
Zyll eigenlyk Geneesmiddelen die harder van
Subftantie zyn dan de Pillen. te faamengefteld uit Poeders en
Subfiantie
fmelten
el ten in eenig bekwaam vogt,
Suiker, welken men doet fm
aanéén
qienende om die Poeders aan
d,ienende
één te hegten , en 't
'e welk men
A5
.
dan

10

T ABL. T
TABO.
ABO. TABS. TABU.

dan tot de vereifchte dikte laat kooken, wanneer
Wanneer men het
fnydt om 'er Tablmen
Tabletten van te maaken. Men geeft ook die
benaaming aan zekere Compofitie van gedroogde Drogeryen
die rond of vierkant zyn.
T ABLINA. ZOO
ZOO noemden de oude Ro:neinen de Schilderye.
Kamer in hunne Huifen.
Huiren.
TAB OR. Zie het Artykel THABOR.
TABORITEN. Zie het ArtykeI
Artykel THABORITEN.
TABSTEEN. Is een
ecn zonderlinge Steen, die op het land, om·
trent de Ens. eene Rivier die in het Saltsburgfche
Saltsbuigrche olltfpringt.
ontfpringt.
en in het Oo!l:enrykfche
Ooftenrykfche in d~n
den Donauw valt, gevonden
wordt. Hy is glad en digt.
digt, gel}k een Marmer, ligtgraauw
van kleur en zeer zwaar; edoch hy kan gelyk kryt gefchaafd
ge[chaafd
worden, en is zeer heilzaam voor allerlei wonden, als het
vyiiel
vylfel daarop geftrooid wordt; 't welk het bloeden aanftonds
zal doen ophouden, en een doek daarover heen gebonden,
zal de wonde in korten tyd toeloopen,
TABULA. Zoo noemen de Apothekers eene vierkante kope~
ren Plaat, op welke ze de koekskens, Manus Cbrifli ge.
naamd, gieten. Het wordt by hen ook voor Tabetla genomen.
TABULAi:
TABUL..E ASTRONOMICAi:.
ASTRONOMIC.iE. Zoo worden "genaamd
·genaamd zekere
zaaken, well{en men tot veruitgecyfferde Tabellen. van die zaaken.
uitcyffering der Zon- en Maan-Eclipfen,
Maan-Ec1ipfen, van den Loop
dere uitqlffering
der Planeeten. enz. noodig heeft om te weeten. De ver.
maardften zyn de Atphonjinrz.
Alphonfina:, PrutenicfZ,
PrutenictIJ, RurJolpbinfE,
Rudolphince, Pbilo.
Pbilo·
laica:,
laiclC t CarOlillfE,
Carolillili, Caffinianrz
Caffiniana: en LudovicianfE.
Ludo'Uicianili. Zie het ArtykeI
Artykel
STERREKUNDIGE
S'l'IlRRllKUNDIGE TAFELEN.

'l'ABULA
TABULA PYTBAGORICA. Zie het Artyl<el
Artyl,el PYTHAGORISCHE
TAFEL.
T AFllL.
TABULA STNUUM, TANGENTIUM
TANGENTlUM ET SECANTIUM,
SECANTlUM,
of Canon
Canoll Tricmgulorttm.
Triallgutorum. Is cene
eene uitgecyfferde Tabelle, waarin men van eiken
eIken Boog of Hoek , de Sinus ,eaus.
reCtus. Tangens en
Secans; en integendeel van ~en
I::en Sinus reE~
reEt us, Tangells
Tangens .en Se_
Se.
cans, den Boog of Hoek vinden kan.
eaus,
TABULATUM. Zie
Z.ie het Artykel TABLETTES, in de Genees.
Geneeskunde.
TABULATUM. Dus noemt men eene befchilderde Zoldering
in een vertrek. - Tabu/atum
TabU/Mum is ook de vloer of bodem.
TABU LATUUR. In het Fran[ch
Franfch Tablature. Is een gefchreven
ge[chreven
Muziekftuk op gelynd papier. waarnaar gezongen of gefpeeld
wordt. Herzelfde
Hetzelfde woord gebruikt men ook, als men zeggen
wil dat alles in eene gep1fte
gepl1h: orde gefchiedt. In het byzonder
de Schotels, Affietten. enz. op pragtige tafelen, be~
ook als d\!
hootlyk
hoorlyk gefchikt zyn.
J.waade Zweeren.
'fABTJM.
De dunne watmgtigeEtter
wat;:ngtigeEtter in de ].waade
'!.'ABtJ.M. ~De
".
ELANBLAN-

TACA.
TA CA. TACH. TACO. TACT~

Ir
H

BLANCARD,
BLANCARD J in zyn Lexic. Medic. noemt die het waterägtige
bloed.
TACAMAHACA. (In de Pha,macie)
Pbaf'macie) Is een gevlakte Hars, die
Voor een gedeelte roodagtig. en voor een gedeelte geelbruin
is j hebbende een harJl:agtigen
haril:agtigen en Spe.
en byna door[chynende
doorCchynende is;
cetyeägtigen
cery~ägtigen [maak, en een aangenaamen reuk. Zy wordt uit
de WeJl:·
Weil:- Indiën, met bladen omwikkeld, gebragt. Deeze
Hars is afkomJl:ig
afkomilig van een Boom van dienzelfden naam, en
vloeit of van zdfs, te weeten wit en doorfchynende, uit denis; by ons zelden te bekomen; of wordt uit de
zeI
zei ven ; doch is
geCpleetene Boomen vergaderd. Men vindt 'er tweeërlei
gefpleetene
van, te weeten de fyne en midde![oorc.
midde![oort. De eerJl:e
eerfte is
[oorten van.
Grallis, maar de laatJl:e
laatl1e in groote Jl:ukken,
iluklten, waarvan de
in GrMlis.
beilen veel Grana hebben.
beften
hebben, en zuiver en geel zyn moet. Z'I
Zy
heeft eene verdeelende en verwarmende kragt,
kragt. en is dienftig
dienilig
ontilaande pynen; worden.
tegens alle Loopen en de daaruit ontJl:aande
de meeJl:
meeft tegens tandpyn.
tandpyn, tot pleiJl:ers
pleill:ers gebruikt, en is ook
dien1l:ig tegens de Maagpyn en het Kolyk,
Kolyl" om als een Pleill:er
Pleifier
daarop te leggen; weshalven ook in de Apotheeken het Em..
plaftrum de Tacamahaca
Tacamabaca te vinden is.
TACATACA. In Brafilgeeft men dee[en
deefen naam aan eenen
een en VoVoo
gel die wy TOUCAN noemen. Zie dat woord.
TACHAS.
TACHAS, of TACHASCH. MoJes
Moles heeft zig van
vandee[en
deefen naalD,
naam,
Exodus, bediend.
bediend, om een' Vifch
Vi[ch uit te drukken,
drukl,en ,
in het Boek Exodu.s.
die ARTEDr
ARTEDI denkt.
denkt, dat het den grooten
groot en Zeevi[ch
ZeeviCch is, die door
de EngeIfchen
Engelfchen Manalec;
Manalecj door de Spanjaarden Mamati of Ma.
flati
flati;j door de Portugeefen
Portugeeren Pezze-Mau.ller
Pezze-Alauller of Muger, en door
de inwooners van Amboina Dl/jong
Dujong genaamd wordt; dit is de
Zee-Koe.
ZeeKoe. De Heer J
JAULT,
AULT. die zeer ervaaren in de Oofter·
Ooller·
[che
TaaIen is.
is, zegt dat het vel van den Tacbas.
Tacbas, den J
J ooden
khe Taaien
diende om den Tabernakel en de gewyde Vaten mede te bedekken.
'r ACHYGRAPHIA. Tacbeograpbia. Is eene kunfl:.
kunfi:, die voorvoor·
'./.'ACHYGRAPHrA.
wordt, als men door zekere
naamelyk in Engeland geoeff.md
geoeff.:nd wordt.
gant[che
Char.'lél:ers,
Char~aers, dienende in de plaats van Letteren en gantCche
woorden.
woorden, zoo [nel weet te fchryven als een ander fpreekt.
Dergelyke zyn de zoogenaamde
zoogenaarnde Nota:, welken onder den
Senecà.J ageer de In!c1'iptiol1es
Infcriptiones van Gruterus
naam van Tiro en SeneciJ
gedrul,t
gedrukt zyn.
TACON.
TA CON. In Auvergne geeft men deeren
deeren naam aan eene [aart
foort
van Zalm, die alleen van de Rivier·Forel, door de Grootte.
Grootte,
onder[cheiden is.
'./.' ACT. Zoo wordt in de Muziek genaamd eene welgepalle
welgepaile
T
beweeging.
beweeging, die met de hand gefchiedt.
gefchiedt, waarnaar de Zangers
Zangera
en Speellieden zig rigten moeten. Het wordt ook gemeenelyk
;ie
~e Maat genaamd.
tjenaamd. De Taftus
Taêtus Sp.ndaiçus heeft twee deelcn;
deelen;
.
hl:t
hIJt

u

TACT. TADM. TAEL. TAEN~

het eerlle i~ Thefis
Tbefis of de nag; het tweede Arfis, de OphefOphef.
fing. De Taalts
Taè1us Trocbaicus wordt in drie gelyke deelen ge.
ge·
deeld. of in twee ongelyke; vanwelken het eertle, naamelyk:
de Slag, twee derde deelen, maar de opheffing een derde
deel begrypt.
TACTICA. Zoo wordt de Weetenfchap genoemd, om eene
Le.
Slagordening te fchaaren of te fiellen, als mede om een Le·
j!er af te fieeken en op te naan.
J!:er
flaan. Onder de Ouden hebben
JENEAS, lELIANUS,
lELIANus, }ULIUS, FRONTINUS, AMMIANUS, VEGETIUS en anderen meer daarvan gefchreeven. Onder de
Mathematifche Werken van SIMON STEVIN, vinden wy pag.
573, feqq. mede een Traélaat, 't geen hierby behoort, onder
Caflrametation. En PETRUS HERIGONIUS heeft
den tytel: La Caflrametation,
in zynen CurJu Mathematico;
Mathematicu; Tom. VI, onder den tyte!.
tytel. De
Militia, deefe fioffe verhandeld. Egter is deefe WeetenCchap
zeer
z.eer veranderlyk,
verander/yk, omdat de manier van Oorlogen dagelyks
veranderd is en nog verandert. De oude en nieuwe manier
is wydloopig byéén verzameld door DILLICH in zyn Kr'jgs.
Jebool, 't welk in den Jaare 1689, te Frankfort aan den Main,
in folio is uitgekomen. BÖCKLER verklaart de hedendaagfchfi
hedendaagfche
manier, in zyn Kr'jgsJchool, Claf[, 20. pag. 4S3.Jeqq.
TACTUS. Zie het Anykel GEVOEL.
TADMOR. Is het zelfde met Palm'jra, zynde deoverblyffels
van eene pragtige Stad, in de Provintie van Syrien, twee
honderd mylen ten Zuid-Doften
Zuid'ooften van Aleppo.
foort van Rot, die men menigvuldig in
TAELPI. Dit is ecne fooft
zekere Landfireeken van Kalchas vindt. Dil
Dit Dier graaft ho·
ho.
len in de aarde, om 'er zyn verblyf in te neemen. Ieder
Mannetje maakt het zyne. Men heeft 'er altoos een dat op
fchildwagt {laat,
fiaat, en dat zig in zyn hol dompelt, wanneer het
iemant gewaar wordt; maar de geheele
geheeIe bende ontfnapt hierom
niet aan de Jaagers. Wanneer zy eenmaal het nen
nelt ontdekt
hebben,
bebben, zoo omringen zy het. Zy openen de Aarde op twee
of drie plaatfen
plaat[en,, en werpen 'er brandend firoo in, 't geen
dee[e
deeCe Rotten aanfionds noodzaakt om 'er ujt te komen. Het
is op deefe
deeCe wyfe dat zy 'er een zoo groot aantal vangen,
dat de vellen ZOO goed koop in dit Land zyn. Men bedient
bet vel van deefe Dieren om 'er Schouder:
zig in Peking van het
mantels van te maak en.
TAENIA. Zie het Artykel LINTWORM.
T AENIA. (In de Bauwkunfl) Is by VITRUVIUS
VITRUVlUS een groot regtlynig of plat Lid, 't welk ten minfie driemaal zoo hoog als
Iynig
een Rien, of Platje is. Hetzelve wordt ook in 't gemeen eene
PLATTE, maar van GOLDMAN een BAND genoemd: De
Franfchen h!=eten
b~eten hetzelve
betzelve Bandelette , en de Italiaanen Li.

pelLl).
,flelLl).

TAE,
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TAENIA. Is een Zeevifch, gelyk een Slang, dun en fmal.
fmaf.
Daar zyn drie foorten van; de eerfte
eer!l:e is lang en dun,
dlln, en laat
zig buigen gelyk men wil. Het hoofd is gelyk Been en de
oogen zyn groot en ro~d. Hy beweegt z:g zeer fnel en
Flambcau genoemd. Het Lig.
wordt daarom van fommlgen Flambeau
chaam der tweede (oort
cbaam
foort is gelyk aan dat der eerfte; wordt
fomwylen vier voet lang, en is zoo blank als Zilver. De
derde, genaamd Falx, om dat hy de geda3nte
geda31lte van een Sikkel
heeft, is eene el lang en een hand breed.
breed, rood, hlaauw
blaauw en
gOJdverwig. De kop is mismaakt; de oogen
oo~en groot; het vleeCch
vleefch
week, gelyk aan.ten Polypu.r.
Polypur. Gebraden zynde wordt hy
gelyk Leem. Hy verdeelt en verzagt.
TAENJ.lE. Ook Cucurbitini genaamd, zyn Wormen van drie
TAENJlE.
en meer ellen
Artykel LUMBRICI
LUMBRICI INTEsTr.
INT.ESTIo
eilen lang. Zie het ArtykeI
NORUM.
NORUM.
TAFEL.
T AFE L. Plintbus.
P lintbu.r. Zoo wordt in de Bouwkunfi een groot plat
Lid of vierkant ftuk,
ftuk. dat de grondilag van een v()etfiuk
voetftuk aan
___,
eenen Pylaar maakt, genaamd.
TAFEL. Een beweegbaar ftuk werks, gewoonelyk
gewoone1yk gemaakt
van hout of il:een, en door pylaaren of voeten onderil:eund.
onderfteund.
ten einde om daarop eene en andere zaaiten
zaaken te kun1'len
kun~en
pl~atrel1.

TAFEL. (In de Perjpeêti'IJe)
PerjpeElive) Betekent eene gelyke vlakte, die
men veronderfl:eld
veronderfteld doorfchynende te zyn, en perpendiculair
perpendicu!air
i1:eeds verbeeldt geplaatft
tot den Horizont. Dezelve wordt !l:eeds
te zyn op een zekeren afil:and tuffchen het oog en het voorwerp; want de voorwerpen moeten daarop vertoond worden
door middel van de zigtbaare firaalen.
firaalen, loopende van ieder
Per.
punt van dezelve door de tafel tot het oog; wanneer ze PerfReél:ive-vlakte genoemd wordt.
TAFEL. (In de Anatomie) Het Cranium wordt gezegd te beo
fiaan
fl:aan uit twee Tafels of Lamin~, dat is te zeggen dat het
dubbel is even als beil:ond het uit twee beenen,
beenen J die over mal.
malkander liggen.
Tafel.diamant,J of andere koft.
kolt.
TAFEL. By de Juweliers. Een Tafel·diamant
ba
baare
are Steen, is die wiens oppervlakte effen plat is, en wier
zy Jen alleen in hoeken gefneeden zyn; in welken zin een
zyden
Diamant, tafelswyfe gefneeden, gebruikt wordt in tegenftel"!
tegenfiel~
ling
Iing van eene Roos·diamant.
TAFEL. Wordt insgelyks gebruikt voor een Index of bladwy.
fer aan het begin of einde van een Boek,
Boek. om den Leefer in
ftaat te ftellen
fiaat
i1:elIen tot
wt het nazoeken eener paJl"Jge
paifàge waartoe hy ge.
legenheid heeft,
TAFEL. (In de Wapenkunde) Wapens die geen ander teken
voeren dan de kleur van het veld.

TA,
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TAFEL
AFEL·B
-BAAI.
AAI. Is die groote
grootc Zee'boe
Zee' boeCem
fem aan de Kaap de Goe·
Goede Hoop in Afrika, welke aan de naar en van Ooft-in
Ooft· Indien
dien
heen. en.' weerj
heenweer; vaa'rende Scheepe n,
n. voor eene bekwaame Ha·
Ha.
ven dient· en tot welker befcherminge de Nederlandfche
Ooftindifche Compagnie, eene Vefiing
Vefling aangelegd heeft. Deefe
Dee[e
Baai heeft
beeft haaren naam vlln
van het hooge Geberg te, de Tafel,
't welk men zeer verre in Zee zien kan.
kan, en dat zig als eene
Tafel vertoon t, waarboven een klein Wolkje te voorfchyn
komt, en tot een voorteken zoude verftrekken •, wanneer 'er
komt.
Stormwinden naakende zyn.
TAFEL EN. (Wetten van de Twaalf ) Dit waren de eerfte
l,N
Wetten
etten der Romein
Romeinen
en.J aldus genaamd, of om dát
dat de Romei.
nen loen
toen ter tyd [chreeve
fchreeven met een ftift op dunne houten ta·
ta.
fels met wafch bedekt, of liever, om dat zy in Tafels gegragegra.
veerd waren, of in koperen Plaaten, ten einde op de aanaan.
merkelykfte plaatCen
plaatfen der openbaare Gerecht
Gerechtssplaatfe
plaatCen
n ten toon
gefteld te worden. Na de verdelging der Koning en, toen de
Romeinen geen vall:
vaft bepaald Syftema van Wetten hadden, nam
men het
beiluit om by voorvallende zaaken,
bet befiuit
zaaken. de befte en wyfte
Wetten der Grieken over te neemen. Een, met naame HER'
MODORUS ,• wierd allereerft aangef1:e
MODORU
aangefteld om
o;n dezelven te vertaa.
len, en naderha nd wierden ze door de Decemv iri vermee r.
derd en in tien Tafelen gebragt. Na langduurig onderzoek.
wierden zy cindelyk door den Raad en eene
ecne vergadering des
Volhs beveftigd, in het jaar van Romen 303. In het volgenVolb.s
volgen.
de jaar vond men daarin
daatïn eenige gebreken, dIe
die zv verbeterden
door de Wetten der voorige Koningen van Romen en door
zekere Coftume
CoO:umen
n die door een langctuurig gebruik gewettigd
waren; deefe allen gegraveerd zynde op twee andere Tafelen,
.
maaken de wetten der Twaalf Tafelen , zoo beroemd in de
Romeinfche
[che Rechtsg eleerdhe id, de oorfprong en de grondila
grondflag
van de burgerlyke of Roomfche Wetten
Wetten..
TAFRL EN DER WET. <..In d~
TAFF.L
Joodfcbc Oudbeid) Twee Ta.
d!l JoodJcbe
Tafels waarop de Decalogus of de TH::n Geboden gefchre
gefchreeeven
ven
waren, die God :lan
waren.
aan Mores
Mofes op den Berg Sinaï
3inJÏ gegeeve
gcgeeven heeft.
Zie het Artykel DECALOGUS.
'Er zyn vee
veele
Ie vraal1;en
vraagen ontfiaan
ontO:aan omtrent deefe
deeCè Tafelen , zoo
wegens hunne ftoffe,
ftOffè, "'orm,
vorm, getal, Auteur en inhoud. Sommigen verande
veronderilellen
rfiellen dat ze van hout gemaakt waren; an·
deren van koftelyke fteenen. Deefen wederom_zyn
_zyn verdeeld,
veronderftellende de een dat ze van Robyn , de ander weder dat
ze van Karbonkel waren. Eenige OofterC
Oo!lerfcche
he Schryvers beo
beweeren
\Veeren dat ze tien in getale waren, en anderen zeven, maar
de Hebreeuwen el
erkenne
kennenn niet meer dan twee. MoJes
MofCj tekent
aJU dat deefe
aJn
deer;: Tafels aan beide zyden befcbree
befchree ven
vcn waren:
veeleD
veelel1

'..rn
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veelen denken dat ze doorfchynend waren, zoo dat ze door
vcelen
en door konden gelee
geleefen
fen worden; anderen zyn van gedagten
dat dezelfde tien Geboden op ieder van de twee Tafels ge.
[chreeven
fchreeven waren: en anderen, dat de tien verdeeld waren,
zynde vyf op de eene en vyf op de andere tafel gefchreeven.
Mofes zegt wel uitdrukkelyk dat
dOlt deefe Tafels befchreeven
befdJreeven wa.
wa·
ren door den Vinger Gods. Sommigen verftaan
verfraan dit letterlyk.
anderen fchryven het toe aan het bewind van eenen,
eenen Engel;
en anderen verklaaren het als een bevel van God aan Mores
zelve, om ze te befchryven. De Mahometaanen
Mahomet~anen zeggen dat
God aan den Aards Engel Gabriël beval om de Pen te gebrui"
gebrui..
ken.
ken, ft
't welk is de aanroeping van den naam van God,
God. en den
Inkt,
Inkt. te neemen
neem en uit de Bron van licht, om d!larmcde
dllarmede de
Tafelen van de Wet te befchryven. Wanneer Mores deefe
deife
Tafels van den
den. Berg beneden
bene?,en bragt, en de Afgoderye zag
tot welke de Kmderen
Kinderen Israëls
lsraels vervallen waren, wierp hy ze
uit zyne hand, en by het vallen braken zy in 1tul\ken;
t1:ulçken; maar
dit verlies wierd vergoedt door de tweede Tafel die God aan
Mofes
Mores gaf.
gaf I en inwelken
inweJken hy hem beval te fchrvven
fchryven de woor·
den des Verbonds 't welke hy met Israël gemaakt hadde.
badde.
bef1uiten
Waaruit fommigen be
fluiten dat deefe laater Tafels niet door
den vinger Gods befchreeven zyn. Maar Mores
Mofes tekent uituit.
drukkelyk aan dat God ze zelve gefchreeven
ge[chreeven beeft: waaruit
volgt dat ze beide door den vinger Gods befchreeven waren,
waren.
of dat ze geen van beide zoo gefchreeven waren.
T
TAFEL.GROND.
AFEL.GROND. Zoo heet in de Perfpeél:ive, de Linie daar
de Geometrjfche
Geometrifche vlakte en de t:Jfel
tafel elkander doorfnyden.
TAFELEN (NIEUWE)
(NIEUWE; Tabulce NOVIB.
No'Vre. Een Ediél: dat by zekere
bet Romeinfche Gemeene·
gelegenheid gepubliceerd wierd in het
beft, ten einde om alle [oorten van [chulden
fchulden af te fchaffen en
alle Obligatien te vernietigen.
TAFEL-ORDE,
TAFEL-ORDE J of de Ridders 'Van
'Va71 de ronde
rIJnde Tafel. Zyn in En.
Engeland geweeft.
geweeft, en zouden door Koning
KO'Jing ARTus,
ARTUS. in de VI
Eeuw gefticht
gt;;!1:icht zyn, waarvan men in de oude Romans veel
leeft,
leeft.
TAFELS. (ASTRONOMISCHE) Zie bet Artykel STERRF~
STERRFAO
KUNDIGE TAFEl,EN.
TAFELEN.

TAFEL VAN CONSCIENTIE of des Ge~veetens.
Ge~veete1!s. Zoo wordt
booge Gercchteiyke
Gercchtelyke Collegie genaamd
in Portugal het hooge
genaamd,,om0'11'
trent overéénkomende met die plaats, :;lwaar
&lwaar de Koning van
Frankryk in het Parlement te P:Jrys
P~rys zyne Zitting Ileemt,
neemt, en /1
/e
Lit dt
de Juftice
Jufiice of het Eed.der
Eed.rler Gmchtigheid
Gerechtigheid genoemd wordt.
TAFEL VAN MULTIPLICATIE.
MULTIPLICA TIE. Dit is eene kleine Tafel,
Tafel.
waarin men alle geta!en
getalen vindt, die uit- of voortkomen, als
31s
wanneer men de geta!en
getalen van
v:m 1I tot 9 in malkanoer
malkander multipli.
ceert. Vermits nu de Multiplic:uic
Multiplicatie niets anders is, dan ceno
!;:ene
me!
me~

Ui
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menigvuldige additie van eene grootte, al
zoo kan ook dit
alzoo
Tafeltje enkel en alleenlyk door de Additie vervaardigd wor ..
den. Als men naamelyk een Qu:tdra3t getekend heeft, vm
hetwelke eene gelyke zyde uit 9 gelyke deelen bellaat. en
gevolglyk het geheel 81
al kleine Quadraaten in zig houd!.
houdr, maar
vervolgens in de 9 bovenfl:e vakKen.
vakken, als mede in die der Iin.
Iln.
kerhand, beneden 9 Cyffers in hunne natuurlyke
natu!Jrlyke or(le
or~e ge.
fchreeven worden.
worden, zoo adJeert men by voorbc:eld.
voorbeeld. 2 lOt zig
zelve,
zelve. en fl:elt het Produél: 44- onder de 2;
2 j tot het Produél: 4
addeert men wedör
weder ~, zoo is het 6 het produél: uit 3 In 2;
tot 6 addeert men nogmaals 2. zoo heeft men 8.
8, het Pro.
duél: uit 44- tm
en 2; en in,1len
in-llen op ge!yke wyfe de overige getalen
gevonden worden, zoo is de tafel van de Multiplicatie
MultipJica'ie door
de Additie ontworpen. Men ziet egter hieruit, dat de hch
v:m de Getalen tweemaal moet gefchreeven worden, gelyk
uIt
uit PLAAT CCL! fig·
fiJi' 1. blyl\t, daar in de Diagonaal de Quadraat-getalen alle de Pro.juél:en weder voorko,nen,
voorko,nen. welKen
boven dezelven gevonden worden. Dierhalven kunnen de.
dezelven op eene plaats, naamelyk of boven Qf
(,jf onder de Dia·
Diagonaal van de Q<ladraat-Geralen
Q~adraa(-Geralen gemifl
gemifl: worden. Deefe
Deere Ta.
fel van de Multiplicatie geeft een byzonder groot nut in de
geheele Rekenkonfl:, daar m~n
m\!n het Multipliceertm
Multil'licceren en DlviDlvi·
deeren gebruikt, maar voornaamelyk dient zy in de Breukre·
kening. Niettegenfbande
Niettegenlbande dierhalven de Multiplicatie en Di.
vifie zonder deefe Tafel kunnen verrigt worden, zoo is het
nogtans zeer goed, ik wil niet zeggen noodzaakelyk.
noodzaakelyk, dat men
leert, inJien men in de Rekenkon!1:
deefe Tafel van buiten leert.
vorderen wil. Sommigen hebben deere
deefe Tafal uitgt!breidt,
uirgt:breidt, en
getalen dan 10 in elkander gemulripljceerJ.
gemullipljceerJ, en zy
grootere getaler.
noemen dezelve als dan de groote Tafel val! de 111ultiplicatie.
Multiplicatie.
IOC:: zig doorgaands wel beheipen
Alhoewel men
kleme
behelpen
men nu met de kie
en te recht ko'nen
ko:nen kan,
kan. en dierhalven niet noodig heeft om
zyn geheugen met meer getalen te bela!1:en. kan egter de ge.
melde groote
gevoeglyk
groore T dfel in de volgende twee Gevallen gevoegl)'k
naamelyk om u:t
uit twee gegeeven Groottens
gebruikt worden;
worden i naame!yk
den Quorient te vinden, daar men ter Iinkerzyde den DiVi.
Divi.
deszelf, rye horizontaal voortgaat. tot dat daar.
for zoekt, in deszelfin de Dividmdus zelf.
hem het naane
naafte bykomend ge·
zelf, of een ht:m
gevoncen wordt.
tal gevonèen
wordt, daar alsdan het daarbovenltaande
daarbovenlhande getal
is_ Insgelyks om uit een op.
in de bovenfte rye de Quotient i~_
gegeeven getal den Quadraatwortel
Quadraar.wortel te trekken: hier zoekt
men in de Diagonaal net gegeeven getal zelve, of een 't welk
naa!h:n by gelyk doch
docb kleiner is, zoo ftaat ter
hetzelve ten naanén
linkerhand van hetzei ve. In de buiten He rye, of ook boven
bovenfl:e rye, de begeerde \Vortel. Eene
hetzelve, in de bovenlle
proef daarvan kan met beide Exempelen, in de bovengemelde
kleine
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kleIne
kleine Tafel van de Multiplicatie gemaakt worden. JOHAIf
NEPER heeft in zyne Rbabdologia eerft aangetoond,
aangetoond. hoe men
deere Tafel op eene byzond~re wyee,
deefe
wyfe. op kleine 1l:okjes
ftokjes [chryfchryven kan om daardoor het Multipliceeren en Divideer~n.
Divideerzn.
zonder g;oot nadenken te kunnen verrigcen.
verrigten. Zie bet Artykel
Altykel
NEPERI,CIIE
NEPER!,CIlE REKENSTOKJES.

TAFi<:L
TAFEL VAN SOORTONDERSCHEIDENDE ZWAAR
ZWAAR.
..
TENS. Wanneer men de Artykels GRAVITAS.
GRAVITAS • GRAVITATIO
GRAVITATIO
ACCELEREERENDE
ACCl!LEREERENDE RIIAGT.
RRAGT, enz.
e1Z~. geleefen heeft.
heeft, zal men zig
van het volgende het beft een denkbeeld kunnen maaken.
In de zwaarte is het zeker dat een Ligchaam.
Ligchaam, van natuure
zwaarer dan een ander, imgelyks
insgelyks dikker of faa:nengedronge.
ner i8;
i~; dat is. dat het eene grootere hoeveelheid van !lof
flof
bevat onder dezelfde grootte;
grootie; omdat Ligchaamen
Ligchaam~n weegen naar
evenredigheid der quantiteit van flof
/lof die zy bevatten.
Indien eenig vall
vafl: Ligchaam (Solidus) geworpen wordt in ee.
nig vogt van dezelfde fpecifique zwaarte.
zwaarte, zoo zal het daarïn
daarin
blyven hangen,
h:mgen. in ~elk deel van het oog het ook geworpen
worde; maar indien het Ligchaam fpecificaal zwaarer is dan
het vogt, zoo zal het tot op den grond doorzakken. Integen~
deel, indien het Ligchaam fpecificaal ligier
Iiglcr is dan het vogt;
zoo zal het Tyfen
ryfell tot den top.
.
Een Ligchaam gelegd zynde op de oppervlakte van een vage.
voge.
dat fpedfièk
fpedfi.;k zwaaI
zwaarder
der is dan lletzelve,
lletzelv(;, zinkt daarin, tot dat het
d~ quantiteit van vogt opneemt, wiens
ingedompelde deel de
gewigt gdyk
g,~Jyk is tot dat van het geheçle
geheGle Ligchaam; en een
eCD
hangend!: in eenig vogt, dat fpec:fiek
fpeclfiek ligter is dan
Ligchaam, hangende
hetzelve, verlieft
verlief!: een gedeelte van deszelfll
deiizelf, gewigt. gelyk tot
dat ef:nar
eener quantiteit of vogt
vcgt van denzelfden omtrek.
omtlek.
'Wegens de manier om de verfchilIende vergdykende of fpe.
epe.
cHique
ciiique zwaartens van vogten en van Ligchaamcn,
Ligchaamen. zoo naauw.
keurig mogelyk, te vinden, zie de Artykels
AnykelsHYDROSTATlSCHIl
HYDROSTATISCH!:
BALANS en HYDROMETER.
Wy zullen hkr
bkr et:ne
et!ne Tafel opgeeven van de SpecifiqulJ
Specifiqu~
zwaartens der MetaaIen
Metaaien ,• Mineraa!en,
Mineraa!en. Oehren
Dehren,, Sleenen.
Steenen.
}'olTilia,
f'otTIlia, (Deln1:otTen)
(DelfilotTen) dierlyke Zelflhndigheden,
Zelfihndigheden, groeibaarli
groeibaarCi
Zclfl1:andigheden,
Zclff!:andigheden, vermengde Zellfiandigheden.
Zellflandigheden, en Vloei.
ftoffen ; be[chouwende
ftoffen;
befchouwende Regenwater als 1,000.
De Leefer weete dat deeft:
deert! Zwaartens naar Engelfch gewigc
gewigt
gerekend
g<lrekend wOlden.
worden. Die des kundig en begecrig zyn.
zyn, kunntQ
kUnntll
ze in H011andfch
HJlIandCch gewigt overbrlngen.
overbrengen. Tafel 'tIan
'1Ian Soórtonderfcheidende
SoOrtonderJcheidende Zwaar&ens.
Zwaarl.ells.
I Van Metaalen.
Fyn of zuiver Goud
GClud
•
•
•
19,640
19.640
Goud van eene l;iuinje
<;Juinje vall
van George de Il.
17.
17.150
J 50
DUL.
. X. DElIL.

ll'
D

,

ÇU~h!
""'liJ
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Goud ·,;-an eene Moidore
l'yn of zuiver
zuivt;r Zilver
l",n
•
•
•
Zilver van een SchellIng van George de 1I.
J,ood
!(oper
•
•
Geel Koper, gegooten
_-gewerkt
Staal, getemperd
yCer
•
Y~r
Tin

~.
!l. Van Mineuale
Mineraale Gehren, &c.
Roper_Oehr
Koper.Oehr
Lood-Oehr
Lood.Oehr
Bismutb
;•
•
Turbith Mineraal
•
Antimonie van DuitCchland
Duitfchland
- - van Hongaryen
Speauter

~

10,000
11,3 2 5

9,000
7.850
7.8$0
8 000
000
7.704
7.7°4
7,
(jH
7,GH
7.55 0
7,55°

3,775
3.775
6,800
9,700
2,3 2 5
000
4,
4.000
4,700
7,065

3. Van Steenen,
Steenen. DelfaofFen, &::.
IX::.
Adamant of Diamant
Een PCeudo'Topaas
Pfeudo·Topaas
Hyacinth
_ - HYilcinth
- - ]aCpis
]afpis
•
Een BoheemCche
Boheemfche Granaat
Een Zweedfche Granaat
Onyxileen
Een Komafyn
Koma!yn
Een Engeffche
Engelfche Agaat
Een Turkois'Steen
Turkois-Steen
Sardachates
•_
Een Gouden MarcaÎ1t
Rots.Cryilal
•
Ys' of Yilands-Cryftal
Yilands'Cryftal
Lapis Nephriticus
Lazuli
Hrematites
Calaminaris
]udaicus
•
.Manati
•
•
•
Amianthus of Asbefl:us, van WalIes
Wa/Jes
!talien
_
Ditto van ItaIien
Gi~s van de gemeene fo,nt
Flint

17,140
lI,
C91
II.091

;

3,500
2,67
2,6722
2,631
2,666
2, 666
4.360
3.978
2,5/0
10
2,5
3,290
3. 2 90
2.512
2.5 12
2,
2, Soa
3,595
4,589
2,659
2,720
2,7 20
2,8942,894
3,°54
4,360
5,000
2,500
2,500
2,270
13
2,9
2,913
2,360
2,666
~.542.
~. 542

Zwan
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~wart
7.wart ItaliaanCch
Italiaanîch Marmer

Wit Italiaan[ch
Italiaanfch dito
Een fyn
•
•
Een ander dito van Italien
Keif1:een
Een doorfchynende Keifteen
Seleilite
Een SeleiJite
•
Mundic of Goud Spar
Niedleen
]l'a3uwe Steen
Jl!aauwe
SrJlfieen
StJI
fteen
Str~atfl:een
H lrde Smarll:een
ilurfords-Steen

.,7°J!,
-,7°11-

2,7°1
0
2,7°
2.7°0
2,718
2.718
2,641
2.64t
21
2,322
2,3
4.430
3,6O<J
3.600
2.740
3.45 0
2,460
2,049
I,87S'
1,875'

;

l\lb~ller
l\lb~lter

Wetlte:!n
Wetfle:!n
Rottenlle::n
Rottenlleen
Koperroodlleen
Koperroodll:een
Kryt
I.ei
Lei
Olie{leen
•
Olie{leen (holle in 't Eng.)
E~n Oliefteen
.
,
China
•
Stuk van een bruine Steenen Fles
StUk van een witte
Witte Steenen Bierkan
Sruk
Talk
_
van Venetien
].lm3ika
- - van lllDJika
•
Armcnifche Bolus of Aarde
Gemeene Ze:!-kool
•
Ze.:-kool
Zeil/leen van Penfylvanien
Ma~neet of Zeilfteen
zeer harde Steen
•
•
Stuk ~eer
dito van een zagte [oort
foort
- diw
Briftolfche Steen
I~rifiol[che

'i~
i~

2,470
1,980
4,3 0 ()
4.3
2,37 0
2,740
2,740
2,380
2.380
2,388
2.,388
2,270
2.270
1,771
1.777
2,2S0
2.250
s,651

2,780
3,000
2,7 2 71
1,3°0
4.58>
4.5 8>
2,618
2.6
I II

,

2,500
2,500
a,5lQ
a, SlO

Zelffrandigheden.
4. Van Dierlyke Zelfftandigheden.

Been van een Os

1,656

Ivoor
lvoor
•
•
•_
punt van een Rhinoceros·hoorn
Rhinoceros-hoorn
De pUnt
__ _ van een OITen-hoorn
•
Harts-hoorn
, _ van een Hart~·hoorn
Calculus HumanuS'
Hum:mus
<':'alculus
-dito
-dito
-dito
Oe{ler' Schaal
OefierMurex-Schaal
Murex·Schaal

13

Il.

I, 82~
1,82/7
I,24:t
1,24:1
1,689
1,87)
I,87S'
1.700
1.7°0
1,240
1,433
1,660
2.89~

:1,590
2,590
E;q
~;11
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Een Slakhorcmje
"Paejl~moer
;~
"Paeil<:moer
haPde Vifchhuid
•
Een l1:uk haJlde
j':<:n /luk gedroogd VleeCch van ViCeh
l:<:n
ViCch
van"een
De Schaft van
'een Pen
•
;jo
S.

I,621
1,129
I,I29
1,330
I, 330

I 03°
030
1

0,9 2 5

0,600
0.60Q
0,
7340.7340,845
0.845

Olmhouc

fdppig
•
•
Euc:nhout, fJppig
Dito, meer gedroogd by den haard
DlIo,
Drooge Esdoorn
_
Denne

0,755
0.755
0,546
0.546

C~der

Walnootboom
•
lpel'l
•
Beula:n, middelmaatig gedroogd
Haag.Appelboom, midàelmaalig droog
Lignum vila!
vira: . .
•
_
Nephrilicum
Nephnucum
_ _ Aloës
_Aloës
_
Brazilicum
Rhodicum
_
RhodicUffi
_
A-phalrum
A-phallum

_

2,480

Zelff1:andigheden.
Van Groeibaare Zelff1:andighcden.

Droog Boxhout
_ - Eikenhout
-

1 (1
2,5 10

Guaiacum

Sdrtfra~hout
Sdrrfra~hout

0,854
0,765
1,3 2 7
I, 200
1,200
1,177
1,03°
1,°3°
1, 12 5
1,179
1,337
I,337

0,482
0.482

Reo.!
R,'o,i hout
S,lOta)umbout
_
S.\Ola)umbout
Wit
•
'WIt dito
Cllroenkleurig
•
Cnroenkleurig dito
Gelplkkeld
Getplkkeld hout van Virginien

1,031
I,031

I, J28
I,J28

1,041
0,8 0 9
0,809
13
1,3
I,
313
0,849
1,li7
1.1 i7

Mafiikhout

Eb"cnhout
•
G'Jl;!de
G')ède Tarwe van het laatfie jaar
Kurk
Witte Haver
Blaauwe Erwten
Wiue
Witte Erwten zeer droog
Gertl:
G~J11 van 't laalil:c
laalne jaar
Mout daarvan gemaakt
V'. id·boonc;n,
id·buonc;n, zeer droog
\Vtlll"n
WC;lIl'n Meel, onglzifc
Ito~i-en
Ito~~en Meel, onge:zift
Hout.Aficbe
•

0,000
0.000
0,631
0,700

0,751
0,757

•

0,240
0,24°
0, 47~
0,472.
0,79)
O,79S
0,807
0,658
0,485
0.485
0,8°7
0,495
0,4540.454o,9::1a
O,9::1a

6. Van
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6. Van vermengde Zelfff:andighedel1.
Zelmandigbeden.

Amber
Git, zwart Agaat
Bezoar, Oollerfche
Oofierfche
_
Weffer[cha
Wefferfchö
Sulphur, gemeelle
gemeellt:
__Vil7um
Vivum
Hout (verfieend)
Borax
Coraa!, rood
Coraal,
-wit
Corallachates
Cinnabar, natuurlyk
__
door konit
konft gemaakt
- door
_~
•
_...:....- van Antimonium
Het geachte Zilver-Oehr van WatJes
Walles
Het Metaal daaruit getrokken
•
Ceruis of Loodwit
Tartar Crudum
EmelÎc
_
Emetie
_
Vltrioli
Room van Tartar
Campher
Campber
Mercurius. raauwe
Mercurius,
- - eens gede!l:illeerd
gedeffiileerd
- - 5 maal gefubiirneercf
gefublimeer<J
Glas van Ancimonie
Andmonie (Spiesglas)
Damzig
Vitriool van Dantzig
Engelfch
-wit
Sal Gemmre
Gemm<e
- PruneJ/<e
PruneJire
- Polycrefium
Polycrellum
_- llmmoniaru
Ammooiaru'nn
Mirabile Glauberi
Zout van Hartsboûrn
Hartshoorn
Zout van Vitriool
Aluin
Nitrum
•
Gummi Arabicum
Tragacantha
Myrrhe
Sp13n[chgroen
Spaanfebgroen
Opium
Goud[chuim
Goudfchuim
13
B .33
t

1,040
1,04°

1,238
1,233
11, 53
5300
1,5°0
J.800
1,8°
0
2,COo
2.341

J,7 2200

2,689
2,5°0
2,$°0
2_60 5
2,.60
7,3°0

8, 200
6.044
6.0447,4647.4641, 08 7
1 56
3,156
3.
J,849
:1.849
2,246
2.246
2,298
1.900
I~900
0,996
]3.593
13.593
13.570
I':hS70

•

14,UO
14• .110

•

5,280
5.280
I, ]15
1,71'S

1.880
1,900
1.900
2,14-3
2,14·3
2,
I4.S
2.148
2.141

1,453
1.453
2,246
1,496
1,900
I.9QO
I,714
14
1.7
1,900
1.900

1,375
IJ 375

J,333
1,250
J,250
14
1,7
IJ 714

I,363
1.363
6,000
Zil.
zn.

2"
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Zilvetrchuim
Byen· Wafeh, geel

0,044
ti, Cl 4<I'
0,960
0,86<;
0,86$
I, 15°
I,
4·615
1,45°

wi
it
-_
-w
Pik
Oogenniet
~
Honig
Hars
•
•
•
Cra!famentum van het Menfchelyke blocJ
Cralfamenrum
bloeJ
Serum van het Menfchelyke bloed
vcrlleend been
Stuk ver11:eend
~

1,100
1.100
I,12C;
1,12(;

1,03°
r,03°

1,8Y5
1,895

7. Van Vogten.

ltegenwatèr
llegenwatèr
,
Gejefi:iIIeerd
Ge:leftilleerd water
:fonreinwater
:fonteinwater .
Rivierwater
Zeewater
Aqua (ortis
fortis of 11:erk
fterk water
•
-~ regia
Olie van Vitriool
- - Naj1;el-Anjelieren
Nagel-Anjelieren
- - Amber
-~ Anys-zaad
- -- Karrewei·zaad
- - Lynzaad
.
-- Kruis en munt
_
.
. -- Olyven
_ - Orange
- - Origan
_- Rosmaryn
_
.
-- van Saffafras
SaJTafras
.
- - Spikenard
~_ - Terpenfyn
~Terpentyn
Spiritus van Terpentyn
"•
_
van Vinum ReéHficatum
ReéHticatum
Ethereale Spiritus van Wyn
Vitriool
Spiritus
van Amber
_
_
_- Hartshoorn
_-Pis
~-Pis
i
_ Honig
Honig
-. .-. ---Spiritus Nitri
dito reél:ific.
reélific.
van Zeezout
Tartar.

1,000
J,OOO

0,99J
0.991
0,999
1,009
I,c30
1,030
I,3(!)0
1,300

I, '234
1,2341,7°0
1.7°0

1,034
0,978
0.994
0,940
0.94°
0,9322
0,93
0,975
0, 913
9 13
0,888
0,94 0
0,934
I,c94
I,C94

6
0,93
0,936

•

•

•

0.7922
0.79
1.'>87419.8H
0,866
0, 866
0,
7322
0.73
I,!103
20 3
1,
1,030
1,073
1,100
0,895
0.895
1S
1,3
I,3 15
1.610
1,130
1,073

Tine-
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Tinêl:uur
Tinéluur van Antimonie
Boter van dito
Balfem van Tolu·
•••
Lixivium van Zout van Tartar.
Bourgogne Wyn
Eourgogne
Canarie
Roode Pontac-Wyn
Pontac- Wyn
Witte Wyn·Afyn
Gedefiilleerde Afyn
Geiten-Melk
Koe-Melk
Pis

0,866

2.47°

~,47°
0,
0,896
896

1,550
I,550
0,953
1,033
1,°33
O,99~
0,99~

1,011

1,030
1,009
1.0°9
1,030
1,03°

TerwyI
Terwyl alle Ligchaamen onderhevig zyn om door hitte uitge.
uitgezet en door koude inééngedrongen te worden, zoo zal
z1l1 vol.
gen,
gen. dat de
cle fpecifique ~wa~r~ens der Ligchaamen, in den Zo.
mer en den Wmwr,
Wmter. met JUltl:
jUlfi dezelfden
dezèlfden kunnen zyn. Dit is
allereerft waargenomen door Proeven van den Heere HOMallereertl:
llERG, en na hem door den Heer E1S.ENSCHMID.
EISBNSCHMID. die het ab.
folute gewigt van een Cubic-duim van onderfcheidene [oorten
bevond. als in
van Ligchaamen. in den Zomer en Winter, bevond,
onderftaande Tafel.
deefe ondertl:aande
!I

Zomer.

I

Ol.
Oz. dr. gr.
Btandewyn
0o
4 32
Gedetl:illeerd
Gede!1:illeerd water 1 00 5
8
5
Fonteinwater
IJ
5 II
0 5 10
Rivierwater
1 o0 5 10
Nitr.
Spirit. Nier.
! 00 6 24
0
van Zeezout
4 49
van Vitriool i 00
5 33
Ol:e van Vitriool
0
7 59
Melk
0
5 20
S
Mercurius
1I
66
7
Myn
0
Afyn
S
5 IS
00
dito f;edeftilleerd.
gedetl:iHeerd.
5 II

°

°
Ii °

Winter.

Oz. dr. gr.
Ol.
0
4 42
00
II
5 11
0
5 14
0
5 13
00
6 44
00
0
0
00

7

00
0

5

5
7
5

2
5
5

!

55
38
7
7I1
25
14
14
21

15

TAFELVERTREK.
T AFE LVER TREK. Zoo noemt.
noemt men by een vortl:elyk
vorftelyk Appar.
h~( vertrek daar de Vorll:
Vorft gewoon is te eeeen.
eeten. Dier"
Dief..
tement het
halve moet het zelve ruim en licht zyn. en eene dusdanige
plaats daartoe verkooren worden. dat men zoo wel uit de aan
Spy.
weerskanten leggende Woonveraekken.
Wooflverirekken. als ook mee de Sp'y.
fen
ren uit de Keuken, zonder eenen grooten omweg te moeten
moeren

B

<4+

n~~
nl!~
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TAFF.
AFF. T
TAGE.
AGE. T
TAGI.
AGI. TAGS.
Ecemen.
Eeemen. gemakkelyk daarïn komen kan. Ten dien einde
wordt het zelve gevoeglykft tuffchen de Voor-vertrellken
Voor·vertrellken aangelegd, en bekomt ook van buiten zynen byzonde::ren in.
gang.
TAFEL WERK. Affamentum. Tabulatio. In het Franfch Bei.
J.ge. Dus noemt men in de Bouwkunde eene. met cierlyk
fChrynwerk bekleedde wandt. Edoch men gebruikt in deszelfs
.
plaats veeJtyds Pleit1:erwerk of Tapyten.
TAFFIA. Dit is de naam dien de Inwooners van de Anti!lifche
Eilanden aan den Brandewyn van het Suikerriet geeven, dat
is te zeggen, aan den geenen die men van het fchuim en de
grove Syroopen van de Suiker ftookt. De Franfchen gee,
gee·.
Guldive en de Engtlfchen
Engeifchen dien van
ven 'er den naam van Gu/liive
Rum aan.
TAGES. Wordt gehouden voor den Zoon van Genius en een
ecn
kleinzoon van JuPiter, zynde een Miraculeus kind, dat uit
den grond voorck
wam, terwyl een Boer de Aarde beploegde,
voortkwam,
beploegde.
en toen denzelven heeft aangefpwoken, en veele vert1:andige
redenen voor den dag bragt.
TAGETES. (In de Botanie) Eere
Rere roort van de SyngeneJia.
Syngenefia·
polygamiajuperflna klaffe der Planten, is een bekend CÎera:ld
CÎera3d
der Hoven; omtrent welkers kragt noch die der Plant iets
met zekerheid is te befljffen; noemende fommigen die een
vergift. Anderen dat ze verdunnende en openende, en inin·
wendig met vrugt te gebruiken is,
is. tegens de koude der Maag
Ma;Jg
en tegen vert1:oppingen uit koude veroorzaakt. Men kan ze
ook
(lok ligtelyk
Iigtelyk in de Geneeskunde ontbeeren; en zjg
zig aan beken·
de en veilige middelen van diergelyke kragten Ii'~ver bepaalen,
bepaalen.
dan iemants leeven 'er door in gevaar te Hellen. Zie 'er eene
Afbeelding van hAAT CCXLIX. Fig. 2.
TAGILADEN. Dus noemt men
wen gemeeIJefyk het Vrouwvolk
Zeliega. in N igritien.
van het Eitand Candina, aan de Ri vier Zeliega,
dryfc, terwyl de lVlannen
LVlannen zig met
hetweIl, den Koophandel dryfr,
de Vifchvangll:
Vifchvangft befiij houden.
'IAGSATZUNGEN,
'l' AGSATZUNGEN , ook TAGLEISTUNGEN, of Vergaderings.
dagen. Zoo worden de faamenkomften
faamenkomfien of Lar.ddagen der
Zwitfers genaamd. De algemeene dagen worden orden!yk
éénmaal 's jaars, naamelyk des Zondags na Pieter en Paulus.
te Baden in den Argow gehouden. en deere wordt de Dag der
extraordinair,
Jaarrekening genoemd. D:: overigen zyn allen extraordinair?
en of aJgemeene, die van alle 13 Cantons en 'toegevoegde
gehouden,
Oorden of Bondgenoo~en, meet1:endeeJs te Baden gehouden.
en van het Canton Zudcb,
Zudch, dat dit recht in het byzonder heeft.
heefe.
uitgefchreeven
llitgefchreeven worden; of zonderling byzondert:.
byzondere. die van de
l?rote1blltCche Caotons te Arau, maar van de Roomfchgezin.
frote1blltCche

den

TAGU.
'T
AGU.

TAl.

TAIL.
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eerllgenoemde beroept
den te Lucern belegd worden. De eerfigenoemde
Cllnton ZUrlch,
Zurich, en de laatfte bet Canton Lurern.
het C~!lton
Zie bet
het Artykel TAAG.
TAAG,
TAGUS. Z;e
TAl.
Artyl\cl THÉE.
T
AI. Zie het Arty],el
TAIL.
T ALL, Is een Zilver gewigt by de Chinee[en,
Chineefen, van waardye 57
Hollandfche Stuivers.
AI LLE. Is de ge[1:alte
T
TAILLE.
geO:alte des Ligchaams; een Ligchaamsfland
Ligchaams!land
en lengte.
lengte, DllS
Dus zegt men van een
cen wdgemaakt
welgemaakt man dat hy
h)'
Taille heeft. Maar làiHe
Taille dOltce
dOllce is eene Print in
eene goede TaWe
gefneeden, gelyk TIJilie
Tam, de Bols is een houten Plaat of
Koper geCneeden,
gefnee1en.
Print in hout geroeden.
TAILLE. Beduidt tegenswaardig
tegenswoordig in ]<'rankryk
}<'rankryk de groote Schat.
ting die jaarlyks van den Burger en het Gemeen
Gemern gevorderd
wodt;
wordt; Zy is in het Jaar 1549. onder Koning HENDRIK da
dIJ
J[,
H, tot beter onderhoud der Soldaaten opgelwmen
opgekomen,, en beo
draagt byna een derde van de ordinaire Contributien. De
Tailles worden gemeenelyk
gerneenelyk door bet
het hoofdgeld of andere per.
fonee\e Schattingen ge
ligt. .Behalven
beeft men ook de
foneele
geligt.
Behalven die heeft
Tailles réeltes,
réellcs. by voorbeeld in Languedoc en Provence,
Provence. al.
dezelven van de onadelyke Goedt:ren geligt worden. Ol>
Op
waar dezelllen
eenige plaatCen
plaatren heeft men Tailles Mixtes of gemengde Schat,
Schat.
Perfoonen gelegd worden. naarmaate van
tingen ,• die op de PerCoonen
hunne goederen.
TAILLEUR,
Sartor.
TAl
L LEUR. Sart
or. Kleermaaker. Deefe
Deere hebben overal een
goed Ambagt dat met goede Wetten en Ordonnantien voorzien
is,
is. Hunne Weetenfchap bell:aat
bel1aat eigenlyk daarin, om nieuwe
zeUs uit te denken, en na te maaken; menfchen
Modens, en zelfs
van allerlei gell:alte
geft:alte bekwaamelyk te kleeden ; de klederen be.
beo
hoorlyk aan te pa{ft:n;
pafftm; ja zelfs, zonder dat, op het enkele
enkel<t
gezigt
gezigt.I wel te treffen; de Stoffen en Lakens met voordeel te
fnyden. te naaien.
naaien, te ftoppen.
ft:oppen, met Pafrementen
Paffementen te beleggen.
te ftikken
flil\ken &c. Voorts moet een bekwaam Kleermaaker eeDe
eene
l,ennis hebben van allèrlei Fluweelen. Zyden, half
gronJige kennis
Zyden en half wollen Stoffen; van Engelfeh. Franfcb,
Franfch, Hol_
Hol.
Jandfch
landfch Laken; en wat bern verder te verarbeiden voorkomt.
zoo wat de fynheid als wat den prys aangaat; om des verzogt
geeven, en te verhoeden dat de Koper niet
zynde, raad te geeven.
worde.
benadeeld wor
de • of hy zelve door zyne eigene onkunde zig
ten toon !lelie.
itelle. Ook moet een Kleermaaker een fcherp on.
on·
hy tot Mee!ler
Meefl:er verklaard wordt. In
doodhan, eer by
derzoek doodl:aan,
zig tot zyne
Neurenburg geeft men hem een half jaar. om zjg
Meefterftukken
Meefterft:ukken te qualificeeren.
qualifieeeren. N
Naa verloop van welken tyd
hy in eene daartoe gefchikte kamer. op een tafel, by de net
ne·
Uuren
gen U
uren lang, allerlei oude en moeielyke Klederdragten.
als het Gewaad van een Prelaat en Pde11:er
Pdefter ,een plegtigKleed
plegtig Kleed
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der Neurenburgr.:he
NeurenburgCche Raadsheeren, een Opperkleed van eello
een.,
zoogenaamde Kroonbruid • zynde van een Adelyk Geflacht.
Geilacht ,
zoo, gelyzy op den eerRen
eerflen Bruiloftsdag pronkt, zoo.
waarmede zyop
!.erwys
Huk Laken.
Laken,
!ierwys alle die byzondere Klederen uit een vol fiuk
of andere Stoffe • pleegen gefneeden te worden.
worden, moet teke.
nen, en wel zeer naauwkeurig; want de Kleermaakers Mees.
nen
ternukken
ter1l:ukken zyn in Duitfchland nergens moeielyker dan in Neu·
Meteringen , dat is.
is, jonge Mee!1:er.
MeeRer.
ren burg. De zogenaamde Meteri11gen.
JlJOet
moet deefe zyn
zyn' kun1l:
kunR toonen ten overRaan
over1l:aan van dea
den zooge.
zoogeMeeRers,
naamden Handwerksheer en van vier gezwooren Meefters,
die deefe Tekeningen zeer naauwkeurig met el en paffer onderzoeken,
derzoeken. en den Meterillger allerlei daartoe dienende Mees.
terlyke Vraagen voor1l:ellen.
voorRellen. Wanneer hy nu in het een en
is, wordt hy door een daartoe geander bekwaam bevonden is.
deputeerd
Mee11:er ve.rklaard.
verklaard.
depureerd Raadsheer tot Meeller
,!,'\JACU.
TAJACU. Dit is eenè foort van Mexicaanfch wild Zwyn. De
Franfchen die in Guajana woonen,
woon en , noemen het Zwart'lJarken.
Zwart'Oarken.
Dit Dier, zegt de Heer BRISSON. is een weinig kleiner dan
bet gemeene Varken. Het heeft een korten en dikken hals.
regt, fpits en o;ntrent
Zyne Ooren zyn regt.
o:ntrent drie duimen lang. Zv.
l1e
1l:aart. Zyn geheeie
geheele
ne oo~en zyn klein en het heefe
heeft geen {laart.
borllels bedekt.
bedekt, die vee!
veel grover zyn dan die
Ligchaam is met bor11:els
van de gemeene Varkens. Zy zyn zwart en met een weinig
witagtig gemengd. Deefe
onder1l:e
Deert! Bor11:els
Bor/lels zyn kort aan het onderfie
der zyden.
zyden, en worden langraamerhand
langfaamerhand langer,
langer. naarmaate z'l
den rug naderen. op welken men 'er heeft
beeft die vyf of zes dui,
dui·
men lengte hebben.
Dit Dier verrchilt
verfchilt vooräl
voorä! van de andere [oorten
foorten van dit Ge,
Ge·
nacht, door eene foort van Beurs, die het op den rHg,
rwg, om·
ilacht.
trent het agterlte gedeelte heeft,
heeft. waaruit een vogt vloeit dat
heeft. RAY
RAY zegt dat deszelfs ondereen onaangenaamtn reuk hedr.
fie
is, en dat zyn buik geen
ile Kaak veel langer dan de boven11:e
bovenlle is.
ha~iren heeft. Het heeft.
middeille van den kop.
heeft, op het middel11:e
tulTchen de ooren, een bos haairen , die voor het grootfie
gedeelte zwart zyn. De Nagels van zyn agter1l:e
agterfie Pooten zyn
z}'n
veel langer dan die geenen gewoonelyk zyn van de Dieren
Dieree
die gevorkte
ge~'orkte voeten hebben.
Men vindt de Tajacu in Nieuw Spanjen , in Terra Firma"en
Firma 'en
in Brafil.
Bram. Deefe Dieren onthouden
om houden zig in Troepen by mal.
kander en bewoonen de Boomen en Boffchen. Zy voeden
Wortelen, Eikels en Vrugten. }OSEPH
Josns D'AcoSTA
zig met Wortelen.
men. zoo dra men een van deefe
deeCe Dieren gedoodt
wil, dat men,
heeft,
heeft. de dikte of beurs affnyden moet, die zy op 'den rug
hebben. want dat anders binnen een half uur hun vleefch
hebben,
Diet
niet meer eetbaar zal zyn. l'liON
TISON zegt integendeel dat wan·
Reer
neer
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lJeer
YJeer men dit deel met den vinger te (aamen
faamen drukt, 'cr een
vogt uit VOortkomen
voortkomen zal, waarvan de Muskusagtige reuk zeer
aangenaam is.
TAJIEI.
TAJIEL Dit is eene foort van Buidel-Rot,
Buidel·Rot, die de Portugeefen
Cacborra Domato geeven.
dtn naam van Cacborro
'rAK.
TAK. Deere
Deefe naam wOidt
wordt ii~uurlyk genomen, naar de verdee.
ee ..
Roomen. De Ontleedkundieen noemen aldus eeling der Boomen.
nige voortbrengCeIs
voortbreng reIs van andere deelen, die daarvan als de
ibm
ilam zyn aangemerkt. Zy geeven ook aan dezelven, on
on...
der dezelfde betektmis, de naamen van Armen.
Armen, Beenen.
Beenen,
Dyen, &c.
'.rAK
gefprooö
'f
A IC Is een gedeelte van een' Boom, uit den Stam gefproo.
ce brengen. Deefen heb.
ten, en gelehikt om de kroon voort re
ben bvzondere
byzondere naam en by de Liefhebbers.
Houttakken
Houtiakken noemt men die van het gefooei
gefiJOei des voorleden
jaars zyn voortgerprooten, en vry dik en lang van hout zyn.
Vrugttak is een taK die middt.!maatig
middtlmaatig van dikte en lengte op
zeltde roede
rnede fiaat.
die zeitde
Halve Houttak is een tak die te dun voor een Houttak en te
dik voor een vrugttak is. Zy wordt op twee of drie duimen lengte
beter. 't zy van hout of vrugttakken uit te
gernoeid; om 'er beter,
do:;:n voortkomen,
voortkomen. en om onderwyl tot de fraaiheid des
ce doen.
doen, en de groote kragt des Booms werk
Booms 't zyne te
te geeven.
rVaterlot
TJ7aterlot,, noemt men alle takken, die elders op den Boom
voortkomen, daar
Jaar men geen gefnoei van het laatfl:e jaar heeft.
voonkomen,
of zoo het daar op gekomen
gt:komen is, grof is.
is, daar _het
.het fyn moefi
weeft:n.
weefen.
Moedertak noemt men die tak. die.
die, oor[prong'
oorfprong neemende uit
am, verCcheide andere takken weder voortbrengt.
den S' 3m.
Deeft! befnoeit men zoo veel als tot de fraaiheid des Beens
Deefe
dient.
Rypbout.
Rypbout, word zulk een tak genaamd, die op het laatfi van
uitfchiet, maar een knop op het end heeft.
beeft.
dt:n Zomer uit[cbiet,
lVlagere tak, wordt zoodanig een gebeeten,
geheeten. die.
dit:. dun en lang
zyn.:le. noch bekwaam is om vrugten, noch om hout voort te
zyn.1e,
brengen. Dus moet die geheel weggenomen worden.
uitCchiet, wan·
wanNaJcbot is dat gedeelte van een Tak dat na July uitfchiet,
neer de Bomen nog een fcheut doen. .
Sprokkel-takje of bout, worden zulke dunne en korte éénjaa.
lige of meerjaarige takjes geheet
geheeten.
en , die aan een anderen dik.
Iige
ken tak gegroeid, zig naar het zetten van vrugten fchikken
het wegweg.
of zullen fchikken. Als dit te veelvuldig is, moet bet
genomen worden.
TAKEL.
'f
AKEL. Dus noemt men in de Scheepvaart een Touwwerk.
Schyvel1, waarmede
met B',okken
B~okken en Keepen, loopcnde over Schyven,

men
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men iets ophyft.
ophyll. Men noemt ook Takel, het Touwwerk. de
cfe
Zeilen. Ankers, en wat verders tot uitrufiing
uitrufi:ing van een Schip
Doodig is.
TAKELEN. Toetakelen, een Schip onder bet wandt brengen. In
het Franfch .Agreer
Agréer 'Uil
.bet
2111 Vaiffeau.
Paiffeau. is by de Zeeluiden zoo veel.
als het Schip van Mallen,
Maften, Steen, Reën, Zeilen en Touw.
werk voorzien, en in fraat
ftaat brengen om Zee te kunnen
kiezen.
Bcenm of D'jen
Dyen des Kiftelaars.
Kittelaart. Is de naam diell
dien
TAKKEN. Beenen
men aan den wortel der twee fpongieufe Ligchaamen des Kit·
her. onderfie
onderfte gedeelte der Schaam.
telaars geeft. Zy komen van het
beenderen en van den Zittak
Zittak,, en klimmen fchuins op, tot
aan de S'Jmpb'jfis
Sympbyfis des Scbaambeens.
Schaambeens, alwaar haare vereeniging
den ftam des Kittelaars maakt.
Takken
'Varl bet 'Verlangde Ho~dmerg.
Moofdmerg. Een naam die aan de
TAkken 'Van
Mcrg[cheuten
Mcrgrcheuten des breins gegeeven wordt.
wordt, Dezelven worden
in twee [oorten
roorten verdeeld.
]Je Voortakken
takkm, de 'lJoorbeenen,
De
Poortakken,, de groote takkm.
'CIoorbeenen, de Armen. de
d~
Dyen des 'Verlangden
boofdmcl'gs, de Steelen des Breins. Alle
D,en
verlangden boofdmcrgs,
naam en worden gegeeven aan twee aanmerkelyke Bun·
deefe naamen
BundeIs der mergagtige Zelffiandigbeid.
Zelfftandigbeid, die men kan aanzien als
dels
de Wortels van 't verlangde Hoofdmerg. De vooreinden zyn
van een,
eu fchynen
fchyncn met de gefireepte
geftreepte ..Ligchaamen
gemeen.
eeu, en
-Ligchaamen gemeenilJtegendeel zig weder ver·
fchap te hebben; daar de agteril.:e
agterfte integendeel
veréénigen
ééni~ell en met den dwarifen
dwarffen of ringknobbel, één Ligcbaam
er dan
uitmaaken. Deefe twee bundels zyn van vooren breed
breeder
cene Romeinfcbe
van agter, en verbeelden eene
Romeinfcne V. Zie het Arty.
lel
kei HERssENEN.
De Agtertakken.
Agtertakken, de kleine Takken. Zv worden ook genaamd
.linnen,
'Beenen, D'Je1l
Dym des Verlangden Hoofdmergs.
Hoofdmergs, doende
..4rmen. 'Beenen.
d:<ar het
re onderfcheiden van de
d2ar
bet woord Agter by.
by, om haar te
Steelen des Agterbreills.
Steden
Agterbreins. 't Zyn fcheuten van den dwarffen
of Riogknobbel,
Riogknobbel. die in het Agterbrein
Agrerbrein te niet loopen. Deefe
DecCe
TakverdeeIingen. aan dewelken den naam van Boom des
Takverdeelingen.
Leevcns gegeeven wordt. zyn in haare Zelfflandigheid.
Leevens
Zelffiandigheid.
TAKKEN. Zoo noemt men ook die korte uitfprultCels.
uitfpruttfels, die
UIt de Hoornen van een Hart te voo!(chyn
voo~[chyn komen.
DENDRITEs.
TAKSCHIETINGEN. Zie het Artykel DENDRITES.
TALAAR. Veflis
J7eflis Talaris. Is een Koninklyke Mantel of Rok
Vorllen en Koningen.
Koningen, hangenw
hangender Afiatifcbe en Afrikaanfche Varfien
de tot op de Hielen. - Het is ook een lange Rok. gelyk
by voorbeeld de Profeffooren ook een roo:!
roo:1 kleed draagen,
draagen.
waarmede de Kardinaaien gekleedt zyn.
Prief1:ers of Ordenslieden in InIn.
TALAPOINS. Zyn zekere Priefters
dien, voornaamelyk in de Hoofdfiad
diëo.
Hoofdftad Pegu. Zy leiden eelt
eell

zeer ftleng
iheng lee ven ; zamelen de Aalmoefi"en
wanneer
Aalmoe1ren in,
iJl, en
eD wanmeer
zy
z'I
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r.y fterven.
nerven, dan worden zy zeer pragtig begraaven. Men heefE
heeft
'er van tweërlei foort. Ecnigen
Et:nigen leeven
lee ven in dl::
dt: BolTchen.
BOifchen, en de
andnen
ftraf van verandl'fcn in de Steden, en zy allen zyn, op fl:raf
brandt te worden, verbonden, om zoo lang zy in deefe orde

zyn buiten den Echt te l€cven.
TALÀSSUS. Werdt by de Romeinen eertyds voor een God
gehouJen. wr;::ke
wc;:ke het beftier had over de Huwe!yken; weshalve jonge Luiden gewoon waren denzelven op hunne trouw.
eene
ne goede uitwer·
dagen aan te roepen, opdat hun Echt van ce
Idng mogte zyn, op dezelfde wyfe,
wyCe, gclyk de Grieken hunnen
HylUe7!fZlli aanbaden.
aanhaden.
HymenauI
V1RESCENS. Jseene
Iseene foon
fooHvan
MofcovifchGlas.
TALCUM VIRESCENS.
van MorcovifehGlas.
't welk men eerryJs Selenites of ook Stella temz
terrlE noemde. Zy
is uit eene
cene menigte korte, Haauwlyks
flaauwlyks doorfchynende, evell
even
dIs door één gevlogten zilveragtige,
ziIveragtige, groenagtige en wryfbaare
Deefe Talk komt uit het Konink.
plaatjes te faamengefteld. Deere
ryk Napels, en wordt naar Venetilln gevoerd, alwaar men 'er
een fi;;:rken handel llltê
l11tê dry(t. Z:e het Artykel TALK.
;velk zy over
TALED. Dus noemen de Jooden het Kleed, 't welk
hangen, wanneer zy in de Synagoge zyn.
hun hoofd hebb(;n hangen.
Dit Klted is v:erkant,
vit'rkant, meefi
meeft van wol gemaakt.
gemaakt, en heeft
Kw~ft~'n ~an r1t'
c1<: HOt
HOtken.
Kw~fi~'n
ken.
TALENT Bett.kl,n
Bett.kl.n 111
111 een' oneigenlyken zin, eene byzonde~
re he
h, kkw~aq.held
W:13I1,hel-.1 (Ot
rot gt!w
gèW gtige zalken
z3lken,, die een Menfeh
Menfch uit de
llt!dl. w"ardoor
wc,ardoor hy eene zaak veel
veelligter
dan
Ndluur hedl.
N<ilu~r
ligter begrypt dal}
mCllig anler
z~gt men dat God deefen of
IDt:I,ig
an.ler :\>îen(ch.
:'v1en(ch. Daarom zegt
geen<
geent n.
n, in zyn beroep, een voonrefFelyk
voonrdFelyk Talent gegeeven
heeft.
hedt.
TALENT. Talentwn.
Talentum. Een Centener Gewigt. Een Hebreeuwfch
Hebreeuwfeh
T"knt bevattende 100
100 Joodrche of 125 Attirehe
AttiCche Mime,
MilllE, dat
is 1500 Oneen
Ooeen Een Griek«:h Talent was omtrent half zoo
Attifche Min.z. Een Romeinfche
Romein(che Talent
veel, naamelyk 60 Attirche
kleinfte hield 83, het grootlle 125
US
was niet eenerlei. Het kleinfie
MitllE 'Jf pond. Het Egyptifehe
Mime
Egyptifche hield 80 pond. Het AlexanAlexan.
c.rifehe
c.rifche 331I pond, 3 anc
Oneen.
en. Het Syrifche
Syrifehe II S pond.
pond J 7 Oncen
Oneen
ën 4 drachmen.
TALERA.
TALERA, Dit is een Riviervogel
Riviervogel., die de grootte van eene
Hen hedt.
heeft. Men vindt hem op Madagafcar.
Madagafear. Hy heeft VioVio·
kue vderen; maar het voorlte
en
voorfte gedeelte
gedeelw van zyn kop, bek ell
pooten,
pooten , zyn rood.
TALETEC. Dit is eene Virginiaanfche Hagedis, die afehverWig graauw,
graauw. met dunne S~hubben
S;hubben bedekt.
bedekt, en bevallig op
rug, met eene vermenging van wit en ros gefchakeerd
gefehakeerd is.
den rug.
Het overige van het Ligchaam i, met kleine vierkante ruiten
getekend. De naart
fiaart is lang J fpit'
fpi's en met areepje.,
Llrccpje. J by wyfo
:van
yan dDgen,
dogen, bezet,

,
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T ALIBULIMI. Eene byzondere foort van geleerde Luiden ia
Tutkyen.
Turkyen , welken, dewyl
dewyI zy den Alcoran leef
leefen
en , Giuzcbon)
Giuzcbon,
Leefers des ,dlcarans
Alcorans genoemd worden.
'
dat is LeeJers
TALING. Querquedula. In het Franfch Sarcelle, is een foort
tweederlei aart, naameiyk
van wilde Eendvogels. zynde van t~veederlei
grooten en kleinen. Beide onthouden zig in menigte in de
Noordfche Landen. alwaar zy ook by troepen vliegen en
:;twemmen. De kleine foort, welke meer tot fpys gebruikt
wordt, is den gemeen en Eendvogel niet ongelyk, hoewel
Zy
kleiner en fmaakelyker, en laat zig ook wel verduwen. Z'J
zyn gemeene!yk
gemeenelyk bl~auwgro.en
bI~auwgr~en V3n vlerken en wit van bor!1.
borl1.
2y
Zy hebben veel,
vee! Olie
OlIe en vlIegend
vhegend Z?ut.
Zout. ~ok
Ook zyn ze een goed
buil,pyn, ontfl:aande
ontftaande Uit
uit Wmden.
Winden, als zy 'er van
middel voor bUlkpyn.
buiten opgelegd worden.
T
ALIONIS JUS. Was in de oude Roomfche Rechten eene
TALIONIS
Kailyding
ftraf
Kaftyding der valfche Betigters. waardoor hun dezelfde (haf
opaelegd wierd, die de misdaad verdiende. waarmede zy ee·
op"elegd
ne~ anderen valfchelyk beCcbuldigden.
beCcbuJdigden. Hedendaagfch is in
ne':t
plaats van dezelve een willekeurig recht ingevoerd, en een
zoodanig recht heeft in Crimineele
Criminede zaaken gantfch geen plaats.
evenwel kan de eene Stad tegens de andere, daar verfcheide
Rechten ingevoerd zyn.
zyn, zig geheel wel van het Jus Talio.
7lis
?lis of van de zoogenaamde regtmaatige Reprefailles in het
burgerlyke bedienen.
.
TALISMA. Is een foort van AanhangfeJ
Aanhangfel tegens de kwaadaar.
tige Koortfen en tegens de Peil,
Peft, gelyk by DOLiEUS
DOLlf!US Encyclo_
Encyclo.
pedo Med. pag. 425. b. te zien is.
TALISMANS
T 1\ LIS MAN:) Betekent een Geleerde,
Geleerde. en deefe naam wordt
in Turkyen aan alle
aHe de geen en gegeeven, die eenige BedieBedie'
ningen in Gerechts· en Geellelyke
Geeilelyke zaaken hebben Maar in.
zonderheid zyn het de Geeftelyke Perfoonen,
P"rfoonen. die het opzigé
over de M05qu~ën hebben, en onder welken .de 1man
oller
Iman de opperfte is.
perile
TALISMANS. Dus worden genaamd zekere uit Erts of
ofE-lel.
Klei.
geileente
Amuleta of Penningen, die onder zekere
gefteeme gemaakte A-rnuleta
Conftellatie gemaakt, en met zonderlinge plegtigheden, voor
ziekte. aan den hals gehangen worden.
deefe en geene ziekte,
TALK.
TalcUln. (In de Nawurlyke
Natttur/yke Hiflorie) Is eene foort van
T
ALK. Ta/cum.
en geene'
Steen die wederfpannig is in het Vuur. en wiens deel
deelen
bepaalde gedaante hebben. Zy zyn zeer dun. en fchynen
echter niets anders dan eene verzameling vati
van" zeer korte.
zagte. en vet in het aanraaken • wryf.
glansryke. ongelyke, z3gte,
wryf..
baare en breuk:ge
breuk;ge blaadjes te zyn.
De Talk is zwaar, hy wederftaat de werking van een vuur
in 't welke he.t
het Marmer in Kalk verandert. en zonder dat zyne.. jileu{
11.
lile\l~ ~U~
di~ hem vreemd is, noch zylle byzondere
by~Qndere z;waarte 'er

.
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l:11:;rkelyk
\11:;rkelyk door veranderd worde. Hy wOIdt
wOlllt me,le
roetIe door de
Zumen
opgeloft
Zuuren niet opgelofl:.
De Talk wordt verdeeld in twee Orders; vanwelke de eerl10
eerl1"
is f~amengefleld
f:iamengefl:eld uit plaaten van. eene groote uitgebr.eidheid.
maakende ieder de geheele
geheete hOrJzontaale
honzontaale oppervlakte van de
Maffa.
De Genera van de eerfle
eerUe erder
order zyn twee: de eertle
eerfl:e !Il
!s di~
welke beftaat
be !laat uit zigtba::re
zigtba;:re af~ezonderde
afgezonderde Plaatoo van eene zeer
buitengemeene dunheid; en iedere byzondere kloof wederom
wederom.
in
kh;inere. De Talken van dcefe
deefe foort
rOOrt worden
jn cen aantal kleinere.
Spec!i!ares genoemd. Zie PLAAT CCL.
Speculares
CeL. Fig. I.
De tweede Genus is die welke faamengefidd is uit afzonder.
lyke Plaaten van eene
ecne aanmerkelyke dikre,
dik re , en welken in geene dunner gefcheiden is. De Ta!ken van deefe Genus worden
Hyalin:e
Hyalime genaamd. Ibid. Fig. 2.
De Talken van de tweede Order zyn de [eenen
r.eenen die uit klei.
klei·
ne Plaaten faamengefleld
faamengefield zyn; in de gedaante van lovertjes.
veden
en van dezelvell
dezelven
onregelmaatig gefchikt,
gefchikt. en gewoonelyk veel
in onderfcheidene rigtingen faamenloopende, tot de faamen~
fielling van
vIn eene der oppervlaluens
oppervlaktens van de Maffa.
De Gmera
Genera van de tweede OI'der
order zyn insgelyks twee, de eerll:e
eerfl:e
van dezelven is faamengefield uit kleine Plaaten, in de ge.
daante val:
vaG Lovertjes, ieder van deztlven in veelan en fyner
plaatjes gedeeld. De Talken van deefe Genus worden ee.
Be.
naamd Braflearea,
BraClearea, Ibid. Fig. 3 en 4.
De tweede Genus van deefe is die welke faamengell:eld
faamengefleld is uit
kleine Plaaten in de gedaante van Lovertjes, die maatig dik
zyn, en zyn of geene kloofjes, in 't geheel of zulks ilegts
llegrs in
laadle Genus
een zekeren Graad zyn. De Talken van deefe !aatfte
IbiJ. Fig. sen
5 en 6.
worden genoemd Elasmides. 1biJ.
TALKBOOM.
TA LKBOO M. Dus noemen de Hollanders een Boom, die in
Xallfi,
Xanfi, een Landfchap van Cbina. groeit, en aldaàr
aldaar KieujeIJ
KieujelJ
genaamd wordt. Bladen, bloeffem en vrugt komen met die
van onzen Peerenboom overéén. De vrugt heeft van buiten
inwendig wit,
wit. bevattende een kern
een zwarte huid, maar is imvendig
of zaad in zig. Gekookt zynde,
zynde. geeft ze veel vet van zig.
het welk geaold
gefiold zynde.
zynde, gelyk Ongel of Talk is,
is. en tot k8ar~
kaar~
fen gebruikt wordt. Deefen zyn fneeuwwit en branden als
flank te veroorzaaken, als ze
z~
Wafchkaarsfen, zonder eenigen fiank
uitgeblufcht worden. Uit het Zaad wordt een Olie ~eperfl.
geperfl:.
en in de Lampen gebruikt. De bladen zyn een goed voed
voedfel
fel
voor het Rundvee en de Schaapen.
ondoorfchynend~..
TALKSTEEN. Is hard, faamengepakt en ondoorfchynend
Hy heeft dikwils verfchilIende
verfchiIlende kleuren. Somtyds is hy wita~ti~
a~tig CD gefireept,
gellreept J en dan weder ,tOellastig
~tOellasti& en fçllilbagtig,
fçb.ubagtig, cn
&'J~
&~~
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gelykvormig aan geflremden Olie. Men kan 'er, even als
met kryt, fl:reepen
areepen med~ trek~en.
.
Men vindt de gemeene Talk
ralk :n
JO groote klompen,
klompen. In de Groe,
ven, waarvan de beddingen naar den Gezigteinder geboo,
geboo.
gen zyn.
TALLIPOT. Dit is een Boom die op het Eiland Ceylon zeer
beroemd is. Zyne bladeren zyn zoo groot, dat e"n eenig.
ec::nig.
zoo men ze
zegt
6 t _ uitgebreidheid genoeg heeft, om verfcheide
I.ieden voor den regen te befchutten. Zy behouden hunne
buigfaamheid, fc
hoon zy droog worden; indiervoegen dat men
fchoon
hen als een Waaier vouwen kan. Zy zyn, behalvlfn
behalvfin dit, zeer
ligt. Hierom gaan de Inwooners nooit uit zonder een blad
van deefen Boom. 't geene hun tot een Zonnenfcherm, en
zelfs tot eene Tent op hunne rei fen verfirekt.
TALLITH. Dus noemen de Jooden
Joodon een dekfel
dekfel,, waarmede ze
in de Synagogen hunne hoofden bedekken.
bedekken, zoo dat het op
beide Schouderen afbangt.
afhangt. Dit houden ze voor een van hun·
ne nooJigfie plc::~tigheden
plt;)~tigheden en geloofflukken,
gelooftl:ukken, Waarom ze zelfs
op reis.
reis, of h~t 1 allitb
ililitb of zoogenaamd .ArbaArba- Compbotb by zig
ten minfie
min/le aan te zien, zoo zy het niet
draagen, om het len
draagen.
kunnen draagen.
TALMUD. Is het voornaam/le
voornaamfie Laer
Lller en Wetboek vaa
vaA de Joo.
den, behelzende de mondelyke wet of alles wat God met
Adam,
Adam. Enoch, Abraham,
Abraham. Mofes en Jofua zoude gefprookell
hebben, en niet in den Bybel aangetekend fiaat.
/laat. Hy is tweederlei • naamelyk de Babylonifche en Jerufalemfche. De Ba·
bylonifche Talmud heeft twee deelen; het eerlte
eer/te deel hiet
Mifcblla, het:ft
Mifcblla.
hedt 6 Sedarim of Ordeningen en is de Text. Het
tweede deel wordt Gemara genoemd. en is de verklaaring die
met veele zeldfaame en miifdyke
miffdyke Fabels en Hi/lorien
Hifiorien opgevuld is. De Talmud van Jerufalem
Jeru[alem is klein, wordt weinig
gebruikt, en is maar een Ulttrekfel
Utttrekfel van de Joodfche
J oodfche Leer.
T
TA
1\ LON. (In de Arcbiteflure)
ArchiteEture) EelJe foore
foort van Lid in de Bouw.
Bouwbe/laat.
kunde dat uit een vierkanttln band en een regten kegel befiaat.
Men vindt het dikwils aan Deuren
Deu~en en Venfters·
Ven!l:ers·
TALPA. Is eigeniyk
eigenlyk een Mol. Zie het Artykel MOL.
TALPA. (In de Chirurgie)
Cbirurgie) Dus noemt men een Hoofdge
Hoofdge-..
zwel, waarïn
waarin fomwyle ce
cene
ne fcherpe materie beflooten
beflootcn is.
en onder de huid rondom zig vreet, gelyk een Mol in de
Aarde
J\arde doet.
TAL
U D. Heet by de Franfchen even dat,
TALUD.
dat. wat by ons de verdunning of Schoeijing genoemd wordt.
TALUS. De fchuinte of helling aan eene FortiJicatie,
FortiIkatie, is dG
fçhuins
fchuins •- afgaande zyde van eenen wal, het zy dezelve van
Aarde, het zy ze van Metfelwerk gemaakt zy, om den voet
breeder
breed
er en viiller te maaken.
TA,!
TA~
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T
ALUS. (In de Anatomie.) Betekent
zoo veel als Aftragalut.
TALUS.
Betekeftt,zoo
Zie dat Artykel.
.
TAMA LAPATRA. Foliurn
Follum Irulurn.
Inrlm",. Dus noemt men bladen
gelyk die van een Oranjenboom, eenigfints [cherper
fcherper en don.
i.s groot en groeit op veele plaatfen in
kergroen. De Boom is
de Indiën. doch meefi
meet1: In
in Camba'ja.
Camba'Ja.
TAMACUlLLA-HUILLA.
TAMACUILLA-HUILLA. Slang met honderd Oogen. Het
geheele Ligchaam van deefe Slang is met een oneindig getal
ronde ringen bezaaid, die eenige overéénkornfi
overéénkomt1: met oogen
hebben. De groott1:en.
grootfien, die
di@ met zwart gemerkt zyn. zyn op
kleinfien ftaan
den rug geplaatfi.
geplaatt1:. De kleint1:en
Haan ter zyde van den buik.
Deefen zyn Kafianje
Kat1:anje bruin en hebben een zwarten rand; en
de middelfien
middelt1:en zyn geheel wit. De rug is met breede ruitswy.
ruitswyfe Schubben bedekt, die treurig bruin en Afchverwig rood
breed, Afchverzyn. De dwarsfchubben van den buik zyn breed.
wig en trekken op het geele. Haar kop is la:Jgwerpig.
la:lgwerpig. rosag~
tig, en met eironde Schubben bedekt, die aan de bovenzyde,
tig.
bovenzyde.
met eenige fireepjes van eene donkerbruine kleur gefireept
zyn'.
zyn". De nek heeft een hal ven ring. De bek is zeer groot
en tot aan den hals gefpleeten. Haare beide Kaaken zyn met
1ange
gewapend, die inwendig omgekromd zyn. De
lange tanden gewapend.
bovenlip is met een hreeden
breeden rand bezet,
bezet J en de rand van de
andere Lip heeft een Zoom.
TA
MAMA-CAME. De Indiaanen van Nieuw-Spanjen geeven
T AMAMA-CAME.
klelne Geit.
deefen naam aan eene foort van kleine
TAMANDUA. Mieren-mer.
Mieren· mer. Zie het Artykel MYRMECO~
MY1I.M:ECO~
PHAGA.

TAMARAKA. Zie het Artykel COHYNE.
T AMARIN DE. (In de Botanie.) Eene foort van de trlane/ri".
trlandria.
TAMARINDE.
monog'jnia
monog'Jnia klaffe der Planten. Is eene Vleefchagtige of mergmerg'
:lgtige
~gtige Zelffiandigheid,
Zelft1:andigheid, die even als vetagtig,
vetagtig. Iymerig
ly.merigenkleCil'
eo kle(il.
verig is. Z
Zyy is in klompen gevormd.
gevormd, zagt,
zagt. zwartagtig en lOS'
rosagtig van kleur. Zy heeft een rinfchen en wynagtigen [maak.
fmaak.
en is met fcholffen,
fchorffen, vlieren.
vliefen, peulen, kraakbeenige vefeleo
vefelen en
zelfs met Zaaden vermengd, die hard, rood bruin. blinken.
de. veel grooter dan die van de kaffie,
kaffie. byn.:
byn~ vierkan~ en platagtig zyn. Zy gelyken naar de Kernen van de kaffie of van
de Vygenboomen. Men brengt dit merg uit Egypten.
Egypten, uit dB
de
beide lndiën
Indiën en uit Afrika, maar vooral uit de Senegal en
Ethiopien.
Is zoo groot als een
De Boom die de Vrugten voortbrengt fs
Nootenboom,
Nootenboom. maar veel digter getakt. Zyn wortel is getakt,
ve[e!agtig
zjg naar alle zytlen uit. Zyn
vefelagtig en haairagtig en fpreidt zig
Stam beflaat
benaat fomtyds tien voet in den omtrek. Hy is met
een dikken, bruinen.
bruinen, afchverwlgen
afchverwfgen en geborfien
geborften fchors bei5 hard en heeft eene rOlia&tige
rosa~tige bruine kleur.
kleedt. Zyn hout
bout is
X. DElIl..
Dul.,
C
Zyni
Zynl

~
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Zvne takken zyn in kleineren gefmaJdeeld.
gefmaldeeld. en breiden zlg
zig
aan alle zyden in eene evenredige order .uit.
uit. De bl:lderen
bJ~deren
fiaan beurtelings aan de takken. en zyn uit
ftaan
UIt negen of tien
Uen en
twaalf paaren blaadjes te (a~mengefteJd
faamengefleld en aan
fomtyds uit tW:l~!f
eene rib vallgehegt.
vaflgehegt. .Zy hebben
ht:bbeu eene vrolyke groene kleur;
zyn wolagrig
wolagtig :lan
aan de onderzyde, cn worden in hunne lengte
eenc kleine Zenuw doorloopen. Hun fmaak i~ rin~.
van eene
De Blot:men
Bloemen komen in troITen
troffen van ne::ren
negen of tien uil
uÎl den iChoot
fChoot
der bladeren voort. Zy worden door dunne Steelrjes onderonder·
blaadjes te faamengefield
faamengetl:eld,• die eene
fieund. en zyn uit drie blaadJes
Roofenkleur hebben, én
Roofepkleur
tn met bloedkleurige Aderen doorlheept
dooriheept
zyn. De Starr.per,
Sla'11per, die uit
uir het midden van de Bloem voort·
komt. ig
is haJKswyfe
haa!;swyfe en alleen van drie helmftyltjes
helmflyltjes vergezeld.
vergezold.
H,'
Hy verandert io cene
eene Vrugt
Vrllgt die in grootte en gedaante naar
de Peulen der Boonen gelykt. en met
rnet drie of vier verheven·
heden bezet ie.
is. Zy is met twee Schorffen
Schorjfen bekleedt. De but.
blli.
tenne
ten{l:e is ros, breukig en heeft de dikte van eene Eyerfchaal.
De inw(,mdige
inwendige is groen en veel dunner. De tuffchenwydte
tuffchen deefe Schorffen
Schorjfen bevat het
her vleefch waarvan wy gefproo.
ken hebben.
pc
pe Tamarindeboom breng~
brengt fomtyds in zeer heete Zomers.
eene zekere lym3gtige
lym1gtige en roffe Zelff1:andigheid
Zelfflandigheid 'lOOl't,
voort, die, wanwan·
neer zy ?edroogd
!!edroogd is, de room van Wynfleen
Wynfteen in hardheid en
witheid evenaart. - De Vrugten bevatten een overvloed van
rins Sap. BELON
BRLON zegt, dat wanneer de Turken en Arabieren
Iins
eene lange reis in den Zomer onderneemen , zy een grooten
grootel'l
Vlm deere
deefe Vrugten vergaèeren om hunnen dorft te
voorraad Vlln
kunnen lefièhen. Zy maaken de Peulen der Tamarindeboa.
Tamarindeboo.
mèn, zoo wel groenen als rypen, met Suiker en honig in.
in ,
mt!ll,
zjg te voeren, wanneer zy door de Woetlynen
Wodl:ynen
om ze met zig
van Ara6\en
Arabien trekken.
trel,kcn. De Zeelieden bedienen zig mede van
deefe ingelegde vrugten.
H"t Vleefch
Vlee[ch van dezelven
deze I ven is niet alleen verfrifTend,
verfrilTend , mnrme·
m3ar me·
de eenigfinls
eenigûnts purgeerende en echter [aamentrel,kende.
[aamentrekkende. De Eu.
lopifche
ropifche Geneesbeeren zeggen dat de Tamarinde de [ch(iHpte
fcherpte
èer
der vogten maatigt, de gi1l:ing
gill:ing van het bloed en van de gal
fiiIt,
fiilt, en de geelzugt geneelt
geneeft Zy worden mede tegens de
galagtige buikloop zeer gepreeren.
gepreefen. en z'f
zy verbeteren op eene
zonderlinge wys de kwaade hoedanigheden van de buikzuive~
rende midJelen,
mitidelen, die te fcberp en te geweldig zyn.
TAMARISCUS. Eene foort vaD
van Boomen behoorende tot de
pentandrktrigynia
pentandria: trigynia klaffe
kl.lffe der Planten,. waarvan men twee onI) De Tamariscus gmnanica, zynde een
derfcheidt, naamelyk
naarnelyl!: 1)
Boomt je dat natuurlyk in HOllgaryen,
Hongaryen, in den omtrek van
Sandauw, Geneve en elders langs de vogtige en
Straatsburg, Sandauw.
Steenägtige plaat
plaat[en
fen groeit. Men kan het ni~t gemakkelyk
gelIlahkelyk
Stecnägtige
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minne niet wanneer men het
de Tuinen aankweeken , ten minfte
niet
niee nab1'
naby het water plant. Het weerftaat
weernaat alsdan den winter
vry wel, maar Cehiet
[chiet nooit tot de hoogte van eenen Boom op.
heefe ten naaften by
hy de dikte van een been, en
Zyn wortel heeft
is met eenen Schors bedekt,
bedekt. die eenigfints dik en zeer bitter
is. Hy Cehiet
[chiet eene menigte breukige Steelen uit, die met een
roodagtigen Schors bedekt, en met een groot
groOt getal bladeren
vercierd zyn, welken naar die van de gemeene Heide of naar
die van den CyprefTenboom
Cypreffenboom gelyken. Zy hebben eene Zeegroene Ideur
kleur en een [aamentrekkenden
Caamentrekkenden [maak.
Cm aak. Zyne bloemen
zyn aan de toppen der takken in aairen byéén geCchikt.
ge[chikt. en
beil:aan ieder uit vyf eironde blaadjes. die purperagtig wit
Helmfiyltjes, die rondagtiga
rondagtigo
zyn. Zy bevatten mede zoo veel Helmil:yltjes,
en geelagtige toppen hebben. Op deefe bloemen volgen klei.
ne, langwerpige,
langwerpige. fpitfe en driehoekige vrugten, die ver[chei.
verCcheine.
de kleine Zaadjes bevatten, die met pluimpjes bezetzyn. Dee.
[e
Ce bloemen en zaaden duuren byna
b1'na den gantfchen
gantCchen Zomer. ~
2.) De TamCiriscus
TamarÏ!cus Vulgaris, gemeene of van Narbonne
Narbonnegroeit
groeit
voornaamelyk in de warme Landen.
Landen, gelyk Spanjen , Italien
Italieli
en Languedoe.
Languedoc. Hy [chiet
[eh iet verfeheide
verfcheide Steelen uit. die doordoor.
gaands e~ Heeil:er
Heefter of Struik vormen; maar fomtyds maal,en.
maalwn.
zy
zv een Boom uit, die de hoogte van een Kweeboom heeft.
De Stam van deefen Boom is uitwendig met een graauwen
is, en het hout is
Schors bekleedt, die uitwendig roodagtig is.
Yoori~
wit. Zyne bladeren zyn veel kleiner dan die van den yoorigen Tainarifchboom. - Dit Boorntje
Boomtje bloeit gemeenelyk drie.
maal in het jaar. in de Lente, in den Zomer en in den Herffr.
Herm.
bloemen, die purHet vormt een vry bevallig gezigt om zyne bloemen.
peragtig wit en in aairen byéén gefehikt
z1'n. Het legt zpe
gefchikt zyn.
bladeren in den winter af en verkrygt in de Lente wede r
nieuwen. Dit Boomt je bemint eene vogtige Aarde. De
hetzelve nadeelig. Het wordt door knopfirenge koude is aan hetzeh'~
pen en fcheuten vermenigvuldigd. Zyn hout.
hout, wortel, [ehors
Cchols
en bladeren. worden in de Geneeskonfi
Geneeskonft gebruikt.
Men maakt van beide de [oorten gebruik. Men maakt vaD
van
het hout kleine tonnetjes. [ehoteltjes.
fchoteltjes. drinkbekers en andere
het vogt dat zy bevatten.
bevatten, eene openende kragt
vaten, die bet
byzet. Alle de dee!en
de
deelen van deefe Boomen worden afzetten
afzettenda
gefchat; alsmede het Loogzout dat men 'er uit trekt. en het
geene
ge ene tegens de veril:oppmgen der Milt, van de Lever en
het middelmiddel" Darmvlies gebruikt wordt. Men wil dat het
Pokhout tegens de
hout van de Tamariscus zoo goed als het Pokhoue
Venusziektens is. Het is mede nuttig tegens alle de gebreken
van de huid. De Verwers maaken fomtyds
fomt1'ds van de Vrug.
Vrugten gebrUik
&eb,uik,J in de pla~.'s
pla~:s van Galnooten
Galnooten,J om zwart te ver.
ver-

wen.
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TAMARU.GUACU.
TAMARU-GUACU. Dit is eene foort v~n
V~n BrafiliaanfcheZee·
BrafiliaanfcheZee.
kreeft,
Portugee[en ~aramon
~ara111on de Saldago noemen. Z'{
Zy
kreefe, die de Portugeefen
wordt nooit (ot
(Ot fpyfe gebrUikt. RUISCH
R UISCII zegt dat zy negen
duim lang is.
is_ Haar kop heeft de lengte
kngte van twee duirn.
duim. Hla.
re oogen !leek
{leoken
en uit
I\it en zyn langwerpig. Zy heeft agt hoor·
nen gely;,
gelyi. de Krabben. Deefe Schaalvifch neemt in breedte
naar den kop af, welke driehoekig is, en de grootte van Cèn6
eene
Olyf hf;lcft.
heefe. Haar Ligchaam heeft elf ringen, gelyk elen
:-len fhart
llaart
der Krabben en der Kreeften. Het agterlte
agtt'rfte gedet'fte
gc:det'lie van het
fteekt ter wederzyde uit. en is met haairen be'l~t.
bez:::t.
Ligchaam fieekt
Haar geheele Ligchaam is met eene witte
wirte Schaal bedekt..
bedekt. die
200 glanzig als hoorn is. Naby de faamenvoegfelen
faamenvoegfeJen trekt '1.'1
'ly
op het zwart of op het PllI'per.
Purper. Zy heeft aan iedere zyde
drie Pooten, die dun en lang zyn.
'lyn. Naby den kop heeft zy
zy.•
aan iedere zyde een arm, die vier gewrigten
gewrigren heeft.
heeft, lIet
Het uit.
uit:Jan het
bet laa!lte
laatt1:e gewrigc
gewrigt als eene SeiJIe
SeiJfe
einde van den arm is aan
kwet!!
gekromd, en met zeer fcherpe tanden bezet. Dit Dier kwetft
Armen. en de wonden die het veroorveroor·
door middel van deefe Armen,
zaakt zyn moeielyk
moeieiyk om te geneefen.
Brafil deeren
dee[en lJaam
naam aan twee foor.
T AMATIA. Men geeft in BrafiJ
eer.e foort van Lyner.
L)"iler, en de
ten van Vogelen. De eene is eene
andere eene foort van Waterhaan.
TAMBA YK. Is eene
cene Mixtuur van goud en lwper.
koper. waaruit
TAMBAYK.
de Koningen
Konirgen van Sumatra, in het byzonder
bY'londer die van Acem
Aam of
Acbem. hunne Schotels en Tafelborden laaren
Jaaten maaken.
TAMBOER. Betekent zoo wel de Trommel als den Trommel.
TrommelDager zelve. Men gebruikt
gebruil,t ze by de Regimenten te voet en
flager
by de Dragonders. 13'1
By ieder Regiment te voet is een -Regi.
.Regi·
Compagnie heeft een of twee Tam·
Tarn·
roems Tamboer,
ments
Tamboer. en ieder Comp3gnie
een Bataillon in de wapenen is, dan fiaan
ftaan
boers. Wanneer cen
de Tamboers aan de Vleugels, en wanneer het 'lig
zig beweegt
en voortrukt, dan Marcheeren zy ten deele vooraan, ten
tcn
deele tuflèben
tuifchen de gelederen en ten deele agteraan. Hy moet
Trommel11agen, als de Alarm,
AlarlD, Wagt.
Wage, Verzameling,
allerlei TrommeIflagen,
Afrogt, als ook den Marfeh
Marfch
den Marfch de Reveille, den Aftogt,
van vreèmde Volkeren verl1:aan.
verftaan. Dikwiis worde
worJe hy met Brie.
Vefiing aan den Commandant ge·
ven in eene Vyandelyke Vel1:ing
zonden, en ter plaatte komende, moet hy 5 of 6co Schreeden voor de Velling
Veiling blyven ilaan,
ftaan, de Trommel roeren, eenen
Neusdoek in de hand neemen , over het
bet hoofd zwaaien en
aan den hoed binden; vervolgens moet hy op die plaats waglen,
ten, tot dat
dot hy van ecnige
eenige Gecommandeerde Soldaaten afge.
afgehaald wordt. Deefen
Deeren binden hem daaddyk
daadelyk de oogen
Dogen toe.
Vefiing. en laaten hem in het huis van
brengen hem in de Vefting.
dtn
litn Commandant de Dogen wederom geopend zyn; en wanwan·
n(.'er
uitg~voerd heeft
wederom
neer hy zyne Corr.miffie uitg~yoerd
heeft,J wordt by weder~
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a Is voor,en geblindt uit het huis.
huis, door de Vefting.
Vefiing. op de voo,
rige pl~ats
p!3ats gebragt en dus verhaten
TAMBOUR.
Palliffddeeren genoemd,
genoemd. welke
TA
MBOUR. Zoo wordt de Palliff,!deeren
men oy
hy de Wapenplaatfen
Wapenpla3tren van dl':n
drm bedekten weg,
wes, hy de
..,dllgles
1/Jgles Saitiants, aan de Gorges van de Dimi.Lltiles.
Dimi.Lwzcs. Rave,
lyntn en diergelyke
dier~elyke werken aanlegt.
De Palii(f,den
Paiiiff,lden worden
tm
tor vier voet dtep in den grond gezet, met y[.:ren
yreren klampen
aan malkand~r bevell:igd,
beveO:igd. en met fchietgaren
Cchietgaten voorzien.
\/oorzien, ten
beneden 'er door heen fchiettn
[chiett::l) kan. PLAAT
PLAAT
einde men boven en bereden
ecu Ft,lj.
Fig. 2. Men heeft zig van dezel\'en
dezeh'en al heel dik
dikwils
wils
met groot voordeel bediend, zoo verre.
verre, dat indien ook de
Vyand reeds tot op het Glacis
GZacis genaderd was en op
t\p fommige
pJaatren
plaat(en zeli's
zelfs tot in den bedekten weg fappeerde,
fappeerde. men zig
nogtans uit die Palliffadeering fierk
ll:erk verweerr1e.
verweerrJe.
Tl\MBOURECISSE.
M'ldagascar, wel.
T L\ MBOURECISSE. Dit is een Boom van M'Idagascar.
kers vrugt eene foort van Appel is,
is. die wanneer hy ryp is,
is.
vanéén[cheidt. Uit den Oranjeagtigen Schors
zig in vier deelen
deel en vanéénrcheidt.
deeCe Vrugt.
Vrugt, trekt men een afverwfel, dat. wanneer het
'van deefe
uitgedampt is, een uittrekCel
uittrek fel of liever
lic::ver een droeifem
droeiTem verfchaft,
die na~r
nau de Roukuu
Roukou van Amerika gelykt.
TAMEND01L Een Mieren·Eeter.
TAMENDOA.
Mieren-Eeter. Zie het Artykel MYRME'
COPHAGA.
COPHAGA.

T
TAMlAl.
AMIA I. Waren eertyds Rentmeeiters
Rentmeellers te Athenen. of zoo·
danige Perraonen
Perfoonun .van
,Van de Regeering.
R.egeering. die het befiier
befl:ter hadden
over de publieke inkomi1:en.
inkomften, om dezeIven
dezelven te ontfangen,
ontfallgelJ. tot
lot
noodige zaaken
ZJaken uit te geeven, en de overgeblet'ven
overgeblet:ven Pennin·
Pennin.
Doodige
gen weder in de Schatklfl:
Schatklfi [e
te brengen. Hunne bediening
bcdil::ning duur.
de ilegts
fIegrs vyf jaarcll,
jaaren, doch fomtyds langer.
langer, naarmaate zulk
een Rentmeell:er
Rentmeeiter de zaaken naar het genoegen der Inwooners
behandelde of wiO:
will: te beitieren.
bei1ieren.
TA MNUS. In het Franfch Scealt
Scea1& de Notre
Natre Dame
Dmne of Radar:
Racine
Vierge. Kwartel.Befiëtl.
Kwartel.Befiëll. Wilde Wyngaard. (ln
(In de Botanie.)
Eeue {oort
foort van de diacia.bexandria
di{IJcia,bexalldria k!aiTe
k!affe der Planten.
Planten, is een
Eene
opklimmend en zig om andere Gewaffc'n
GewaiT<:n heen Dingerend Kruid,
doch zonder dra"den
dra:ldcn (capreoli). De bloemen zyn zesbladig
regelmaatig. Ecnigen
Eenigen àerzel
derzei ven zyn met, anderen zonder
Ovaria, waarvan de eerih:n
eerfl:en eene
tene drooge vrugt leveren. aan
een kort voetfieeitje
voet!1:eeltje.• ter grootte van eene kers, in het be'
gin groen.
groen, doch in het rypen rood en voorzien van vier of
groote, ronde en zwarte Zaaden.
Zaad~n. De Wortel is lang,
vyf groote.
vogt voorzien;
vOOlzien; zeer oper.ende
opeGende en wa'
wa·
dik en met een Iymig vagt
terafdryvencle, dienll:ig
terafdryvende.
dienfiig om de fionden
ll:onden te verwekken, en uitkwetfuuren. om te onóinden
onóinJen en tt:
te ver'
gerafpt op kwetfuuren,
wendig gerarpt
iterken,
fterl\en, en fomwyle om goede Etter te maaken.
TAMOATA.
Icbtbiolo!tie) Soldido. Is een A
Amerikaan'TIerikaan.
T AMOATA. (In de Icbtbiulo;;ie)
[che
fche Riviervifch van eene Y[eragtige
yreragtige kleur. Illet
met et;n
een kop.
C 3
z~o
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breed bykans als een Kikvorfch,
Kikvorfch. een grooten tandeJoobek. kleine oogen en een harden Schulp, by wyfe van
fen bek,
een Schild op den kop; zynde het Iyf ook als met een har.
harnas voorzien. Hy is goed om te eetcn,
eet~n, openende en dienftig
dienfiig
in 't Graveel.
TAMUS. Zie het Artykel
ArtykeJ TAlofNUS.
TAMNUS.
TANACETUM. Reinvaar. Wormkmid.
Wormkrrtid. (In de Botanie.) Ee.
S'jngenefia-Pol'jgamia fJiqu(jlis
f1!qu(jlis klaffe der Plan·
ne foort van de S'jl1genefia-Pol'jgamia
ten, maakt gef1:reepte
gefireepte en regt orftaande Stengelen • zynde met
ten.
langwerpige. en als eene Zaag gekorven bladeren bezet.
veele langwerpige,
Steel en ilaan
Haan knopjes. vol kleine en geel~
geelli)
Boven op de Steelen
bloemt jes. Het kruid heeft een zeer f1:erken
Herken reuk en een bit·
teren [maak.
fmaak. Men vindt het by de wegen.
wegen, op velden en by
wateren,
wateren. doch meeft op een' zandigen grond. Het wordt
voor de Wormen, buikpyn,
buikpyn. waterzugt en vetf1:opping
vetfiopping der
oene Afbeelding van PLAAT
Maandfionden gebruikt. Zie 'er OCne
Maandf1:onden
CCLl. Fig. 3.
TANACHT. Zie het Artykel TRETRETRETRE.
TAND. Dens,
Dens. of Dentei, TANDEN. Zyn die beenderen.
beenderen,
welken in het Kakebeen gezet, en harder en gladder zyn ,•
dan de andere Beenderen des Ligchaams,
Ligchaams. zynde
zynrle ook dienilig
dienftig
(lan
tot het fpreeken.
fpret:ken. Ze komen
tot verbreeking van de Spys en tOt
'eerft eenige Maanden na de geboorte te voorfchyn; niet dat
"eer1l:
eerfi geteeld worden, neen want ze zyn al
dezelven alsdan eerf1:
voor de geboorte in het Kakebeen verborgen en worden dus
door den toevloed van nieuw voed fel naar buiten gezet. Het
getal is by een ieder niet evenveel, want fommige Men(chen
hlygen 'er agtentwintig en anderen dertig;
dertig'; doch de meel1e
meelle volvol·
loygen
onëfft:n;; want
waJl'chen tweeëndertig; fomryds is het getal ook onëffen
waffchen
men vindt fomtyds in een Kakebeen vyftien en in het andere
een meer of minder. Als de twee agterlle
agct:rfte tanden omtrent het
3o!l:e
sofie jaar of laater te
le voorfchyn komen. noemt men ze Den·
Dm·
Sapientit1!, Wysheidstanden,
Wysheidstanden. doch juif1:
juifi alle Menfchen krykry.
tes Sapientit1!.
gen deefe tanden "niet.
'niet. In opzigt van derzelver gedaanre.
gedaante.
foorten; als ~) de
Je
plaats en getat worden ze verdeeld in drie (oorten;
lncifores, de Sny·of vOOlf1:e
voolile Tanden; deefen
deefen. zyn de middel.
middelf1:en tuffchen
tuJl'chen de anderen. gemeenelyk vier in
m leder
:eder Kakebeen,
fien
!l.)
2.) de Canini,
Canini. Oog-of Hondstanden.
Handstanden. Het getal van deefen is
~eer verfchilIende ; want fommige Menrcben hebben aan ie·
dere zyde,
zyde. en in ieder Kakebeen maar een. en fommigen
twee
twee of drie. 3) De Molares, Maaltanden; dec fen zyn vier
ol' vyf aan iedere zyde en in ieder Kakebeen. Het gebruik
der Tanden is uit het gezegde reeds genoeg kenbaar. gelykze
Kinde.
behalven dat ook tOt cieraad dienen. De Tanden der Kindeeerfie jaaren gegroeid. vallen ontrent her.
het zevendtl
zevende.
ren, in de eerf1:e
en het agtfie jaar weder uit,
uit,in
in welker pl;lats fierJ.<:re
fierl.erekomen,
komen.
200
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die beter tot het kaauwel'l dienen. De anderen die- dan voortvoort.
];0men,
}wmen. worden :lIs dan niet t:erft
~erft geleeld
geleeld., maar zyn reeds
Yoorh~nden
.,oorh~nden geweefi,
geweefi:. en hei
het' heeft
h~eft hun alleen aan vafiheid
Ontbroken.
verwilTc:len derzelven duurt (Ot
tot in hu
htt J2de
ontbroken. Het verwiffc:len
jaar. Elrw Tand heeft binnen in zig zyn J\1ergbuis, en elke
Wortel derzelven heeft eene opeJling rot
tot den ingan/;
inganr; eellei
Slagäders, en eener Zen uwe ,• en tot den uitgang eenes A.
ders. In hoogen Ouderdom vallen de tanden ook door enkele
Zwakheid uit, en de Alveoli of Putten daar ze geftaan
hebben,
hebben. vergroeien alsdan vanzelve.
Uit de Tanden der Paarden kan men van hunne jaaren en
oordeelen.
ouderdom oordeel
en. Zy hebben 'er 24 in getal, .Marbdiues
Marbdietes
of Baktanden genaamd,
genaamd. op iedere zyde 12; deefen
deefr.::n vallen
valltm
nooit uit, en dienen allecnlyk om het vo~dre1
vo~d(el te kaauwen. De
4 voorfien,
voorfien. onder en boven worden Pillce.r
PillcU genaamd. en de
4 naanen
naallen op beide z}'den,
zyden. boven en beneden,
beneden. Metoyennes;
gelyk die op dc
de vier hoeken Coills.
Wanneer iemant fielt
fi:elt dat Tanden geen Bet!ncleren
Beenderen zyn, houdt
men zig in het eerfl:
eerll: heel vreemd; ondertulfchen,
ondenuifchen. als hunne
geboorte, beenwording , verwilfding.
verwiiftlling, geduurigen aangroei.
geboorte.
hun byzonder en alleen eigen maak fel nagegaan worden, dan
Claffe der
ziet men ten allerklaarne.
allerklaarfte, dat zy wel onder de ClaiTe
B~enderen behooren, doch eene andere foort zyn, want zy z}'n:
z}'o:
1 Har,ler
Har.ier en vaner
vafter v~n zelfftandigheid
zelffiandigheid dan de Beenderen.
2 Zvn zy bloot, 't welk niet een been des Ligc:haalDs is. 3
De Tanden zyn in het begm geen Kraakbeen, maar eene Iym.
agtige
aglige Stoffe. 4 De Beenwording gefchiedt in de Beelld':i'en
Beend.:ren
in het midden; en in de Tanden, wordt de korft eera
eed} bl:l,m.
bl;el>
agtig. 5 De Tanden hebb;;n gevoel; de Beenderen nit:l.
niel. 6
Dt:
De T Jnden verwiff;;!t:n
verwilT,!en en groeien genadig
gelladig aan.
aan, om re herftellen 't geen,
geen zy da;.;elyks
da~elyk5 door wryving verlieren. Wegens
fiellen
het krygen der Tanden. Zw
DI}'FIZie het Artyke: DENTITIO DrHI.
CILIS. Wegens ht!t
het bederf der TanJen, het AnykeJ DEN.
TlUM
TIUM CARIES. Wegens de zwarte Tanden, het
t:et AnykcJ
Anykel DEN.
TIUM
TIUM NIGRITlES.
NIGRITIES. Wegens de vuilu
vUII~ Tanden,
Tanden. het Arrykcl
Anykcl
DENTIUM SORDITIES Wegens de worm der Tanden.
Tanden, her
hel Ar.
Iykel DENTlUlI1
tykel
DENTIUM VERMtS.
VER Mrs. Wegl:n~
Wegen~ de VerfieenJe
Verfi:eenJe Tanden. het
Artykd
ODONTOPETRfE.
Artykel ODONTOPETR!E.
TAND. (ln
(In de Bouwkunde). Zoo heet eiger.fyk
eiger.lyk in een Slim.
of Voorboofd·Rad. het deel waarmede huzelve in een Dryf.
en hllt
hlK Dryt'werk
Dryfwerk het>~)en
he~~)en een
wt:rk
werk ingrypt. Beide de Tand t:n
nut, deels by l\1olt:ns,
Molt:ns, Waterlwnfien,
WaterJwoften, U Jr.
onwaardeerbaar nut.
werken
du;:rgelyken, onder weU,en
well,en een van de oei;tniten
bei;tniten
werkelJ en dlergelyl\en,
het Wind,
Aas is. Nit:ttegennaande
Wind-Aas
Niettegenfiaande nu wel door oen
den TanJ
TnnJ <.:n
het
hee Dryfwerk, indien men dezelve rnenigvulJig
menigvulJig lIlCót
Ill(;t t:lk'~!l(fer
t:lk'~!lder
'Çerzet,
~erzet, naar de Theorie, met de allerminile
allerminiic kJ'ili!,C,
kl'ili!,C, ee;]
teil O;J.
0;].
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geloofFelyken laA: kan beheerfcht
behee!fcht en overweldigd worden. is
i~
met doenlyk, omdat daar door zeef
zeer
zulks echter in de praél:yk niet
veel tyds verlooren gaat j ik wil met ~ilzwygell vo?rb~gaan,
kofrbaarfre ftukken
frukken lil de MechanIca IS, en
dat dit een van de kofibaarfte
daarenboven nog eindelyk de geheeIe Lafi
LaA: aan éénen Tand of
Dryfilok moet toevertrouwd worden. De Tanden, aan deefe
Voorboofd· Raderen, worden of in de Peripherle in gezet.
gezet,
of daarin ingefneeden. Hoe derzelver fierkte
frerkte en hoogte, na~r
naar
bet vermogen 't geen de Machine zal hebben.
hebben, geëvenredigd,
en een Tand behoorlyk verdeeld moet worden j insgelyks wa~
nog meer in beide gevallen, te weeten by het inzetten. en
infnyden waar te neemen is leert zeer omftandip,
omllandip, ]ACOJl LEVPOLD in zynen Theatro Macbinarum Generali. Csp. 5. pag. 47.
47! 84,
84- Daar hy teffens de Tanden in Plaat op tienderhande
voorfrelt, hoe naamelyk dezelven, naar de verfchillende
wyfen voorfielt,
omfrandigheden. behoorlyk veranderd moeten
moelen worden. Voor.
omfiandigheden.
Voor·
beelden in tegendeel, hoe de Tanden en het Dryfwerk, aan
de eene en andere Machine, met nut, op verfchillende wvo
wvfen kunnen te pas gebragt worden, vindt men, gelyk in alle
overige deelen van zyn Tbeatrwn
Theatruln Macbi1'laru1n,
Macbi1'larutn, insgelyks in
m
het byzonder in zynen Tbeatro Macbinario. Cap. 9. pag. II I188
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TAND-AR TS'
TS· Tand - Doflor. Tandmeefler. Deefen zyn by de
ouden reeds bekend geweefi
geweell en hebben het thans zoo verre
gebragt dat ze de Tanden keurlyk weeten te zuiveren; den
Tartarus of Wynfteen daarvan af te zonderen ;j het loffe Tand.
verrotte Tanden zonder ongemak
vleefch va(l: te maaken; de venotte
uit te trekken,
trekken J den kwaaden reuk te verdryven ; de ledige
Kasjes cierlyk met nagemaakte Tanden in te vullen, en dus
het gebit in een gewenfchten A:aat
fraac te ftellen.
frellen. Sommigen gege.
bruiken zekere Yferen Infirumenten.
Inflrumenten. by Grieken en Romeinen. eertyds OdoJltagoga, Odolltagrre,
Odontagrre, DentarpagC8, Bipenfiles, Forcipes, Dentiduca genaamd. Anderen hebbtn zigdoor
de langduurige oeffening zeer bekwaam gemaakt, datzede
[mert, met de hand, zonder eenig werkTanden zonder veel fmert,
tuig, behendig weeten uit te haaien. In tegendeèl kan een
ongeoeffende Meefler het Tandvleefch en de Kinnebakken
kwetfen,, en allerlei gevaarlyke toevallen, ja zelfs
gevaarlyk kwatfen
den dood veroorzaaken.
TANDBRAASSEM.
T: ANDBRAASSEM. Dente:».
Dente;A. Men geeft deeren
deefen naam aan ee.
ee_
nen Vifch van het geilacht der Zeebraaffems, die, wanneer
hy buiten het water is.
is, gefiadig
gefradig fpanelt en zig beweegt. Hy
frrand om de Rotren
Rotfen in de Middellandonthoudt zig naby het firand
[che Zee. Hy heeft eenige overeeokomA:
fche
overeeokomft met den Goudbraasfem, door
~oor de gedaal.1te. de vinnen, de doornen. de (chubbt:n,
ben, en
ell de kleur die tuifl:hen het wit en rood is. Zyne Schub
Schub....
ben

T
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hen zyn eenigûnts
eenigfints gevlakt. Hy heeft vier Tanden in ieder
K:l3l:,
Ka3l:. die zig van de kleinen onderfcheiden. De Tandbraasfc:n
fc:rl van de Oallzee wordt ved
veel grooter dan die van de Mid,
Mid.

tleilanMche
tleilandfche Zee.
TANf1ENSKRUm.
TANDENSKRUm. Zie het ilrtykel
Mtykel DENTHLARIA.
DENTELLARIA.
T.'\NDKAS. Alveo!us. Eene holligheid welke de Natuur in het
hoord
haard der 'twe"
h"e<, Ka~ken,
Ka~ken. om den w0rIei
w0Ctel der Tanden op te
fluiten. ;.:cm;;~~t
;.:cm~~:';'t heeft.
heefr. Het getal der Tandka{[~n
Tandkaifen beantwoordt
btantwoordt
aan dat àer
der T2iidcn
T~lidcn Haare v2fiigheid
v;Jfiigheid is veel gromer
groottr van agter d:;n vzn
nn V01ren
vo)ft;n aan de Kaak·beenderen. Die der bovenfie H,llldllJnJ~n
gemeenCehap met de KaakHpndllanJo;n hebben fomtyds
fomtyJs gemeen[chap
beenhoerem~, 't welk F;fiels,
F;llels, die zeer hinderlyk en ongel
makkejy~
makkeiy~ te geilee[en
ge,leefen of liever ongeneeflyk zyn, veroorzaakt,
veroorzaakt.
wanr,eer èe T.mètm,
T;!nètm, die daarïn hui~vellen, worden uitgewanr'cer
trokken. HIG::\lOR
HIGlIIOR US.
U,, een Ergclfch
Er.gcJfch Onrkeder.
Onrlceder, verhaalt dat
D3me, well,e e::n Tanj der bovenkaak uitgetrokken
eene Dame.
was. gefiadig eenige weiagt;gheid uit de Tandkas voelende
Joopen.
dee!'e uitvlocijing veroorzaakte.
veroorzaakte, het
loopen, door het gat dat dee:e
einde eener
cener Schryfpcn.
Schryfp~n, dien zy de veeren had afgetrokken,
afgetrokken.
gaan liet. Zy liet Laar byna
byr.a g~heelg~heel· en- al ingaan.
ingaan, 't welk haar
verfchrikte.
verfchrikte, om dat zy geloofde dat zy haar tot op den bodem
des Bekkeneels had ingedrongen. HIGMORUS deed haar zieR
dat de Pcn
Pen Krulswyfe was in één gedraaid in den KaakbeenKaakbeen·
boefem.
vreden, doch hy genas
boefem, en 1l:elde haar op die wyte te vreden.
haar nter.
nier.
TANDKLOOF •, of TANDSNEDE. (In de Bouwkunde.) Zoo
noemt GOLDMAN • in zyn werk van de Bouwfioffen en in
zyne aanwyfing tot de Bouw·kunil:.
Bouw'kunil:, de Infnydingen in eene
Platte
Plane van het Opper-Ci~raad.
Opper·Ci~raad. Onze Werklieden noemen dezelve ook KALFSTANDEN •, en zy komen voornaamelyk in de
vier laatlle Orders voor; moetende voor het overige dus ge.
zet worden dat de Asfireep
Asllreep van de Zuil midden door den Tand
gaat. De breedte van eenen Tand is 3.
3, de hoogte 4, en de
brtedte
brteute van de tuffchendiepte 2 Minuten van eene Modul.
Aan den Hoek d~ar zy rondom de 13oril:weering
Eor1l:weering gebroken
worden.
worden, komt een Tennentap of een vVyndruif. Ry VITRUVlUo
VlUo hieten zy Dmticuli.
De Franfchen noemen dezelven
Denticules,
Denticules. zoo ook Dendeiets. De Ilaliaanen
ltaliaanen il Dentiili.
TANDMEESTER. Zie het Artykel TAND·ARTS.
TAND·AllTs.
TANDMIDDEL. Zie de Artykels
Anykels DENTIFIUClUlH
DENTIFIUGIUlH en ODOl'l~
ODO~~
TICA.
TAND-NYPTANG.
TAND·NYPTANG. Zie het Artykel OnONTAGOGUM.
ODONTAGOGUM.
TANDPOEDER.. Zie het Artykel DENTIFRIClUM.
'rANDPYN.
'fANDPYN. KieJp':ill.
Kiefp'Jll. Is fomlyds
fomtyds vergezeld met Koorts en ont.
fieeking, en dik wils zeer geweldig. Zy wordt door uitwen
uitwen.•
fieeking.
dige Middelen 1J of door de handgreep geJ.1eefen,
gel,1eefen, dat is te zeg.
zegeS
gen
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gen door uittrekking van den Ilwaaden
kwaaden Tand. OndertuiTchen
OndertulTchen
zyn 'er veele Tandpynen, die uit de,
de. met raauwigheden ver.
eerf1:e wegen komen,
komen. en wel voornaamelyk by de
vulde, eerll:e
Vrouwen, en als zy zwanger zyn. die niets anders tOt oor.
Baar.
zaak hebben dan het medelyden
medt:lyden der Tanden met de Baarmoeder. De tandpyn is in de twee laatLte
laatf1:e geva:len
gevallen maar
eerf1:e wegen behooren als dan door b(lik.
b!.lik.
Symptomatiek. De eerLte
zuiverende middelen ledig gemaakt te worden ; en in het
geneesmiddelen. die gefchikt
ge[chikt zyn voor de zwan.
tweede door geneesmiddelen,
gere Vrouwen, by wie de zagte
zag:e buil\zuiverende en kalmte
verwekkend'e
verwekken~le middelen zeer veel goed doen, Zie het Arty.
kei ODONTALGIA.
keI
ODONTALGIA.
TANDPYN STILLENDE MIDDELEN. Zie het Artykel
ODONTALG1CA.
ODONTALGICA.
TANDSCHELP. Zie het Artykel DENTALIUM.
DENTALtUM.
TANDSTOOKER. Zie ~et
het Artykel ODONTOGLYPHIA.
TANDTREKKER. Een bekwaam en voorzigtig Heelmeefter
Heelmeef1:er
bemoeit zig hedendaagfch weinig met die Konft,
Konf1:. om dat hy
daar door zyne hand bederft, die hy in andere voorvallen
beter van noo;len
noojen heeft. Er zyn overal bekwaame Tandtrek.
Tandtrekkers.
maaken. en daar mede
kers , die hun werk alleenlyk daarvan maaken,
zoo handig weeten om te gaan',
gaan ~ dat zy de Tanden, met wei.
nig [merten
fmerten,, en als in een Oogenblik weeten weg te neemen. _
Zy bedienen zig daartoe van allerlei gefchikte
gc[chikte Inf1:rumenten.
InLtrumenten.
Nyptallg, waar tuffchen zy den Tand neemen •
een tl Nyptang.
als van eene
zynde eene
cene Tang dIe by wyfe van een Papegaaisbek gemaakt
is. Het bovenHuk
bovenltuk dat over den Tand moet gaan, is veel
krommer dan het onderfie.
onderfle. Zy zyn beide aan hunlanger en I,rommer
ne einden Vorkswyfe
Vorkswyre gefpleeten.
gerpleeten. om den Tand f1:eeviger
fleeviger te
verCchiIlende
vatten. Van dertielyke Nyptangen hebben zy verfchilIende
foorten;
ftukken des Beks zig
foorten ; als c~ne, waarvan de twee fiukken
ter zydc bevinden, gelyk van gedaante en grootte zyn. van
binnen uitgehold.
voorzien met dwarffe kleine onëffenheden,
uitgehold, voorûen
d~ eerfte
eerrte foort.
foort, met een klein vorkje eindigen.
die even als d<:
Zy h;;:bben
Tandlosmaaker. wiens uiteinde is een klein
h\!bben ook een Tandlosmaaker,
gt:boTgen, puntig Lemmeltje.
Lemmel tje, dat in zyne holte Scherp, en
gtborgen.
aln
Ht!t andere einde kan ook uitaan zyne zyde afgegrond is. Het
w~t geboogen Lemmer,
L(;!mmer, wiens einde ftomp
fiomp is.
loopen in een W:H
hebbende twee flompe
f1:ompe of zoetgevylde (needen • 't geen eene
foort van Tandlosmaaker uitmaakt. waarvan men zig ook beo
dient om de wonden en openingen der Abcemm,
Abceffen. die tuffchen
de Beenderen zyn,
zyn. te verwyderen.
T
TAND.UITSTOOTER.
AND.UITSTOOTER. Geiten 'Voetje. Een werktuig dat dient
om de f1:ukjes
frukjes Tand,
Tand. die men met geene andere werktuigen
heeft kunnen uithaaIen
f1:uk
uithaaien • te doen uitgaan. Het is een frult
!taal
11:aal,J twee d\limen
dllimen of daarQmt'~Il~
dailIOJ11tf~ll~ ~an~,
!an~, dat !afi
:vafi is iEnl een
eeil
pen,

is

T
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:Elpenbeenen of krooren
fvooren handvat.
handvat, 't weil,
we1I, Peerswyfe gemaakt
l':lpenbeenen
is, om op de handpalm te ru!1:en.
ru!l:en. Het eindigt met zyn voor·
is.
He einden. of met Cé~
Ct? fc~ui~fche
fc~ui~rche goot.
goot, die ~st
~~t L!nien lang
il:e
is.
is, en met twee tandjes emdlgt, of met tegtnttryJlg
tegenltryJlg gedraaide haaken. die met twee kleine tandjes eindigen, en met
llJet k!eikleine oneffc:nheien
oneffc:nheJen voorzien zyn, Dit maakt twee foorlen
[oorten van
ml!n de ontl,roonde
ontltroonde
Gt::itenvo~tj<;s. Door het eerl1:e doet m~n
TandworwIs uitgaan.
uitgaan, door de twee Tanden zoo laag als
Tandwortels
vau boven aan te leggen.
leggen, ell
en met het andere
mo~clyk is, van
eerfie. uirgeftooten
uirge!l:ooten wor.
kunnen Jcztlve, of gelyk met het eerfte.
den. of het geen een meerder voordeel is.
is, naar zig toegeden,
haald worden.
TANDVLEESCH. Zie de Artykels GINGlVlE
GINGtVIE en GINGIVA_
RUM.
DENTICULY.
TANDWERK. Zie het Artykel Dl':NTICUL!.
Artykel DENTARIA.
TANDWORTEL. Zie het Arrykel
Marfiers, toen
TANFANA. Was weleer eene Godin by de Marfiers.
in Weftphaalen woonende, die een Tempel ter eere van Pafar gebouwd hebben.
hebben, doch deefe is naderhand door de Romeinen onder de voet gehaald en verwoeft. - Tau/ana
Taufana bete·
bete.
kende ook by de oude Duitfchers zoo veel als het begin aller
dingen of de opperfte God.
TANG Zie het Artykel FORCEPS.
TANGENS. (In de Geometrie.) Wordt in het algemeen be_
be.
paald te zyn.
zyn, eene regte Linie ET, PLAAT
PLAAT CCXLIX. Fig. 3
No. J. die
di~ cenen
eenen Boog van eene kromme Lyn raakt.
raakt, HEin
E, op zoodanig een wyfe dat geene regre
regIe Lyn kan getrokken
getrokl,cn
worden door E.
E, tuff.:hen
tuff~hen cle
~e regte Lyn ET en.den Boog EH,
EH.
HET, dIe
die 'er door gemaakt wordt.
of binnen den Hoek HET.
De Tangens van eenen Boog is eene re6te Linie, perpendi.
pt:rpendi.
culair
cu!air getrokken van het end eenes Diameters, loopende tot
het eene uitelIlde
Boog, en eindigende in cene regte
uitetnde van den Boog.
yan het centrum door het andere end van den
Lyn, getrokken 'fan
Roog, en de Secans genoemd.
Roog.
De
D~ Tangens van eene
cene kromme 'Linie is een regte Lyn. die
de Kromme Linie alleen in een pUnt raakt.
raakt, m:iar
maar dezelve niet
doorfnydt.
Ten einde de manier om Tangenffen
Tangenfft:n tot kromme Linien te
trekken,
trt:kken. op te helderen , laat AC G. (ibid. No. 2.) ecne
gegeeveo punt van hetwelke
kromme Lyn weefen
weden., en C het gegeeveD
de Tangens moet getrokken worden. Veronderftel
Veronderf1:el alsdan
alsejan
cene regte Lyn,
eene
Lyn. m g,
g. eenvormig in de lengte getrokken te
zyn, parallel tot zigzelve,
zigzellTe, van A naar Q; en laat, ter zelver
tyd,
tyd. een punt p zoodanig beweegen In
in die Lyn,
Lyn. dat het de
gegeevan kromme Lyn AC G befchryve: laat insgelyks mm,
ef eli, uitcJrukken
uitcJIukkell de
tie fluxio van Am, of de fnelheid waar·
mede
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mede
nlede de Lyn m'"
'In g gemaakt wordt
wordt;j en laat
Jaat n S uitdrukken de
correrpondeerend~
fn p, in den Stand m
'In Cg, of
correfpondeerende ftuxio
fluxio van In
de fnelheid van het punt p, in de Lyn m
'In g: daarenboven.
getrokk~n worden, ont·
door het punt C. laat de regte Lyn SF getrokken
moetende den As van de kromme Lyn AQ.
AQ, in
In F.
Nu is het openbaar. indien de beweeging van p, langs de
Lyn m
mg.
g. gelyk moefl:
moeft gemaakt worden in C, het punt p in
S zou zyn, wanneer de Lyn zelve gegaan ware in den Iland
/land
m
fIS S g; omdat, door de hypothefis. C 11 en n S de affianden
uitdrukken die befchreeven
be[chreeven kunnen worden door de twee ge'
lykvormige
Jykvormige beweegingen in denzelfden tyd.
rVd. En indien 'W
'UI s g
geCchikt
gefchikt worde
warde om eenigen anderen ftand
ftaod van die Lyn
Lvn te ver.
toonen,
toooen, en s de gelyktydige ftand van bet
het punt P. fteeds ver,
onderllellende
onderftellende eene gelyke Cnelheid
fnelheid van p; alsdan zullen de
afll:anden C
Cv,
tyd. door de twee be.
'V, en 'V s, in denzelfden tyd,
afftanden
weegingen , afgelegd.
afgelegd, altyd tot malkander zyn als de fnelhe·
den, of als Cn tot nS. Daarom, terwyl C'U:'lJs::
Cv:vs:: C'I:nS
Ct
Ct welk eene bekende eigenCchap
eigenfchap is van gelyke Driehoeken)
punt S altyd vallen in de regte Lyn F CS: Ibid Nó.
zal het pUnt
3., wanneer het blykt. dat indien de beweeging van het punt
'In g. gelykvormig moeft worden in C, dat
p, langs de Lyn m
punt alsdan beweegen zoude in de regte Lyn CS, in plaats
van
Van de kromme Lyn CG. Nu moet de beweeging van p.
in de befchryving van kromme Lynen, of eene verhaafte
of vertraagde zyn; laat ze eerft aangemerkt worden als eene
verhaafte. inwelk geval de Boog CG geheel zal vallen boven
de regte Lyn CD, gelyk in No. 2;
2 j omdat de aflland
affland van het
punt p van dltn
d.n As AQ, op het end v:m
van eenigen gegeeven
verhaalling (ac'
ryd,
(ac"
ryd , grooter
groot er is dan hy zyn zoude, indien de verhaafting
celeratio) moeft ophouden in C; en indien de verhaafling
verhaafting op'
op,
gehouden had in C, zoude het punt p altyd gevonden zyn
geworden in de gezeide regte Lyo FS. Maar indien debe.
weeging van het Punt p eene vertraagde zy, zal het blyken.
redeneerende op dezelfde wyfe,
wyfe. dat de Boog CG geheeJlyk
geheellyk
vallen zal beneden de regIe Lyn CD. gelyk in No. 3.
Dit het geval zynde. laat de Iyn 'In
m g, en hei
het punt p, langs
Iyn, nu veronderfteld worden weder rugwaarts te wyken.
die Iyn.
naar A en 'In,
m. op dezelfde wyfe als zy van dezel\ie
dezel~e voorrgeko.
(lbid No. 2) van
men is: alsdan.
alsdan, terwyl de fnelheid van p (Ibid
te vooren vermeerderde. zoo moet ze nu, integoodeel ver·
minderen; en daarom,
daarom. als p, ol' het end van een gegeeven
het punt C, niet zoo digte by
tyd, naar het herloopen van bet
AQ is, als ze geweeft zoude zyn indien de enelheId
fnelheld op dezelfde wyfe aangehouden badde
hadde ais tot C, zoo moet de boog eb
(zoo wel als CG) gebeellyk
geheellyk vallen boven de regte Lyn rCD:
en door dezelfde manier van redenkaveling, zal de Boog
Cb~
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eb,

bet tweede gev!l,
geval, geheeJlyk
geheellyk vJlllen
v~Ilen beneden FCD.
in het
Daarom is F CD, in beide de gevallen, een Tangens tot de
krofl'me Lyn. in het
bet punt C: waardoor de Driehoeken
kroO'me
til F
Fm C en C"
C n S gelyk zynde, het blykt dat de Subtangens PIl
altyd
ahyd ~en derde proportianaal
proportionaal is tot n S, de Fluxio van de
Ordinate C".
CII. de Fluxio van de Absciffe, en Cm de ordina.
te; ebt
dat is S 11:
71:"11 C:
C::: 1Tl
In C: 1Tl
m F. Hierom, indien de Abscis
Am = x.
x, en de ordinate 11'mp
1 P= 'j J zullen wy hebben ,IJ
til

=

1
:r =

~;

door middel van welke algemeene uitdrukking, ende
en de

'j
'Y

Equatie, uitdrukkende de betrekking tufTchen
tu!fchen x en 'j,
'Y. de Ra·
tio of verhouding van de FJuxien
lio
Fluxien x en "j'Y gevonden zullen wor,1& F, gelyk in
den. en daardoor de lengte van de Subtangens In
de volgende voorbeelden:
1.
I. Om een regte Lyn CT (Ibid No. 4) als een Tangen.
Tangens te
tro;:kken lOt
tr<!kken
tot een gegeeven Cir!>el
Clr~el B CA,
CA. in een gegeeven punt
C. Laat CS perpendiculair zyn tot den Diameter AB, en neem
AB = a,
a. B S = xx,• en S C =
= "j.
'Y. Alsdan door de eigenfchap van
zi
den'Clrkel,
y 2 (= CSz)
CS 2) = B SxA S (=xxa-x)=:ax=x
(=xxa-x)::::;ax::::;x2i
den'CiTkel,y2
waarV1n de Fluxio genomen zynrle,
zynde, ten einde om de verhou.
ding van x en
cn 'j te bepaal en ,• zoo verkrygen W'j
wy 22. 'j 'j'Y ti

=

X-2XX;
X-2.XX;

=

gevolglylt
gcvoIglylt

X
X

'J. 'j
l1y

=

"j
Y

=
- =a-x
- ; welkegemultipIi.
welkeg5multipli~
'j
'Y
a-2X
/1-2,2;

'jy
'yY xX
ceerd door 'j,
'J. ge
geeven
even -=:---=
= de Subtangens ST.
'j
'Y
lIa-x
sa-x
Waarvandaan,
Waarvandaan. 0,
0 , veronderlteld
veronderfteld zynde als het middelrunt
middelpunt,, w'I
hebben 0
OS(::!Ila-x):CS(=:v)::CS(=y):ST;
S (~Ia-x): CS (= '1):: CS (=:y):S T; welke
im~elyks bevonden wordt het geval van andere
andert: grondregelen
te zyn.
Il. Om eenen Tangens te trekken tot eenig gegeeven punt
(lIJid
(lbid No. s.) van de Conifche Parabola AC G. Indien de La·
tus reflUln
reélUln van de kromme Lyn door a aangeduidt wordt.
de ordinattl
ordinate M C door 'J,
'Y. en derzelver Correfpondeerende Abs.
cis A M door x;
:x;; de bekende equatie,
equatIe, uitdrukkende de betrek.
king van x en 'j, a x =
= 'j 2 zynde, zoo hebben wy,
wy. in dit
x
IJ.
2 'J
geval,
geval. de fluxio a:x;
a x = 22. 'j'Y 'Y;
y; waarvandaan - = - , en ge~
'J'Y
IJ
a
yx
2'Y.'
lax
"jX
2'1
2ax
volglyk - = - = - , =2x=MF. Daarom is de
''Y:J
aa
"IJ
Subtangens juilt
juift het dubbele van derzelver Correfpondeerende abscis AM.
TANGENS COMPLEMENT! J of COTANGENS
COTANGENS~4 Is die
T:m!
Tan!

=:---

=

=-,

4()TANG.
4~ TANG. TANI.TANK.TANN.TANO.TANT.
TANI. TANK.TANN.TANO.TANT.'
Tangens vaR
vall zoodanigen Boog of Hoek.
Hoek, die het Complemm.
tum van den anderen is.
TANGENTEN. Zoo worden in een Clavecimbel die Popjes
genaamd, d.e
dIe onder het
bet Speelen de Snaaren raaken en h::t
het
geluid verwekken.
TANGENTES LlNElE.
LINElE. Raakende Linien,
Linien. worden in het
algemeen genaamd die geenen.
geenen, die in een zeker ftip mal.
kander wel aanraaken, maar elkander niet doorfnyden, of
fcboon
fcllOon men ze aan b(:idc
bdde zyden uilrekt,
uitrekt, zoo verre als men
wil.
TANGRRMONDE.
TANG~RMONDE. Eene midlelmaatig
midielmaatig groote Stad in de ou.
de Mark Brandenburg
Brandenburg,• aan de Elve,
mve, al
alwaar
waar de Rivier Tan·
ger daarÏr
daarir. vale,
valt, zeven mylen van Maagdenburg gelegen. Zy
is wel bewoond.
bewoond, heeft een ouden Bur~.
Burg. een Konink1yk
Konink Iyk Huis.
en een Veer waarover eene fterke
fierke paffJge uit de Middell11ark
Middelillark
na:tr de oude Mark.
nan
Mark, naar Maagdenburg.
Ma~gdenburg. Lunenburg
Lunenbllrg en an·
dere plaatfen is. Van daar wordt grooten handel met Hout·
vlotten naar Hamburg gedreeven.
TANGETJE. Pincette.
Pillcette. Zie het
bet Arrykel
Ar!ykel FORCEPS.
TANIN. Zoo heet het Sterrebeelrl,
Sterrebeeld, 't welk anderfints in het
gemeen de DRAAK genoemd wordt.
TANISTI,
TANISTl, of 'fANNISTRIA. Was eer~yds in Jerland eene
zekere wet, volgens welke de nalaatenCchap
nalaatcnfchap van den overle·
overledenen, op den oudften
denen.
oudfien of vermogendlhm
vermogendfic:n der Bloedverwan.
B1oedverwan.
ten,
naaften Erfgenaam kwam te vervallen.
ten J en niet op den naai1:ea
Doch deefe wet is naderhand,
naderhand J om derzelver onbillykheid,
onbillykheid.
en de daaruit ontftaande
ontfiaande ongeregeldheden en oneenigheden in
de Familien. in den jaare
ja are 1605
J 605 afgefchaft.
afgeCchaft.
TANKEN. Dus noemen de lndiaanen
Indiaanen hunne kommen, e/lZ.
enz.
waarïn ze hun water verzamelen.
waarÏn
TANNET. Is een zoogenaamde roodbruine Verw, die de
Stoffenverwers gebruiken.
TANOS. Is eene foort
Coort vaD
van Smaragden.
met naa.
TANTALUS. Zoon van Jupiter en van eene Nimph metna3me Ptota.
Piota. Hy fchaakteCchaakte- Ganimedes.
Ganimedes, om zig te wreeken op
Tros.
Tros, die hem niet verzogt badde
hadde by de eerfie
eeri1:e ple!;tigheid
plegtigheid die
beproeven J die
men te Trojen aanftelde. Om de Goden Ie beproeven,
op zekeren dag by hem kw~men.
kWlImen, diende hy bun om te eeten
voor de Ledemaaten van zynen Zoon Pelaps
Pelops j en Jupiter veroordeelde den wreedaart tot eentn
eenen eeuwigen honger en dorft.
Mercurius kerende hem,
hem. en dompelde hem tot aan de kin in
het midden van een Meir in de Hel, en plantede by zynen
moed, een tak vol vrugten.
vrugten, die zig oprigtede wanneer hy
mOIJd,
'er van eeten wilde.
wilde, en het
bet water liep.
Iiep.van
van hem
bern af, wanneer hy
wilde drinken.
'Er
'EI was
wal nog
no~ een andere Tantalu&,
Tantalus, aan welken Cl'jtemneflrtl
Cl'jtemneflrlJ

teu
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huwelyk beloofd, of zelve gehuwd was, voordat zy Aga.
ten huwclyk
'IWll1l0;, trouwde.
71lell!11eil
TANTALUS-KUlP.
TANTALUS·KUIP. (In de hydraulica.) Een Siphon zooda.
zoodanig aan de kuip vaflgemaaln,
ti:: kuil"
nf1:gemaaln, dat het kort/le heen in d::
zvnde tt het lange:
lange been gaan kan door de.n bodem van de: kuip.
Zie het Artykel SIPHO of SIPHON.
Rebogen Siphon wordt Tantalus-k
Tantalus'k Uip genaamd, wegens
Dce;c I:'eboben
gc.:lyl\enis met de p~oefnceming, gem~akt
gem:Jakt met een
derzelvl'r gdyl,enis
dt:rzelvl'r
beeld in het glas. verbeeldende Tancalus in de Fabel,
Fahel, oj)ge.
0t)ge.
ri~~t in het middcn
m:ddcn van de kuip met een Siphon in derzelver
Ji~~t
JigciJaam
Jigchaam verb0rgen.
verborgen, beginnende in den bodem van haar voet.
bOl ft; aldaar
en Iyrende tot het opper/le gedeelte van haar bOlll;
ma~kt ze een
ren draai, en daalt door het andere been.
been, waarop
m2~kt
ze /laar; en vand.ar
vandaar nederwaarts door den bodem van de kuip.
waar z~
z:: uitloopt, en veroorzaakt dat het water in de kuip
zallt: zoo dra als het ryft
ryll tot de hoogte van de Siphon. of
zal,t:
tor de kin v;;.n
V:in het beeld, 't welke is boven St.
S.r. PLAAT CCLl.
5. No. J,
r, zal het water beginnen te ioopen
SiFig. 5joopen door de Si.
is, op
phon, in de Figuur verborgen, tot dat de kuip ledig is.
et"ne
ct"ne manier zoo als onder het Artykel SIPHON verklaard.
maar cluic1elyker aangeweeien
aangeweeÎen wordt, Ibid. No. 2.
So:ntyc's wordt de Tantalu~kuip gemaakt zonder eene daarin
No, 3., waar het water hoog
Figuur, gclyk Ibid No.
vaflgemaakte Figuur.
Ss, de kuip niet loojlt;
IOOiJt; maar zoo dra als de
zynde tot St,
J.<iguur.
:Figuur, of een Appt:l,
Appt:!, of Oranje
Oranje.- Appel, 'er ingeworpen
wc.rdt, begint het water uit te loopen aan den voet van de
wNdt,
kuip, en houdt niet
nict op voor dat de geheele kuip leeg geloo.
kuip.
pen is. Dit gebeurt omdat het Ligchaam, in de kuip geworpen, de oppervlakte van het water verheft van Strot
S.r tot
Be. waar ze boven het opperënd S zynde, van de pyp SP.
in het han:lvall
han:lvaft verborgen, waarby een Siphon gemaakt is 9
welk in het handvat fel gekomen is
zoo loopt !:let water, 't wclk
p. onder
tot 0,
O. in de middelfle
miJde!/le pyp by S, en ~oo uit by P,
den voet, zoo lang als 'er eenig water is boyen
boven O.
TAP. Zoo wordt aan ecn
een Timmerhout het deel of hoofd ge.
noemd, waarmede men hetzelve naauwkeurig
na3uwkeurig en vail:
va/l in een
ander hout verbinden kan. Men formeert deefe Tappen tel.
kens naar de omflandigheden.
omfiandigheden. en voornaamlyk ndar dat de
twee houten.
houten, welken te faam
en verbonden of gevoegd moe.
raamen
ten worden, een Legger hebben. DIerhaIven
DIerhalven , wordt de Tap
ook met onderfcheid gebruikt, en bekomt zeer verfchilIende
verfchillende
bt:noerninge:t; te weeten
weet en fomtyds wordt hy een Sleutel- of
btnoerninge:l;
Slot-Tap, dan een Verborgen-Tap &c
&c.,
.• geIlDemd.
gerwemd. Hoe deefe
Tappen, naar de verfchiilende
verfchilIende voor allen ingericht moetfilll
worden,
worden. toont
roont J. J. SCHUBLER, in zyne Timmerman.rkonfl
TimmermantN.onfl ~
pag. III en hy
hi verlilaart
vellilaart ",ulta
zulta teffect Quidelyk.
duidelyk.
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TAPAnORD.
TAPABORD. Is eene foort van Engelfche
Engelfehe Huis. en Slaap;
Slaap~
Mut[en, die de Zeevaalende
Zeevaarende Lieden veel. om het gemak,
Mutfen,
gebruiken.
TAPAYAXIN. Dus noemt men eene Hagedis van Nieuwfpanjen. die zeer zeIJfiiam
zeIJföam en zonderling is. Haar Jigchaam
Iigchaam •,Kop,
Kop,
Pooten en StJart.
Staart, zyn iJler
met "itagtige doornen en fleke!s, e.
"en
l'en als naalden, hezet.
bezet. Dit Dier is met Schubben van verfchi/lende
[ehi/lende kleuren bekleedt.
bekleedr. Zyne Pooten zyn aan de buiten·
en binnenzyde met
mer Schobben
Schabben bedekt, en met zeer Spitfe
SpitCe Na·
gelen gewapend. die haakswyfe gevormd.
gevormd, gemarmerd en met
!Dec
Schubben tot aan haar uiteinde bedekt zyn. De~z~lfs Kop is
kort, hard, driehoekig, vry gelykvormig aan die van den
d~n
Kameleon, en fiomp aan het uiteinde. Van den top van den
Neus komt een
eeIl klein
kieiJl Schild voort.
voort, dat tot aan de Oogen
Dogen voort·
loopt, die groot en Glansryk zyn. Zyn ligchaam
Ii~chaam is rond;
het opperlle gedeelte is met kleine gelykvormige Schubben
11et
bepa~ld worden. D::elen
D(.!elen
bedekt, die door ruicswyfe
ruitswyfe fireepen bepallid
2yn
zyn zeer kunflig en trekken op het geele. De Staart, die
ringswyfe gevormd is, wordt in het ronde door Schubbe,
Schubbel beo
dekt. Men ziet de afbeelding van deife
dellfe Hagedis in SED.\.
SEM
TbeI.
Tbes. 1. Tab,
Tab. 80. n. I en 2. Dezelfde Schryver geeft nog de
afbeelding van eene foort van Tapayaxill,
Tapayaxi7!, die men aan de
Kaap df:
dt: Goede Hoop vindt. Deefe Hagedis is kleiner dan de
voorige. Het appelfie
opperlle van haar Ligchaam is bevallig met
zwart en wit geverwd.
TAPIA of TAPIN. Ditis
Dit is een lndiaan[che
IndiaanCche Boom,diezoogroot
Boom, die zoo groot
is als een Beukenboom. Z
Zyn
yn hout, dat gemakkelyk te vermerg. gelyk de Vlier, vervuld is, heeft een
breeken en met merg,
gladden en afchverwigen Schors. Zyne bladeren zyn drie
by elkanderen op één Steel gefchikt; zy zyn g lo(/n
rOfin ,glad
, glad en
blinkende. Zyne bloemen zyn uit vier
vIer witte blaadjes te [aa.
faa.
mengelleld. die
dIe de lengte
Itmgte Van
v~n een' vinger hebben; en vieran·
vier an·
dere blaadjes, die kort en groena~tig zyn,
zyn. en eene menigte
helmllyltjes
helmllylrjes van eene roodagtige kleur. Zyne vrugtcn heb.
gedaante, kleur en grootte van een Oranje-Appel.
ben
hen de gedaaDte,
Haar Schors gel
gelyllt
yin 'er mede na.
na, maar heeft een walglyke
reuk. Echter zyn de vrugten goed om te c:eten
t:eten en zy hebbell
hebben
een zoeten fmaak.
De bladeren van deefen
deeCen Boom.
Boom, verplet zynde.
zynde, zyn een uitneemend middel, dat menigvuldig onder de Wilden en In.
èiaanen
diaanen gebruikt wordt,
wordt. tegens de ontlleekingen van den Aars,
Aars.
waaraan deefe Volken zeer onderhevig zyn. Men gebruikt
hen by wy(e
wyfe van een Pap. Men fieekt ze mede in de ooren
oor en
om de hoofdpyn te fiillen,
llillen, die door de onmaatige hitte ver·
oorzaakt wOrdt.
WOrdt.
De Tapia komt door aanlnveekiDg
aanlnveeking en natuurlyk in de omlig·
gende
genda
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gende {heeken
fireeken van OIinda,
Olinda. en op de Eilanden van Amerika
voort.
TAPIROUSSU. Zie het ArtykeIDANTA.
Artykel DANTA.
TAPIRUS. MANIPOURIS,
MANIPOURlS. TAPIRETTE. Dit is een vIer_
voetig Dier dat men in Brazil en Guyana, en op het Eiland
Marignan vindt.
De Heer BRISSON maakt 'er een Geflacht van, dat maar eene
foort bevat. Het heeft de grootte van een Kalf van zes maanden. De gedaante van zyn Ligchaam evenaart die van een
Valken. Het oppergedeelte van zyn kop eindigt in een punt.
De bovenlip,
bovenlip. die het naar zyne begeerte uitfirekken
uitfl:rekken en intrek.
intrekken kan.
kan, is veel langer dan de onderlip. Zy is zeer verhe.
verhe..
ven en in de lengte gevoord. Zyn Muil bevat veertig tan.
den, te weeten : tien SlIytillIden
Snytil1lden in iedere Kaak en mede zoo
veel Maaltanden. Z
Zyne
yne oogen zyn klein; zyne ooren rond.
agtig en afhangende; zyn fraart
vormig en van haai.
fl:aart kort, kegel
kegelvormig
ren ontbloot; zyne beenen zyn ten
naaften by gelykvormig
(en naafl:en
aan die van een wild Zwyn; de voorfie
voorfl:e pooten zyn met vier
agterfl:en alleen met drie.
zwartagtige nagelen bezet, en de agterften
Het hair van het Ligchaam is kort; in de jongen heeft het
eene glansryke omberkleur
omberkJeur,• die met witte vlakken gemengd
is; en in de volwaffenen is het bruin of zwartagtig, en heeft
geen vlakken. Dit Dier zwemt en duikelt zeer wel en beo
begeeft zig naar den grond. Wanneer het verre onder water
zwemt zoo fieel;t
fl:eeU het 'er zyn kop uit. RAY zegt dat het geduurende den dag in de digte Boffchen l1aapt,
flaapt, en dat het 's nagts
op den roof uitgaat.
De Portugee[en
Portugeefen noemen dit Dier ANTA. Deszelfs vleefch
vleeCch
heeft, volgens de Wilden, een fmaak als Offenvleefch. Z.,
Z'I
bekleeden hunne Stormhoeden met het vel van dit Dier. Z.,
Zy
bereiden het, met het in de lengte uit te fl:rekken,
firekken. en in de
Zon te !aaten
laaten droogen.
Cchyn is de Tapirus hetzelfde Dier
Dierdat
dat THEVET
THEVE'l'
Volgens allen fchyn
Tapbire noemt. Deefe Dieren zyn niet gevaarîyk. Zy nee.
men de vlugt wanneer men Ben
ken najaagt, en tragten zig
zjg te
verbergen.
ve}bergen. Zy loopen nog veel (neller
fnelJer dan de Harten.
Hanen.
T
TAPITJ.
APITJ. Dit is een klein viervoetig Dier van BraziI.
Brazil,datveel
dat veel
ollereenkomfl:
overeenkom ft met onze Konynen heetr.
heett. Zyn hajr
hair is roodag.
tig. Het baft gelyk de Honden,
Honden. en vooral des nagts. Mell
Men
heeft 'er van verlchillende foorten.
Coorten. Eenigen hebben geen
fiaarten,
hebbçn 'er een die een halven voet lar.g
lang
fraarten, en anderen hebbt:n
is.
Js. Schoon deefe Dieren drie of vier jongen te geJyk
ge/yk wer.
werpen t zoo ziet men 'er echter weinig in BraziI, omdat zy de
verCcheurende
verfcheurende Dieren ten prooi verfl:rekken.
verl1:rekken.
.
TAPPEN. Zyn eene Cieraadje onder de Triglyphen van het
in de gedaanle
gedaante van londe of hoekige
Dorifche Hoofdcieraad •» io

X.

DEEL.

D

1\e.
Ke-
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Kegels. Dezelven betekenen de Bouten of Keilen, welken
beneden voorgeflagen
voorgeilagen worden, dat het Balkenhoofd • 't welk
voor~elt,, niet gemakkelyk naar binnen glyen
hier de Triglyph voorftelt
kan. Hunne verdeeJing
verdeelmg wordt gevoeglykft gevonden. als
men den beneden uitfprong of het uitftek van de beiden bui·
tenftc Tappen, met den uitfprong van de Triglyph ~elyk maakt;
hunne geheele lengte in zes deelen verdeelt.
verdeelt, en uit ieder ver'
ver·
deelingspunt, tot aan den kleinen riem, naar elke zyde van
een Spleet of Kloof, eene korte regte Linie trekt. Somtyds
gebruikt men deefe Tappen ook beneden aan de Kraag-SteeDen
Franfchen noemen ze Gouttes,
Gouttes. alsme
alsme...
nen of Kardoefen. De Franfehen
Clochettes. De Italiaanen Gioccio.
de Clocbettes.
hetScHILDTAPPEN-STUK.
TAPSTUK. Is hetzelfde als het
SCl11LDTAPPEN-STUK. Zie dat
Artykel.
TAPS
TAPSUS
US BARBATUS. Zie het Artykel
ArtykeI VERBASCUM.
Gefchiedt des avonds met de Trommel
Trommel,•
TAP TOE S'LAAN. Gefehiedt
en betekent dat zig ieder Soldaat naar zyn Kwartier moet be-geeven; waarom zy ge1haft
ge11:raft worden.
worden, wanneer zy zig nader.
hand nog op Straat of in de Herbergen laaten vinden. Het
betel,ent ook den aftogt of de Retraite naan.
T APUYES. Is een zeker volk in Brazilien t in Zuid-Amerika,
die Mer.fchenvreeters zyn.
TAPYT.
Tapyten. Zyn Manufaél:uuren van allerlei foort,
APYT. Tapytm.
T
waarmede men de Vertrekken en Tafels bekleedt.
bekleedt, en wegens
het maaken van
welken de Stad Smyrna meefi vermaard is.
vanwelken
.A.rtykel T
APYTWUVERYE.
Zie onder het .Artykel
TAPYTWEJ!:VERYl!:.
Iets op bet Tapyt brengen,
brengen. betekent zoo veel als eene zaak
in de vergadering voordraagen.
Staats.
voordraagen, omdat de Tafelen der Staatsvergaderingen met Tapyten bekleedt waren; of immers. aan·
df:r Oofterlingen.
Oofterlingen, de vloeren der
dt:r Ka·
Ka.
gezien naar de wyfe der
mers. in welken diergelyke vergaderingen gehouden worden,
met Tapyten pleegen bedekt te zyn.
T APYTW EEVER YE. De uitvinding van het Tapyt maaken
fchynt tot ons gekómen te zyn uit de Levant; en dit komt des
te waarfehynlyker
waarfchynlyker voor, omdat de Werklieden die daarïn ge·
ge.
bruikt wierden.
wierden, ten laatfte, in Frankryk, Sarrajeenen of Sflr.
rafinois
rafinoÎs genoemd wierden. Men veronderftelt dat de Engelfehen en Vlaamingen ,• die de eeiften
eerften waren welken in htt
maakon van Tapyten uitmunteden • deeCe
deefe kunft met zig gebragt
hebben van de kruistogten tegen de Saraceenen.
Saraeeenen. Dit zy zoo
het wil, het is zeker dat deere
deefe twee Natien.
Natien, voornaamelyk
de Engel[chen,
EngeIfchen, de eerllen waaren die deefe edele en
enryke
ryke
Manufaél:uur in Europa aan den gang bragten.
bragten, thans eene der
Kerken, enz. en zoo 2]
fchoonfte Cieraadjen van Palei fen ,• Kerken.
fchoonfie
al niet den roem der uitvindinge verdienen,
verdienen. zoo genieten z'J
nogtal1s
DOgtal1s die van behouders en verbeteraars van die verwonde.
[t;~
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renswaardige kunl1:,
kunll:. die even als het leven geeft aan wollen
en zyde
zydel.
•• in geen en deele minder te fchattcn
fchatten dan de SchilMee11:ers.
deryen van de befte Meefters.
Het Tapytweeven wordt door de Werklieden verdeeld in twee
twee:
{oorten ,• naamelyk: dat v~n hoogen en dat van laagen draad;
of 11:aande
t1:aande Scheering en liggende Scheering •, nogtans
no"tans beftaat
befiaat
het onder[cheid
onderfcheid eerder in de manier van werken 0 dan in het
werk zelve; 't
'e welk inderdcad in beide het
bet zelfde is;
is ;alleenlyk
alleenlyk
worden de Getouwen, en bygevolg de Scheeringen anders
geplaat1l:. Die van de laage Scheering worden pI;1t
pille en paralgeplaatf1:.
lel met den Horizont geplaatft,
geplaatll:, en integendeel die van de
de
hooge, perpendicalair opgezet. De EngeIfchen
Engeifchen over(roffen
ovemofFen
eertyds al de Waereld in het Tapytmaaken van 1l:aande
f1:aande [cheefchee·
ring, en zy behouden ~eeds den voorigen roem, nogtans met
eenige kleine verandering' hunne leggende Scheeringen Wor'wor';
den 11:eeds
f1:eeds bewonderd. De FranCchen
Franfchen hebben drie aanzien.
aanzienlyke Tapytmaakeryen. De eerfte
eerfie te Aubuffon in Auvergne;
de . tweede te Feltetin in de Opper-Mark. en de derde te
Beauvai.r,
Beau'Uais. Zy wierden allen tevens opgericht voor de hooge
hooge'
en de laage Scheering
Scheering;; maar zy hebben allen de hooge' ter
zyde gelegd, uitgenomen de Gobelins. Daar zyn
tyn verwon.
derlyke Tapyt[cheeringen
in Flaanderen, over het algemeen
Tapytfcheeringen .in
die van Frankryk overtreffende; de hoofd en voor bet mee1l:
meeit:
eenig11:e ManufaEtuuren
eenigt1:e
Manufaftuuren zyn te BruJlet,
BruDel, Anto..verpen,
Antwerpm, Oudm.
Valencienne.r.
aarden, RyDel, Doornik. Bruggen en Valenciennes.
De gewoone breedtens der Tapyten zyn gemeenlyk
gemeenJyk van twed
twee:
of drie, ellen Paryfche Maat.

De Manufaétuur
ManufaEtuur 'Van
van T Al'YTEN
van de flaandt
flaandt:
APYTEN 'Van.
Scbeering of draad.
Het Getouw waarop het gemaakt wordt, is perpendiculair
perpendiculaili gè'~
plaatfl:.
plaatft. Het be11:aat
bet1:aat uit vier VOornaame
vOorn aa me 1l:ukken:
f1:ukken: twee lange'
Planken of Lyit:en
Ly1l:en van hout,
hout. en twee dikke rollen of balken.
De Planken worden regtöp gezet, en de Balken kruiffen
kruiifen' de.
dezelven • de een van boven en de ander vanonder,
vanonder; of otrltrent
zelven.
ottltrent
een voet van den grond. Zy hebben leder hunne uitt1:eekende
uît1l:eekende
Pennen, waardoor zy op de Planken onderfteund
ondertleund en
en,mer:
.. met
draaiboomen gedraaid worden. In iedere rol is eene Groef
van het eene end tot het andere.
andere, in 1l:aat
t1:aat om een lang rond
ftuk hout te bevatten, dat daarin met hoeken va1l:gemaakt
vat1:gemaakt is..
fruk
Scheering toe
Het gebruik daarvan is om de Enden van de Scbeering
l1egte of
te binden. De Scheering , die eene [oon
foon van flegte
faamgedraaide Wollen draad is.
boven1l:e rol
ig, wordt om de bovent1:e
\-Verk wordt aan de beneden11:e
benedenf1:e gewon
gewon...
gewonden; en het Werk
Binnen rit'
lil' Planken, die zeven of agt voet hoog zyn.'
Zyll.'
den. Binnea
D :12
veeI~'
veer~'
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veertien of vyftien duim breed, en drie of vier dik, zyn g:ltel'1
gaterJ
van boven tot beneden, geboord, waarin dikke 1l:ukken
tl:ukken Yfer
geflooken zyn, die aan het
geftooken
bet eene end 1l:uiten.
tl:uiten f dienende om
de Rokfiaf te fchraagen:
Ccbraagen: deere
deefe fiullken
tl:ukken Yfer hebben
bebben insgelyks
geboorde gaten, door het
bet fteeken
fleeken van eene Pen, in
inwelken,
welken •
gehoorde
tl:aaf nader by getrokken, of verder afgefiooten
afgetlooten wordt;
de fiaaf
en dus worden de Rokken of draaden naar believen gefpan
gefpan-..
nen of ontlaatell.
]len
ontlaaten. De Rokfiaaf
Roktl:aaf is omtrent drie duim in dia.
meter, en gaat langs de geheele lengte van het Getouw;
daaraan
da~raan zyn de Rokken of Draaden vaftgemaakt, 't welk
maakt dat de Draaden der Scbeering
Scheering malkander kruiffen. Dit
heeft hier
bier meefiäl dezelfde uitwerking, die de Springftaaf en
de Getreeden in gemeene
gemeelle Getouwen hebben. De Rokken
2yn
zyn kleine draaden , gehegt aan iederen draad vap de Schee~
Schuiflits , die eene foort van ring
ring met eene [oort
Coort van Schuiflits,
vormt. Zy dienen om de Scheering open te zetten tot den
doortogt der kloffen
klofTen,• met Zyde, Wollen of andere Stoffen bewonden, die men in een fruk
ftuk Tapyt gebruikt. In de laatfie
laatfte
fiokjes van verfchilIende
verfchillende
plaats is 'er een aantal van kleine ftokjes
lengtens, maar allen van omtrent een duim diameter, die
de Werkman by zig in bakjes houdt, dienende om te maak
maaken
en
dat de draaden van de Scheering malkander kruiffen
kruilfen , wanneer
2e
geze kruiffeling
kruifl'eling daardoor gaan; en opdat de draaden , dus ge.
ftand behouden, is 'er een
pakdl'aad
kruisd, derzelver eigen 1l:and
eeB pakdraad
ge[chooren, boven den frok.
onder de draaden gefchooren,
.'
Het Getouw dus geformeerd of gefield zynce,
zyn~e, en gemonteerd
met deszelfs Scheering,
Scheering , is het eerfie
eerfte wat de Werkman doet.
doet,
deere Scheering , de voornaamfie
voornaamfte
dat hy aan de draaden van deefe
cIt: trekken der tekening die op het Tapyt
Lynen trekt en ds.l
moet vertoond worden;
worden j 't welk gefchiedt
gefcbiedt door het a:mvoe.
aanvae.
Schilderye
gen van Cartons of Tekeningen, gemaakt van de SchiJderye
heeft, aan de zyde die de verkeerde
die hy tot eene Copye heeft.
zyde van het fiuk
ftuk zal zyn ,I en alsdan, met een potlood,
potlood. volvol·
gende en uitbeeldende de omtrekken daarvan op den draad
van de regterzyde; zoo dat de trekken tevens van voor en en
van agter zig vertoon en.
Wat e1e
l!Ie origineele tekening betreft waarnaar het Werk moet
gemaakt worden, deefe wordt agter den Werkman opgehan.
gen. en gewonden op een lange Staaf, vanwelk fruk,
gen,
ftuk, van tyd
tot tyd afgerold wordt, naarmaate het Werk voortgaat.
befchreeven. worden drie
Behalven het Getouw. hierboven beCchreeven.
andere voornaame In1l:rumenten
Inftrumenten verei
vereifcht,
[eht. om de zyde of de
en van de Scheering
Sche~ring te welken. Deefen
wol binnen de draad
draaden
2Vn een Spit,
Spit. een Hekel, en een Y
yreren
feren Naald.
2vn
Het Spit is gemaakt van hard hout, zeven of agt duim lang
lang,•
<:n tweederde van een duiul
duim dik, eindigende in
i.o een punt
pUDt met
.,n

een
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een klein handvatrel.
handvatCel. Dit dient als tot een SchietCpoel;
Schietrpoel; zynde de Zydens.
Zydens, Wollens, het Goud of Zilver dat in het Werk
moet gebruikt worden t~ daarop gewonden.
De Kam of Hekel is insgelyks van hout, agt of negen duim
lang en een duim dik op den rug, van waar ze minder en
minder wordt tot aan het uiteinde der tanden, die meer of
minder van malkander verwyderd zyn. overeenkomftig de
grooter of
of kleiner graad der fynte van het voorgenomen
werk. Laalftelyk.
Laatftelyk, de Naald wordt gemaakt in
In de gedaante
van een gemeen en Naald', alleenlyk dikker en langer. Des.
zelfs gebruik dient o:n
o~ de Wol en de Zyde digt te drukktm,
drukken,
ter plaatfe daar eenige trek of kleur is die niet wel vat.
vat,
bet Werk gereed zynde.
zynde, en de Werkman
Alle dingen tot het
klaar om te beginnen, zoo plaatfl
plaatft hy zig aan de verkeerde
zyde van het Stuk, met zyn rug naar de Tekening;
Tekening j zoo dat
hy werkt even als ware hy geblindt,
gebUndt, ziende niets van het gee~
De
ne hy doet, en verpligt zynde om zyne plaats te verlaaten.
ver/aaten.
en aan de andere zyde van het Getouw
Getou\v te gaan, wanneer hy
het Smk
StUk wil beCchouwen,
befchouwen, en met zyn druknaald te verbete·
verbeteren. Om Z yde &c. in de Scheering te brengen.
brengen, draait hy
by
alsdan, een' klos van
zig eerft om en kykt naar de tekening, alsdan.
de gefchikte kleur neemende • plaatft hy ze onder de draa.
kruitfelings over malkander
den van de Scheering , die hy kruilfeJings
draa.
brengt met zyne vingers, door middel van de rokken of dnaden, aan de Staaf vaftgemaakt; dit herhaalt hy zoo dik
dikwils
wils
bl' van kleur moet veranderen. De Zyde of WoJle
Wolle ge.
als hy
pi aattl: h.ebbende,
plaatll:
hebbende, beukt hyze met zyn kam of hekel; en wanheeft, dan
,neer hy dus in veele ryen over malkander gewerkt heeft.
gaat hy zien wat uitwerking het heeft. ten einde om de omom·
volmaaken. indien zulks vereiCcht
verei[cht
metrekken met zyn naald te volmaaken,
wordt. Als het Werk voortgaat, dan wordt her
het gerold om
,den oGderflen Rolbalk ,• en dan ontrolt men zoo veel van den
.den
a!s noodig is om met het werk voort te gaan;
ga~n;
boven balk als
en zoo doet hy itsselyks
ir:sge1rks met de tekening agter hem. Wan.
neer een Stuk heel groot is dan kunnen 'er veele Werklieden
,te gelyk aan gebruikt worden.
Wy hllbben
hibben hier maar twee dingen by te doen. H,~t eerfte
is dat het Tapytwee'len
Tapytweeven met eene hooge Scheering langfaa·
mer voortgaat dan dat met een laage Scheering of leggen.
den draad, en wel tweemaal zoo veel tyd en moeite ver.
ei(cht.' Het tweede is. dat al het onder[cheid
ei(cht.
onderfcheid 't welk het
oog in beide [oorten
foorten kan ontdekken.
ontdekken, daarin
daarÏn bell:aat,
beftaat, dat 'er
in de laage Scheering een rood randje is. omtrent een [W dalf.
de van een duim breed. loopende
loojlende aan iedere zyJe van boven
lot
tot beneden
beneden,t '.t
',t welke in de hoo&e
hoo~e Scheering ontbreekt.
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Maar.
Maar, ter voldoenin~ V:lII
V~1l on;~e Leefers ,• zullen wy hier het~
verwonen, met eer.c
eer.e Af!Jeelding
Af~eelding van het Getouw tot
zelve vertoont:ll.
de Tapytweeveryc
Tapytwt'everyc van dl! hooge Scheering
Sch(!ering., of die in eene
ri~ting
li~ting perpendiculaIr
perpendiculair tot den Horizont. Zie PLAAT CCLII.
CCLIl.
Fi;.
Fi;;. I. Waar I, r.
r, vertoont de Getouw-po(1:en.
Getouw-pollen, of de dik.
ke Planken, die d(!
de Rollen fchraagen.
ichraagen. 2.
!2. De Rollen; het
Ketting. het onder(1:e
opperend houdt drn
d"n Ketting,
onderlle houdt het Tapyt.
dat 'er op gerold wordt,
wordt. naarmaate het Werk voortgaat; de
draaden zyn aJn derzelver enden va!lgemaakt
vafigemaakt aan een dIkke
Roede. well,e
Roede,
welke ligt in eene Groef, die in iedere rol gemaakt
Tan:oes; de eene genaamd de groote Tan·
is. 3. De twee Tanwes;
toe,
toe I om de bovenlle
boven!le Rol te draaien; de andere de kleine
Tantoe. om de ondedle
Tantoe,
onderlle Rol te draaien. 4. De Pool van do
Lu!Tcm. die geheel langs den Ketting loopt.
loopt, alle de LutTen
Luffen
LutTèn,
opneemt, en dezelven hy de hand van den Werkman brengt.
DeeCe Luffen
Lulfen zyn ldein::
Ideine Snoeren, door eene Schuifknoop aan
iederen draad van den Ketting
Kerting vafl:gemaakt.
va!1gemaakt. ten einde opge~
fchooven te kunnen worden, na3rtnaate
n~armaate de Ketting naar beo
z~kt; zy dienen om den byzonderen draad te trekken
nzden z1kt;
n::den
mifi; hy houdt den draad afgezonderd van de
die de Weever mifl;
ren,
reil, en !leekt
il:eekt 'er een klos door
Goor van zulk een inl1ag
inOag en kleur
oordetlt; dan laat hy de klos nederwaarts handienll:g oordeelt;
als hy dienn:g
gen.
gen I en helet den draad om af te loopon,
loopen, door eene
cene {lrik~
{hik~
knoop. Na dat hy een of twee draaden van het voorl1:e
voorll:e ge·
deelte van den Ketting genomen heeft met eene andere lus.
brengt hy de draaden van de tegengelleldc
tegengeHeIde zyde tot zig. Door
dit heurtelingCche werk ma1kt hy dat ze malkander getl:adig
gelladig
huiffen
inOJg te vatten en vall
vatl: te maaken.
buitTen , ten einde de inl11g
Om de draaden van beide de zyden te onderfcheidcm,
onderfcheidcln, wordt
hy onderneund
onderlleund door de Kruis-Roede, die tuff-:hen
tuffchen twee ryen
5- Een lange uitgellrektheid
uitgenrektheid van Ilippen.
tl:ippen.
draaden gelegen is. 5.
~t;maakt
~(;m3akt door de enden van de Luffen,
Luffen. welken aan de Lu.LUIfen van den Ketting door eene Schuifknoop verbonden zyn.
en aan den anderen kant de Pool van de Luffen omvattin.
omvatuill. 6.
De Krulsroede.
Kruisroede. 7. Een kleine Ketting. vanwelke iedere trenl
nens
vier of vyf draaden van de Scheering bevat,
bevat. en dezelven
perpendiculair houdt. 8. Een Yferen haak, om den Pool
van de Luffen te fchraagen. 9. 9 9. De Spil-boom.
Spil-boom, om de
draaden
draad
en van den inflag
ini1ag door te doen gaan. welken 'er op ge·
gewonden zyn. 10. De kam om het werk in te firyken.
nryken. 11I.
r.
Het end van de Roede getl:ooken
gellooken in de rol, in eene Groef.
Groet.
Wanneer de Ketting gemonteerd is, dan trekt de Tekenaar
voornaamlle huiten
buitenlynen
uitge_
de voornaamne
lynen van het Schilderye.
SchiIderye, dat uitge.
werkt moet worden.
worden, met zwart kryt op de voor· en ageer.
agterzydc
zydc: van den !Çetting.
Ketting. Hebbende de W~ever.
W~cver, by voorraad
. . .
een
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TAP Y.

een goed getal Spillen
SpiJlen of Kloffen gereed gem
gemaakt.
lakt • met draa.
den van allInlei
allerlei kleuren bewonden, en hy gaat aan het Werk.
geplaatft
gepJaatll aan het agterdeel,
agterdeeJ, gelyk in de Manufaéluur van de
ageer zig zyne Tekeningen, W~ar,
W~ar.
laage Scheering. Hy heeft agter
na hy gefiadig
gelladig kykt. op dat hy van tyd tot
lOt tyd konne zien
hoe zyn Werk uitvalt, op de regter'
regter- of voorzyde; het geene
de andere niet doen kan.

De Manuf4Eluur
Manuf4Eiuur

tl4n

T APYTWEEVEN met de liggende
liggentle
Scbeerillg.

Het Getouw of Raam waarop de laage Scheering gewerkt:
gewerkt
wordt, is meell gelyk dat der Weevllrs.
Weevilrs. De voornaam!1:e
voornaamll~
deel en daarvan (Ibid. Fig. 2.) zyn twee Ilerke
deelen
!1:erke Ih:kken
fit.;kken hout.
maakeode
GelOuw. en draagende een Boom
rnaakende de zyde van het Getou\v,
of Rol aan ieder end; zy worden van onder
onèer gefchraagd
gelchraagd door
lchraagen;
andere lange ftukken
llukken houts.
houts, in de gedaante van fchraagen;
en. om ze te valler te ma3ken.
ma~ken, zyn ze insgelyks 2:J1l
:t3n den
grond verbonden, met eene foort
loort van S,utr~ls,
SiUtf.:!ls, die de TTI'nfte
fTI'olle
verhinderen, terwyl 't;r fOITJtyds
lomtyds vicr
Werklie.
zakking verhinderen.
vit:r of vyf Werklieden te gelyk aan arbeiden. De Rollen hebben ieder hunne
uitfteekende
uitfieekende Pennen.
Pennen, waardoor zzyy opgehouden worden; z,/
worden gedraaid door lange Yfere Penntn,
Pennt:n, van drie voet
lang. Langs iedere Balk loopt cene
eene Groef,
Groef. inwelke de wit;
wi~
geplaatil:
geplaatft is.
is, zynde een ftuk
il:uk houts van boven
bov'en twee duim in
diameter. en meeft
de Rol. Dit ftuk
lluk vu:c
vu!c
diameter,
meell van de lengte van àe
de Groef ten eenemaale,
eenemaale. en is (blrin
(1Jarïn v3fttZem3ak~.
vl!1:~emaak~. van fpa.
tie tot (patie,
fpatie, met houten Pennen. Aan de twee Wiggen
Wiggtn zyll
zyn
vaftgemaakt
vallgemaakt de twee uiteindens
u:teindins van de Scheering
Sch(!ering., die ge.
gewonden worden op de eerlle
eerfte rol, in het Werk.
Wl:!rk, wanneer het
naail:Il , dwars door de twee zyden.
zydeA, meeil:
meeft in
vordert. Op de naafts
houten balk,
balk. die
het midden van het Getouw, loopt een hout.:n
/lukken hout onderfchraagt,
onderCchraagt, niet ongelyk
ongt:lyk aan de Ba·
Bakleine llukken
lans van cene Schaal. Aan deefe {lukken
ftukken zyn
zy-n Snoeren vall:.
vaft.
Springllaavcn draagen, waarmede
wa~rrnede de
gemaakt, die zekere Springflaavcn
Werkman. door middel van (wee
twee Treeden
Treederi cnder het Ge.
Getouw, waarop hy zyn voet zet, eene beweeging aan de Rok.
beurts·
ken geeft, en maakt dat de draaden op de Scheering beurtIl'
lings
Iings ryfen en daalen.
daal en. Ieder Geto.:w heeft meer of minder
van deefe Springll:aven,
Springftaven , en iedere Staf meer of minder Rok.
ken. wanneer het Tapyt uit meer of minder draaden beo
ftaat. De tekening of het Schilderye dat de Tapytweever
fia;!t.
volgen moet, is onder de Schee
Scheering
ring gepJaatfi.
geplaatft, waar het van
fpatie met ftrikken
llrikken vallgebouden
valIgebouden wordt, waardoor
fpatie tot Cpatie
de Tekenmg nader by de Scheering gebragt wordt. Het Ge.
touw
toUW opgezet zynde, zyn 'er twee lnllrumenten, die in het

D ...

bea!'~
bea!.'~

,6
S6

TA R A.

bearbeIden
bearbeiden gebruikt moetcn
moeten WOl
worden,
den • naamelyk het Riet en
de Fluit.
De Fluit doet het werk van des Weevers Spoel; ze is ge·
maakt van een hard gepolyft
gepoly!1: hom,
hout, drie of vi!;!r Lynen lilk
nIk
aan de enden. en wat Dit!er
mt!er in het midden, en drit:
dlÎt! of vier
duim lang. Op dezelve worden Je Zydc:n
Zyden of a,)dere
a,loere Stoffen
Sroffl.:n
re worden, llaaTlr>aate
JJaaCl~aate de iJjflag
iJj!lag van
gewonden, om gebruikt te
bet
ntt Tapyt vereifcht. De Kam of het Riet, is van hout of
Yvoor. Zy heeft gemeenelyk tanden aan beide zyden; ze is
omtrent een duim dik in het mid;len.
midJen. ma:!r
ma~r vermmdert
vermIndert aller.
wege naar het einde van de tanden; dt!efe
wcge
deeCe dient om de draaden
Van den inflag op malkander
malkand~r te fluiten, zoo dra als de Werk.
Werkman dezelven heeft
het:ft doorgefchooven en geplaat11:,
geplaatfi. met zyne
Fluit. gelyk
~elyk verbeeldt wordt in 10
JO Fig. I.
De Werkman zit op een Bank voor het Getouw, met zyn
bor11: tegens den Balk. alleenlyk een kuffen of peul uw lUS·
tus·
borfi
fchen beide; en in deefen
dceCen 11:anj
fianJ de draaden met
lI1et zyne vinge·
Jen vanéén fch"idcnde,
fchridende. zoo dat hy de tekening daaronder
ren
zien kon
konne,
ne , en eene Fluit of klos neem
neemende
ende , bewonden met
va11:. nana.
de vereiCchte
vereifchte kltur,
klt:ur, ma~kt
ma'lkt hy ze onder de draaden vafi,
dat
oat hy ze heeft doen ryfen of dartlcn,
da~len, door middel van do
Treedf:rs.• beweegende de Sprin~l1:ilven
Treeders
Sprin~fl:a\len en de Rokken.
Het geene zeer aanmerkelyk 1&
IS in de Manuf.léluur
Manuf~ftuur van de laa.
laage of liggende Scheenng, t!n het gefne zy met de l1:aande
fiaande
Scheering gemeen heeft, IS, dat alleS aan de
dt! verkeerde zyde
bewerkt wordt; zoo dat de Werkman de regte zyde van z~;n
zyn
werk niet zien kan,
kan. voor en aleer het Stuk
Stlik volbr.lgt
voltJugt en van
het Getouw genomen is.
T ARA. Is eene foort
Coort van rekening, welke leert hoe men het
Gewigt der Vaten en andere Emballage, als de Waaren nog
ingepakt zyn, behoorlyk moet afl;orrcn,
afl;orren, en de waardye van
het overige uitcyfferen. Dit geCchied.,
ge(chied~, of volgen~
vo'gen~ cen ge·
ze]{ere waaten,
waaren, by zekere ponden, voor
woon gebruik omtrent zekere
l1et
kifi of zak. of op zekere ponden,
ponden. en
het gantCcI.e
gantfct.e 11:uk,
fiuk, vat. kill:
ten honderd; welke afkorting in elke Koopltad,
Koopltad ,volgens
volgens eer.e
eer.tl
inseyoerd is, d"t
d:i! men niets daar.
oude gewoonte aldaar dus inge,oerd
van onderling, het 2y
zy aan de :zyJe
tyde van oen
Jen Kooper, het zy
van den Verkooper,
Verkoop er , uitJrul\kelyk
uitdrukkelyk beJwóende,
beJJnbcnde, d~
de afkorting
afkoning
altyd 11:and
fiand grypt.
waarmClde in Frankryk de Au.
TARABAT. Is zeker klokje, waarmade
gufl:,
gul1:j netS
ners en Capucyners, lOt
wt de Bede.uuren, des nagts opge·
wekt worden.
TARABE. Dit is eene
eeoe foore
foort van BrafiJiaanrche
BrafiliaanCche Papegaai, wiens
Vederen grocm
graan zyn. Hy is veel grooter dan de geelle
geene -die
<die men
Paragua noemt. Zyn kop is rood, alsmede zyn borll en het
bet;1I1 van zyne vleugelen. Zyn bek en pooten
be~1II
poolell hebben eene
e8ne
afch.
aren.
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RUI5CH. de Avib. pag. 142. RAT fpreekt
kleur. RUl5CH.
'er ook van.
TflRAKAN. Deefe
TARAKAN.
Deere naam geeft men in Rusland,
Rusland. zegt de
Ht::er
Hter LJNNlEUS,
LINNJEUS, aan eene foon
foort van Myren. die zig in de
fplceten
fpletten van het hout verbergen,
verbergen. en 'er alleen
aJleen des Nagt!
Nagt' uit
voortkoll1t:n.
VOOT!!< 011lt:n.
TARAN[)~, of TARANTE. Dit is een viervoetig Dier. van
TARANOE,
het Gel11cht
GeO lcht der Hereen.
Herten, en hetzelfde dat men Laplands Ren.
Reil'
dier noemt.
no~mt.
TARANIOLO. Deere naam geeft men te Venetien aan eene
TARAN10LO.
eenc
va n Watervogel, maar die echter gefpleeten voeten
fvort
fuort van
hel:ft.
heeft. H y is de helft kleiner dan de groote Wulp,
Wulp. en behoort
mede tot die fooft
foort V1n Vogelen.
DlIlIszi,kte. Is eene geduurige b~geerte
b.;:geerte om
TARANTISMUS. Dallszic:kte.
te danffen en te fpriligen,
fprirJgen. zonder maat noch kunft,
kunfl', gelyk een
danlTen wordt,
wordt. onder het
zinneloos Mt:nfch
Menrch zou doen. Dit danlrc:n
fpeelen
fpeden of zingen van zekere deunen ook als een Genee~mid
del gebruikt,
gebruikt. voor de geenen die van de Tarantula
Tara7ltula ge!looken
geftookell
zyn. Zie het Artykel TARANTULA.
TARANTOLA.
TAR
ANTOLA. Dit is eene [oort
(aart van Hagedis, die men in
ilJ
aai1:, Dit is
Toskaanen h~eft. en die op de Spinnekoppen aaft.
hetzelfde Dier dat men Star·
Star' HagediS
HagedIs noemt. Men geeft het
her:
mde den naam van Tarantula; maar men moet het met do
meJe
regte Tarantula niet Verwarren.
verwarren.
TAR/\NTULA. Is eene fa
TARANTULA.
foort
ort van vergiftige Spin, omtrent
zynde over haar gehet:le
gehecle Ligchaam
zoo groot als een Aker, zyode
hlair<lgtig.
haairagtig. Zy heeft agt oogen en voor aan den mond twee
kromme punten, die als eene Tang tegen malkander !laan.
ftaan.
beet, en deelt ooI(
ook' haar vergift
Hiermede verrigt ze haare beet.
mede. Deert:
Deefe Spinnen zyn fomtyds graauw·witägtig,
graauw·witägtig. en fom
fom-..
tyds ook met vlakken en llerrerjes
Ilerrerjes vercierd. De beet deerer
SplO geCchieJt maar in den Zomer, in de honds~agen,
honds '!lagen , zynde
Spm
geilooken
het evellë~ns als of iemant van eene Bye of Horffd gellookell
is. Straks
5rraks na de beet vertoont zig een geele of zwarre kring
cm
om de wonde. waarop de zeer verfchilIende toevallen volgen,
gen. als: de angll
angil des harte, droefgeefligheid
droefgeelligheid en koud zweet;
fommigen wentelen zig in den flyk;
l1yk; anderen willen geflagen
geOagell
zyn; anderen beminnen de eenzaamheid of de Graven der
DooJen; anderen verIulligen
verluiligen zig met vegten met bloote Zwaarden voor den Spiegel, of rigten andere kuuren aan,
aan. als Men.
omilelde herffenen. Hiertegen nu worden Diapbo .
fchen van ontllelde
ReJolventiiJ en Alexipbarmaca gebruikr.
gebluikr. BOCCONE,
BOCCON!! • in
rttica, ReJolventia
zyne X Il
II fraaie Aanmerkingen over deefe en geene natuurJyke
lyke dingen. p. m. 320,
320. tekent deefen volgenden Zweetdrank.
111&
IlI& hiertegen zeer dien
dientlig
(lig •, aan:
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~. Rad
Rad.• .Ariflolocb.
Ariflolocb.
1Ji!.

Rutct
Rutl!

Diftamn. albe
DiElamn.
Gentian.
Mentbaftr. iti ~3 ij.
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Kook alles, tot dat 'er agt of negen Oncen van verkookt zyn ~
Juniperj of
ot Succini gutt. xij tot xvj, en
en doe daarby Olei Juniper,
het aan den LyJer warm te drinken, opdat hy na het
geef bet
kop zetten aan het Zweeten geraake. Maar als zulke midde·
midde,
uitwerken, zoo moet bet
het danffen.
danIfen , fpeelen en
len niets willen uitwerken.
klank des Inworden. cn
zingen begonnen worden,
en daarby moet de ltlank
firuments, zoo wel naar de grootte. als naar de kleur der
Tarentula evenredig gemaakt zyn; hierom danl1: de een naar
de Schalmey, een ander naar de Fiool, Cymbaal, enz. Men
danIfen , wankan
kaD de Lyders twee of drie uuren lang laaren
laaten danffen,
neer zy zig te bed leg~en, en het zweet afdroogen moeten,
moeten.
en na datze een weinig geruft hebben, kunnen ze weder beo
d~nlf<!n, zoo dat ze wel dagelyks twaalf uuren met
ginnen te d:mff~n.
danIfen
danffen moeten doorbren;;en;
doorbren~en; waardoor ze niet moede maar
veel l1:erker worden. Met deefen dans moeten ze wel veerveer·
tien dagen aanhouden. en alle morgen met den opgang der
toc dat ze hunne gezondheid wed~rkrygen.
wedc:rkrygen.
Zon beginnen, tot
En terwyl dec
fe Ziekte, in de volgende jaaren, in dien tyd
deefe
als de Lyders gebeeten zyn, wederom te vCo)orfchyn
v80rfchyn komt,
komt.
dantrcn , tot dat
zoo moeten zy alsdan ook weder eenige dagen danIfen
wegblyft. Nog l1:aat aan te merken dat
de Ziekte in 't geheel wegblyfr.
deefe Spin haaren
huren naam ontleend heeft van Tarantum,
Tarantu,,,, eene
Griekfche Stad in Apulien, omdat dit venynig Dier aldaar
het
llet allerërg!l en vergiftigl1: is.
TARAPUTTI. Dus worden de Vrybuiters of Snaphaanen in
Hon~aryell
Hongaryen genoemd.
ort van Hagedis, die geen 1,lOP
TARAQUIRA.
TARAQUlRA. Dit is eene
eenc fa
foort
klOp
heeft. Men vindt haar naby de Huifen en Tuinen. De groot.
ficn
fien zyn een voet lang. Z
Zyy hebben een ronden kop, die met
driehoekige Schubben bedekt is. welken eene Afchverwige
kleur hebben
heb!>en en glad zyn.
Wanneer het Mannetje met het Wyfje paaren wil , zoo byt
het haar een weinig in den kop en werpt haar op zyde. Het
Wyfje ligt alsdan den Staart op, en ontvangt het Mannerje.
Mannetje.
dat haar LigchJam
Li~chdam van agteren met zyne pooten
pooIen omvat
Omvat Deefe
Deerc
Hagt:dilfen
Hagediffen b~zilten
b::zilten eene zonderlinge Schoonheid. Men heeft
'er, volgens SEU,
SEBA, die het geheele Ligchaam met fmalle
fheepen
middel11e de breedfie
breedl1:e is.
fire::pen b::dckt
b::dekt hebben, waarvan de middel!1c
Dc:cfc
Deert:

TARA. TARB. TARD. TARE.'
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Deefe is wit en met kleine Ctippen
fiippen van eene fchoone roode
roodo
kleur gevlakt. De andere t1:reepcn zyn blaauw.
blaauw, geel en bruln.
bruin.
dun, bruin en wit, en aan het
De Schubben der zyden zyn dun.
gellipt, en dwars in het
bovengedeelte met witagtige vlakken gellipt.
verband geplaarfl.
geplaar/l. Dus zyn de agterfle been en mede verfierd.
De buik, d8 voorlle pooten en den hals zyn met Schubben be.
beo
dekt, die fraai bruin zyn. Het opper!te van den hals is met
wit geflippeld. De kleur van den ftaart, die ringswyfe gevormd is, trekt op het blaauwe.
Men vindt in Brafil nog eene andere foort van Taraquira.
l(lrItquico' .Aycuraba noemt. Deefe gelykt naar do
de
die men l'ar.quico·
Améyva,
.Améyva, volgtns
volgt:ns het verhaal van RUlscH,
RUISCH, uitgezonderd dat
haaren !laan met kleine driehoekige Schubben bezet is.
TARASUM.
T ARAS U M. Is een zeer keurlyke drank, door de Chineefen
zeer bemind, die van Ryll: en Brandewyn gemaakt, en door
hun, gelyk de wyn by ons, gedronken wordt.
TARAXICUM, Zie het Artykel DENs LEONIS.
TARAXIPPUS. Dus noemden de Grieken den Geeft of God.
fchichtig maakte in het wedloo.
welke gewoonlyk de Paarden fcbichtig
bet by hen de gewoonte om aan
pen. Uit dien hoofde was het
denzelven te otferen, eer de Paarden in het Renperk begon.
nen te loopen.
T ARAXIS. Zoo wordt genaamd eene verwarring der Vogten
oogen, de Maag en den onderbuik.
in de oogen.
Dus noemt men een Dier van het Ooftlyke Tar.
TARBIKIS. DUi
taryen.
taryen, wiens ge!lalte en grootte die van een Bever evenaa.
ren. Het maal,t
maakt een hol onder de Aarde. waarin het zig ge·
dllurende den Winter verbergt, en van den voorraad van
duurende
Kruiden leeft die het in den Zomer vergadert. Zyn hair heeft
dezelfde kleur als dat van onze Wolven. maar het is veel
zagter en fyner.
RBOT. Zie het ArrykeJ RHOMBU!.
RHOMnU!.
TA REOT.
TARDA. Zie het Anykel OTIS.
TARDEEREN.
T AR D EEREN. Is vertoeven, uitUeIIen,
uit{leIlen, draaIen,
draaien, op de lange bank fchuiven.
TAREIBOYA. Zoo noemt men eene Brafiliaanfche Slang, die
zig dan eens in het water, en dan weder op het land onthoudt. RA y zegt dat zy zoo gevaarlyk niet is als de turo_
turopeaanen voorgeeven. Deefe Slang is zwart en heeft eeno
middelmaatige grootte. Zy byt wanneer men haar tergt; maar
men kan de wouden die zy veroorzaakt gemakkelyk geneefen.
Haar agter!le gedeelte heeft
hedt eene flykägtige
f1ykäglige kleur. Zy is min·
minder om haar vergift te dugten, dat niet doodelyk is, dan om
de verwoell:ing die zy onder het gevogelte a:mrigt.
aanrigt.
TAREIRA. Dit
DIt is een Brafiliaanfche Vlfch, waarvan MARC'
eRA Vlt twee [oorten
[ooIlen onderfcbeldt.
onderfcbehlt. De eene is een Zeevircb

en
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en wordt TAlIEIRA
TARElRA D'ALTO, Jeu
feu Marilla eenaamd;
genaamd; de
deandere
andere
i~ een Riviervifch.
i.~
Rivitrvifch. Deefe
Deeft: noemt men Tareira de Rio, Jeu
feu
fluuiatilis.
fiutJiatilis.
De eerlle
eerne foort van Tareira heeft f:ene
eene ronde gedaante
geuaallte en ;s
is
:lgt duim lang en
en. vyf dik,
dik.. Zyne dikte neemt J'jaar
naar den llaart
(laart
af. Zyn kop,
kop t die naar dien
dIen van een Coluber gelykt, is bobo.
ven
nn de oogen met twee knobbels
kno!>bels bezet. De Regenboogen
Rcgenboogen
van zyne oogen hebben eene geele kleur. Zyn belt is fpits
cn groot. inwendig geel en met fpit[e
fpitfe tanden bezet. Zyne
Yinnen
~innen xyn
zyn zoo dun als de bladeren der Maankop en met
zagte doornen geboord. Zyne Schubben
Schubbtn zyn indiervoege gefchikt t dat zyn vel g:ad in he;
lchikt,
he. aanraaktn
aanraaken fchynt.
fchynt, Z
Zyn
yn buik
is wit; zyn rug en zyne zyden zyn in de lengre
lengte met geele en
fireeren gefireept.
gefiretpt. De rugvin hedt bruine flreepen;
groene fireepen
fiteepeD;
de
€Ie anderen zyn geel, en zyn fiaart
!la:m is met bruin ge!lreept.
De tweede [oort
foort van Tareira, 't geene eene Riviervifch is.
beeft de lengte van een voet. Zyn
Z yn Iigchaam
ligchaam is langwerpig;
langwerpig.
zyn onder!le
onderlle kaak veel
zyn rug regt, zyn buik verheven, en z,n
tan.
langer dan zyn bovenlle. Beide zyn zy met zeer fcherpe can.
den
,'ry wel naar die van den
tien gewapend. Zyn kop gelykt \'1y
Snoek. Zyne oogen zyn groot en uitpuilende. De vin van
zyn rug is groot en re~t.
rc~t. Zyne fchubben zyn vry groot en
bruin op den rug. Die Van de zyden zyn bruin en zilverwer·
vig; zyn kop is met een bruin vel bedtkt;
bedekt; zyn geheelen buik
built
it
is wit, en zyne vInnen
vinnen zyn bruin en dwars met zwart gegolfd.
gelyk mede zyn {hm.
ftam. Het vleefch van dee[en
deefen Vifch is g'Jed
om te eeten.
T ARENTO. Eene middelmutiee
middelmaatiee Stad van het Koninkryk Na.
pels,
pels. op een klein Schier-Eiland,
Schier·Eiland t aan de Golf van dien
lIaam, die een gedeelte
gedeel!e van de ]onifche
jonifche Zee is. Zy heeft den
tytel van een Hertogdom; als ook cen
ccn Aardsbisdom en eene
Haven,t waarin tegenswoordig niet dan kleine Schet.'pen kun·
Haven
nen inloopen. Zy is !lerk en volkryk; heeft een Slot; ell
eD de!
dct
Hertoglyke Familie van Tremocille
TremooilIe in Frankryk,
Frankryk t noemt zlg
nog hedendaagfch PrinITen
Prinffen van Tarento.
TARGUM. TJ\RGUMIM.
TARGUMIM. Dus noemen de Jooden
jooden de Chal.
Cha!deeuwfche Verklaaring van het oude Tellament. Zy wordt
van
vaJl hen
heo in hooge waarde gehouden,
gehouden t inzonderheid die welke
Jonathan en Onkelos
opge!leld hebben. Daarin worden veele
OnkeJos opgeIleId
JoodCche
beu[elingen gevonden.
Joodfche dwaalingen en beuCtlingen
T
TARIERE.
ARIERE. Zoo wierd by de Ouden eene foort van MuurMuur·
genoemd, en bellond uit een langen Boom.
breeker of Borel genoemd.
aan welkers end een fterke
nerke yfere
yfcre voet was. Deefe Boom
was niet,
niet t gelyk hunne andere Muurbreekers ,t zweevende ge·
maakt t maar op een geAc:l,
geile I , 't welk met Rollen en Schyven
maakt,
met touwen
been- en- weder ge·
tOLlWen Jt door
dOOl hulp van een Hafpel tJ heentroktrok·
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trokken kon worden. Boven deere
deefe StellaaJje bevond zlg een
klein Huisje. uit het midden van het welke,
welke. van boven nog
een kleine Toren uitllak , waarop Soldaaten gefield konden
worden.
T ARIF. Is een Tafel, Lyft of Regiller van veeIe,
veeie. naar haarc
haare
waardye, gefchatte goederen. of een Regiller vaR de ge.
taxeerde Belailingen,
Over.
Belallingen • naar welken,
welken. wegens de aan de Over_
Middelen. de waarde der Goederen
heden op Ie brengene Middelen,
gema~kt en betaald moeten worden. Diergelyk een 'Tarif is
eindelyk, na veel harrewarrens ; tuffchen Frankryk en Hol.
Holland. in het Jaar 1669 gemaakt.
land,
T AR IN. Zie het Anykel CITRINELLA.
TARIN.
TARINS.
TA RIN S. Eene Italiaanfche Muntloort,
Munt(oort. doende 2 Carlinr of

or

Graills.
TARIR!.
TARIRI. Dit is een Doom dien de Jndiaanen, die uit Para
~evlugt zyn,
zyn. in Guayana overgebragt hebben. Zyne bladen
dienen om het Ka(to~n. Purper en Violet te verwen. Men
gill
gifi dat zy 'er zig van bedienen om hunne Hamaks te
venven.
vetwen.
TARJS.
T ARI S. Een kleine Munt in Sicilien, omtrent de vierde.
part van een Ryk&daalder, en waarvan 'er SO een PifiooI
Pifiool
maaken.
TARMA.
G ewigt in Venetien van 3 Scropoli; negen
TA R 1\1 A. Is een Gewigt
Tarma maakerl
maaken I Ollze, en 12
I2 Onze
01lze een pond ligt Gewigt.
TAROUGOUA, en TAROUGOAGI. DeeCe naamen geeft
men in Brazil aan [wee foorten
foolten van Mieren, waarvan de eenc
zwart en de andl.:rc
andere vaalrood is.
l'ARPEIAN. (lil de RameinJcbe Oudheid) Eene benaaming die
men gaf aan eene fteiJe Rots in Romen,
Romen. vanwelke , volgens
de wet der twaalf tafelen.
tafeJen. de geen en die van zekere misdaad
waren. geworpen wierden.
overtuigd waren,
TARPEIAANSCHE
T ARPEIAANSCHE SPELE~. Zie het Artykel CAI'ITOLtSCHE
20

SPELEN.

TARPON. Is een groote Vifch in de Wellindien,
Wellinditm, metfchub.
ben. Hy heeft byna de geda~nte
gedaante van een Zalm, behalvell
dat hy eenigtln[~
eenigOnt5 breed er is. Van kleur is hy al. bleek zil.
ver,
een Gulden. Een
ver t en de fchubben zyn zoo breed als éen
l\roote
~roote Tarpan weegt 25 of 30 pond. Hy is niet onaangenaam
om te eeten en ook gezond. Hy heeft ia
in zyn buik twee
groote klompen vet,
vet. zynde ieder twee of drie pond zwaar.
Men vangt ze me. het net of de harpoen. Het net moet zeer
fierk en de Maaren
Maafen vyf of zes duim breed zyn. Want al.
zyn. kan 'er de Vifch zig niet in verwarren. maar
ze kleiner zyn,
gaat aanfionds terug.
terug, fpringt over het net en zwemt weg.
Met naauwere netteD vangt men ze J op deefe navolgende wyfe.

Na

TA R S.
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Na dat 'er eene menigte zyn faamengedreeven, wordt het net
loof
of 12
I!Î
aan beide zyden naar den oever getrokken, en 10
Menfchen moeten naakt in het water nagaan. Zoo dra nu
een Vifch aar. het net fpringt, moet hem de naaae
naa!l:e met het
net omvatten en vafthoujen,
vallhouJen, tot dat hem de anderen te hulp
waarÏn
komen. Anderen vaaren met kleine bootjes agter aan, waarïn
Vi(fchers die over het net fpringen, invallen. Men
fommige VilTchers
vin..Jt
vin1t 'er een menigte van omtrent de Kaap Catocbe.
Catocbe, tot aan
Trifte ; voornaamelyk in helder water, omtrent zandige
bogten. Maar daar de grond ~ymig
flymig en ll:eenägtig
Ileenägt i g is, wor.
den ze niet gevonden. Ook vmdt
vindt men ze by Jamaica, en
Land, voornaamelyk by Carta.
Cartaby alle kullen van het valle Land.
genll
gena
T ARSEL, of MOSKET. Dit is het Mannetje van den Sperwer. Men geeft ook den naam van Tarfel aan den Havik.
en men is zeifs in de Valkenhuifen gewoon om deefen naam
aan de Mannetjes van alle de Roofvogelen te geeven,
geeven. om
dat zy gewoonelyk een derde gedeelte kleiner dan de Wyf.
jes zyn.
TARSHISCH. Zie het Artykel BERrr.Lus.
BERrr.LUS.
TARSIA. Zie het Artykel MARQUETERIE.
MARQUETERIE.
TARSUS.
T ARS U S. Iseen
Is een harde MarmerIleen
Marmerfieen,, wit van kleur, groeienItallen, beneden aan den berg Verrucola.
Vcrrucola, naby de Stad
de in !tallen,
Pifll,
PiJa, en omtrent de Stad MalTa,
Ma(fa, beide in het Landfchap
Carrara ~elegen; ook in de Rivier Arno, by Florence. De
ltaliaanfche Glafenmaakers gebruiken deefen Steen, als zy
een FriH& Cryftalli willen maak en.
TARSUS. (In de Anatomie) Dus wordt dat gedeelte gen:tamd,
't welk tulTchen
tu(fchen den agtervoet en het been gelegen is. Zie het
Artykcl VOORVOET.
Artykel
Ook.
Ook geeft men deefen naam aan een dun kraakbeentje dat
langs het boord van elk ooglid geplaatl1
geplaatll is. Het is, om zig
§,edaante des oogs te fchikken.
fchikken, een weinig krintiswykringswy.
naar de ~edaante
fe. Die des boven!l:en
bovenften ooglids is veel breeder dan die des
onderfteD. Haare àikte
áikte vermindert naarmaate zy aan de uituit.
onderIleD.
alWJar zy met eeR
eeH IigamenteuCen
ligamenteufen band eindigen. naeindens, alwdar
deren. Het is in de dikte deeCer
deefer kraakbeenderen dat de Oog.
hairen zyn ingeplant. Zy zyn ook ter doorlaating der Traan.
flippen open.
De Kraakbeenboogen zyn vaft
vaf1: aan banden, die eene uitge.
lhektheid hebbt:n, aan die der Oogleden gelyk, en die van
dezelfde gedaante zyn. Zy fchynen een Aanhangfel van het
Panvlies te zyn, eu
en liggen tulTchen
tu(fchen het Bindvlies en de Kringfpier der Oogleden. De Heer WINSLOW is de eerUe Ont.
Oot.
1l:eJkundige
l\:eJkundige die dezelven ontdekt heeft.
'IAR.

re.
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TAR
AR T
TANE.
ANE. Is een onbedekt Schip, hoedanigen in de Mid.
clellandfche
dellandfche Zee gebruikt worden, hebbende maar eene groote
en eene Fokkemaft,
Fokkemafl, voerende driekante Zeilen, mlal
maar by
Sterm
StGrm vierkante. Dit wordt het Stormzeil genaamd.
T
TARTAREN.
AR T AREN. Dus worden vee!erlel Volken genaamd, die in
Groot en Klein Tartaryen, als ook in eenige andere Landen
aan de Cafpifche en zwarte Zee woon en. 't Is een ruwen
Barbaarfch Volk, wiens voornaame leevenswys in rOoven
rooven en
branden beftaat,
beilaat, en zy leeven van de Veefokkerye; invoegen
woonen,
Horen , maar zig in zekere Hor·
dezelven in geene Steden woon
den verdeelen,
verdeel en , en met hun Vee het Land op en aftrekken.
zynde hun koft
koil de Melk en het Vleefch van Paarden,
Paarden. en
hunne befte kleeding een langen rok van linnen; fchoon de
voornaamilen van hen ook zyden rokken draagen. Voorts beo
bevoornaamften
fiaat hun rykdom uit Vee en Slaaven, die zy op de Perfiaan.
Perfiaanfche Kullen
Kuilen verkoopen; en eindelyk, hun Godsdienfi
Godsdienft is de
HeidenCehe.
Mahometaanfche. ]ondfche
Joodfche en Heidenfche.
TARTAREN VAN BUDZIAC. Woon
Woonen
en in Bdfarabiën,
Bcffarabiën, langs
de zwarte Zee, tulfchen
tuffchen den Donau en den N
Nlefter;
leiler; zyn den
Turken onderworpen en fiaan
ftaan onder den Sangiac of Gouver.
neur van Bialogorod.
TART
TARTAREN
AREN VAN CIRCASSIEN. Zyn den Griekfchen Gods.
fiukken daarvan
dienft
dienil toegedaan, maar wyken in fommige {lukken
af) dewyl zy de kinderen eerll
af,
eerfi in het agtile
agtlle jaar doopen; ook
meeil met fieelen
ileelen en rooven doorbrengen, en
de jonge jaaren meeft
voor het 40 of 60 jaar in geen Kerk komen. HUil
Hun Kooph:m.
del bellaat in Slaaven, Honig, Wafch en allerhande DIeren.
Huiden, welken zy niet voor geld verkoopen, maar tegens
andere Waaren verruilen. De Circaffiers zvn zeer fcboone
en welgemáakte
welgemaakte Lieden. en men vindt geen Steden in h.m
h:.:n
Land, behalven de Stad Terkv,
Terky. aan Rufland behoorende •
maar zy waonen
woon en meell
meeil in Bolfchen.
Boffchen. 1:1
In het einde van het
Jaar 1708 eifchte de Chan van Klein Tartaryen eene dubbele
Schatting van de nabuurige
nabuurigc Circaffiers,
CircafIiers, en als deefen
deeren dit wei·
WEi·
gerden, ging hy met zyn groot Leger op hen los. Man
MalT de
Voril der Circaffiers verzon de KrygsIifl,
Vorll
Krygsliil, zig verflaar.d.:
verf1:aar::d.: met
Soldaaten, die zig als Deferleurs
dertig dappere Soldaaten.
Deferteurs gedraagen.
tot der Chan der Tartaren overgaan, en op zekeren
zekc:ren beftemden
befiemden
tyd de voornaamfie
voornaamile Officiers ter neêr maaken zouden. Dit
deed en de Overloopers,
deeden
Overloopers • en de Circaffiers drongen te gelyk
op den Vyand in, zoo, dat zy door die verwarring een vol·
komen Zegen bt:haalden.
br:haalden, en de Chan
ehan der Tartaaren ter naau·
wer nood Olllkwam.
ontkwam.
TARTAREN VAN CUEAN.
CUBAN. Woonen van Azof, ten Zuiden
van de Rivier Cuban, d,c
d,1! in het Meotifche Meir valt. De
Rtfidentle plaats .:in
.:m hUJ:n\:n
bUJ:nt:n Sullan
Sultan wordt J(aFJI
](aF'sl genaamd;
j.
ia

&Sf
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is taamelyk groot en met een en Wal omringd. In het Jat
JH!
1736 wierd dezelve door de RuITen
RufTen beklommen en
enverwo~lt.
.verwoefl.
TARTAREN VAN CZEREMISSIEN.
CZEREMlSSIEN. Zie het Artykel CZE.
RI!MISSEN.
REMISSEN.
TARTAREN VAN DAGHESTAN. Zie het Artykel DAGHEI.
TAN.
TAN.
TARTAREN VAN OOBRUCE.
DOBRUCE. Bezitten het Ooftelyke
Oofielyke ge.
deelte van Bulgaryen ,• Iulfchen
tuffchen den Donau en de
de zwarte
deelee
Zee. Zy ftaan onder de gehoorzaamheid van den TurkCchen
Turkfchen
Keifer.
TARTAREN VAN KIN. Woonen
Woon en in het Koninkryk Niu.
ehe, aan de Chineefche Grenzen, in Afien.
Mien. die den Chince.
fen zeer vyandig zyn, en dik
dikwils
wils bloedige Oorlogen met hen
voeren. Zy hebben geenen Godsdienfl:, maar zyn aan e~nige
e:Jnige
bygeloovigheden overgegeeven. Zy zyn goede So!daaten,
hebben betere Zeden dan de andere Tartaren,
Tarraren , en fchynen
fchyncn deo
den
Chrifl:elyken Godsdienfl: meer dan den Mahometaanfchen toe.
Chrifielyken
gedaan
te zyn.
ge<!a3n Ie
KIR GIS. Zie het Artykel KrRGESSI.
KIIIGESSI.
TARTAREN VAN KIRGIS.
TARTAREN VAN MORDUA. Woonen
Wonnen tulfchen
tuffchen de HertogHertog•
. dommen Rezan, Wolodomir, en Nifinovogorod in Mofco.
Mofeo.
eenen
en Vorft, die
dIe aan
vien; zy zyn Mahometaanen en hebben een
den Czaar cynsbaar
eynsbaar is.
TARTAREN VAN NAGAIS of NOGAIS. Zie het Artykel
N AGAISCIIE TARTAREN.
NAGAISCIIE
TARTAREN.
TARTAREN VAN OCZAKOW. Woon en in Europa, aan
tuffchen de Monden van dB
de Rivieren Nie.
de zwarte Zee, lulfchen
per en Nie!l:er.
Niefl:er. Zy zyn aan den Turk onderworpen.
TAR
TARTAREN
TAREN VAN UFFIN. Woonen ill Mofcovien, omtrent
de Stad Oelfa;
Oeffa; leeven
lee ven ver!l:rooid
verfl:rooid in Dorpen en Vlekktn langa
het Wefien,
Wellen, tot-un de Rivieren Kama en Wolga, en de fie.
fl:e.
den Sarrat en Serapul.
TARTAREN VAN WO
WOGUL.
GUL. Zie het Artykel WOGULSCII!
TARTARRN.
TARTAREN.
TARTARUGA. De Portugeefen
PortugeeCen geeven deefen
deeCen naam aan ee.
Brafil:aanfche Schildpad. Dit is de ]urue7Ill
Juruma van
ne foort van Brafil!aanfche
MAIlCGRAVE.
MAIlCGRAVE.
TARTARUS. (In de Pathologie) Wynfleen, is een ding dat zig
in een' !leen
neen coagu!eert,
coaguleert, zynde elgenlyk een taai, kleverig
flym, dat nog niet tot de hardigheid van een' fieen
fteen veranderd
is. Het heeft derhalven drieërlei betekenilfen.
betekeniffen. Vooreerft
Voureerft is
het eene harde flymagtige Stoffe , die zig aan de tanden en
aan htt tandvleefch va!l:zet.
vafl:zet. Ten anderen is het in
In de Apo.
Aardfch ZOUt.
ZOUt, uit gewaffen , of van zelfs, of
theeken een AardCch
door konfl
konft afgezonderd. Tm
Teil derde is het het Aardfche deel
van
vaD den Wyn, da~ Coaguleert, hard wordt en zig aan de
Vaten

TA Rt.
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Va te n va'l2et. Deefe
Deere Wynfleen
Wynf1:een groeit vanzelve •, na3r
naar de kleur
yan den Wyn. rood of wit; is eern
eerll maar eene
e~ne onzuivere;
onzulveré
flym.
Ilym, doch wordt allengskens harder, en zet zig omtrent als
al,
Cryflal
Cryf1:al aan; maar verandert zoo.
zoo, gelyk de Wyn zelve pleeg
veranderen. - De Wynfleen
Wynf1:een heeft eene zagte laxeerehda
te vt:randeren.
kragt. en dryft
dryfc de zuure flymen uit de Maag en uit de daidar.
vat\
men. Men kan dien gebruiken in de Spyfen in plaats va"
het gemeene Zout. of in een drankje met Staalvylfel 'er on~
der,
der. zoo men de Maandelykfche ontlafling
ontJal1:ing daardoor bevor';
bevar.!:
p,~.
deren wil. In de Apotheeken wordim verfcheide goede Pril.
parata daarvan gebefigd.
gebeÎlgd.
TARTARUS. Dit was, volgens de Poëeten. eene plaats i,.
de Helle, werwaarts de geenen gingen die kwalyk geleefcl
geleefll
ge·
hadden, om 'er door allerlei verfchrikkingen en plaagen geflraft
f1:raft te worden.
TARTARUS EMETICUS. Braak-Wynfleen.
Braak-W'j1:fleen. Is een Cremdr
Tartari. die met tie ~wavelagtige deelen van den Cr~mDr
Cremor of
Hepar. A71timonii opgevuld is. - J]t..
IJ'. Crem. Tarta,i,
Tartari, Croc'
Metallor.
MetalJor. ti ij. PulveriCeer
Pulverifeer en meng ze onderééo. Doe het
MengCel in een aarden verglaasden Kroes; giet daarop :Af.
AI/..
Fontall • .. j. Dek den pot toe en zet deozelven
denzelven op het vuur.
Laat dit omtrent agt ef negen uuren kook en. Roer het altytl
aIry~
om met een houten Spatel, en giet !leeds
fieeds op nieuws daarop
heet water. als het eer!le
eerfie vervlogen
venlogen is. Filtreer
Filfreer daarop ar
het kool,ende
kookende vogt door een Wollen doek of door dubbel ge.
vouwen Lywaat. Laat het dan kl~2r
kJ~2r worden, en in denzelf.
den pot op de helft wegdampen. Neem den pot van 't vuur.
en laat dien.
dien, zonder om te roeren, verkoelen; Giet dat
vogt door afhelling af.
af, zoo zal men Cryftallen vinden.
vinden, wel.
ken men vergaderen kan. Laat alsdan weder
w~der drievierdedee'
overblyfCel afkoelen. zoc>
zo<»
der vogtigheid wegdampon en het overblytfel
bekomt men andermaal nieuwe C,yflallen..
Cryftallen.. Droog ze en be~
waar ze tot het gebruik, zynde dezelve
dc:zelve een algemeen Braak1
middel, 't welk van iij lot
rot vj greinen kan gebruikt worden.
TARTARUS EMETICUS SOLUBILIS. Dit Is
li eene bewer.
bewerking, waardoor de Tartarus
TartaruJ' Solubilis
SolubiliJ' met een deel Vitru";
VitrfA"J
king.
A71timQnii, 't welk dezelve tOt
tot een Bráakmid.:lcl
Bráakmidjcl maakt. verA71timonii.
eenigt; ,gerchiedend~
,geCchiedendd op de volgende wyCe:
wyfe: ~. C,yflall.
Cryflall. Tart:
~ ivo Doe ze in een glaren
glaCen vat; giet daarop zoo veel Spi,i&uJ'
SpÎ,j,u~
t!,inar.
t],in,z. dat die dezel
dezelve
ve twee vingeren breed bedckke, ZO"
ZOG
zal men eene kleine opgillirig
opgil1:ing gew~ar worden, omdat zig de
do
Cremer Tartari
TartarÎ in de Spiritus oplofl.
oplof1:. Nadat de onrbinJing
onlbinJing
voloragt
vol\>ragt is.
is, doet men 'cr by Pulv. Subtilis
SubtiliI Vitr; Antimonii.
water, Iaatende
laatende alles te Ca
faamen
amen over
en agt of tien oneen water.
CD
een
èen zandvuur kooken.
kooken, omtrent zeven of agt uuren lang, cn
Sietende.
iietende. zoo dra de vogtigheld verteerd is,
is. weuer
weder heet wawa·
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ter daarop. Filtreer het dJn,
dan, en
cn Il~t op een ZandvuuT
Zandvuur all::
vo~tigh(;:id
vo~tigheid wegdalllpen • zoo z~lz .. ~ 'cr een wit grys poed\!r
ov~rblyven. dat wt:1
wt!1 moet bewaard worden, zynde
zyndt: etn
een uituit.
neemend UraahmiJdt:l,
Uraal-miJdd, om van iv [Ot ;:ij
~ij Grernen
Gremen te g\!.
gt:.
bruiken. ,
Tt\RTARU.> MARTlALIS
MARTIALIS SOLUBILIS. Is cen opgelolle
opgelofle
Wyn/letn, die met zoutagtige Yferdeelcn
wordt.
Wynfietn,
Yft:rdeelen verzadigd wordt,
op de volgende wyfe; doe in een gl~fen
opgclollen
gbfen Vat,
\Tilt, opgeloflen
TI/rtams ~ iv en TiliEl.
TiIlEl. lWartis
zand,
Tllrtartls
Martls ~ xvj,
xvj. Zet het vat in '['t ZJnd,
en laat alle de vogtigheid bov!:n
boven t:en
een klein vuur wegdampen •
zoo lang tot dat er een bruin Poeder.
Poeder te rug blyfr
blyfr,, 't wdk
welk men
I ulk kaD
kan bewaaren,
Tartarus ontbindt
tot geb
gebruik
bewaaren. Deefe Yjer2)èr.Tartaru!
ombindt alle
v!:rlloPtJingen , en is dienll:g
Cacbexia, Watelzugt,
Watel zugt,
wrfloppingen,
dienfiig tegens de CacbexÎa,
en opgeflopte
opgellopte PIS.
opgtllopte Maandfionden
Maandllonden , Graved,
Gravet:l, Kolyk tn
opg~fiopte
De:
De DoJis
DoJi! daarvan
daan'an is 36 tot
(Ot 36.
SOLUIHLlS. h eene tot een Zout gemaakte
TARTARUS SOLUllILIS.
Cremor Tartari: J}L, Cryflal/i Tartari viij, Sal, Fix. Tartari.
Tartar;.
Cwnor
~ ivo Pul'/erifeer en meng ze welonderéén ; doe het mengfcl in een glaft:n
glafen klok,
klok. en
tn gIet daarop Aq, Communis :$
~ iij.
fel
/lof een half uur lang zagtke:ns
zagtkens kooken en dan weder
Laat de flof
worden. Filtreer ze en laat het vogt tot
rot de droogte toe
koud worden,
wegdampen , zoo zal 'er een wit Zout overblyven, dat wel
moet bewaard worden, zynde een openend en laxeerend Geberoerdheid. waterzugt en andere
neesmiddel, 't welk tegens beroerdht:id,
verfioppingen
\ian vyf tot zeflig
zellig greinen toe
roe voor.
voorverfloppingen gebruikt,
gebruikt. en van
gefchre::even
wgetabiJis en
gefchn:evt'n wordt,
wordt. onder den naam van Sal vegetabilis
Tartarlls
TartaT!l! TartariJatv;.
TartariJatv:;.
VlTRIüLATUS. WylljlUllzout,
WylljleellZoflt, dat met het
TARTARUS VITRIOLATUS.
Ar.idum
Addum van den Spiriws
Spiritzis Vitrioli opge\~U
opge\~1.1 is. Giet in eell
een
glafen kolf Ol. tartari q. 'IJ, en allengskens na malkander daar.
Vitrioli rec1ificat. Zoo zal 'er eene groore
grome Effer'VeJcm_
Effer'VeJcm.
op Sp. Vitrio/i
omftaan; houdt met h~t opgieten zoo lang aan tot dat 'er
tie ontftaan;
geene opwelling meer befpeurd
befpeurd, wordt. Z<::t
Zet als dan den kolf
klem vuurtje alle vogtigheid
vog(igheid wegin het zand, en laat op een klein
dampen.
dampen, zoo zal 'er een zeer wit zout terug blyven,
blyven. dat wel
worden, Dit is een openend middel, en pur_
pur.
moet bewaard worden.
geert tevens een weinig. Men gebruikt het tegens de Me.
Hypoebondria.a, derdendaa~iche
derdendaagtche Kcort5,
Koorts, kropgezwel.
lancbolia Hypocbondria.a,
len en andere ongemakken, alwaar eene opening der wegen
lcn
prs noodig is. De Dofis
Dofts is van Greinen
cn uitleiding door ae pi's
en
x tot 5 <0.
TARTnrt. YEN (GROOT) Is een groot Landfchap in Afien.
waarvan het byna het derde deel bevat. Het grenll ten Wes.
ten aan Mofcovien en de Cafpifche Zee; ten Zuiden aan Per..
fi;m,
fi:m, Indien en China,
China; en ten OoRen en Noorden aan des
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Tartarifche Zee, die een gedeelte van den Noorder-Oceaan
Noorder'Oceaal)
!artarifche
IS_
is. Het wordt in vyf deeJen
deelen verdeeld, naamelyk: Ir Woeft.
Woell:.
Tartaryen , 2 Zagatayen MawaraJnahra,
Mawaralnahra, 3 T IIfchillan.
IIrchillan, 4 Ca~
. taya en 5 Mangal
Mongal of M2g0g.
of Pre.cops Tartaryen.
TARTARYEN. (KLEIN) Ook Crims- ofPre.cops
is een Landfchap in Europa.
Europa, dat aan den Turkfchen Keifer
MuskoJ
cynsbaar is. Het ligt ten Noorden en Oollen aan MuskaJ
Vlen. ten We!ten
Wellen aan Volhynien en aan de Tartaren van
Vlen,
Oczakow, en ten Zuiden aan de zwarte Zee. Dit Land heeft
laat!ten.
agt duifend Dorpen en 8 Steden. In den laatllell
over de :Jgt
Oorlog tu{fchen de Ruflèhen en Turken.
Turken, heeft het veel ge.
leden; houdende de Ru{fchen federt
feden dien Iyd,
tyd, nog eenige
eenigCJ
Sleden daarvan in bezit. Het heeft voortreffelyke
voorlreffelyke Weilan.
den, goede lucht en vrugtbaaren grond; maar wordt door d~
Inwooners niet zeer bebouwd; maakende zy meer werk vall
den Oorlog, en voerende Schild, Zwaard. Pyl en
tn Boog. De
ehan
Chan deefer
deeCer Tartaaren wordt door het Volk verkooren en is
een vry Vorll:,
Vor!1:, maar die nogtans. in zyne Verkiefing door
TurkCchen Keifer,
Keifer. moet goedgekeurd worden.
den Turkfchen
TAR
~it is
i~ eene foon van Me(eroen,
Meferoen, dat 01
b)'
T AR TONRAIRE. Dit
wyfe
je , in
wyCe van een Boomt
Boomtje,
lIJ het Z~nd en naby
naoy de Zee, in den
foorten
omtrek van MarfeilIe ,groeit. Het verfchilt van de [oorten
van Laureola, door deszelfs bladeren, die zeer kort, een
weinig rond3gtig, zyagtig en witagtig zyn. Zyne bloemen
komen uit den fchoot der bladeren voort. Zy zyn zeer klein:.
klein',
plaatft haar onder de geweldige Purgeermiddelen. .
en men plaat!t
TARTUFE. Betekent
Betekcnt een BeJrieger,
BeJrieger. die onder eene eerbaarCl
eerbaaro
kleeding.
Geefien of Zejen.
kleeding, verderd met vroome en fyne Geef1:en
de fnood!te
fnood!1:e Boeveryen weet te verbergen. De wydberoem.
de Franfche Comedie-Schryver
Comedie'Schryver MOLIERE. heeft een TOl}neel~
Tot)neel..
fpel, onder deefen
deefcn naam opge!teld,
opgefleId • en vermits hy de PerTartflje zelfs vertoonde, zoo heeft hy het cha~
chao!
foon van den Tartufe
raél:cr,
rafter. de geveinsde Zeden, het gedrag van den Koninglyken
lliegtvader. Pater LA
LA CHAISE,
CHAISE. zood:wig
zoodwig natuurlyk en leeven.
llieglvader,
dig weeten voor te !tellen,
fiellen, dat noch de !tad
flad Parys. noch het
Franfche Hof,
Hof. zig aan het dikwils
dik wils verwonen
vertoonen van dit ToneelToneel.
I>y to
10
nuk niet genoeg konde vermaaken. en derhalven dat oy
woo:Jen. niet
nict vermoeid en verdrietig is geworden.
TARTUFFELEN. Is een nieuw Gewas uit Peru in de Weil.
Indien. Ejoch men moet 'er geene Aardmoriljes door ver.
ftaan,
fiaan, zynde Tubera teme,
terrce. zonder fiengels
!1:engels en bladen, dil)
door de Italiaanen ook TartufFèlen
Tartuffelen ge1laamd worden. voor·
náamelyk die geenen, welken een volmaakl gewas zyn: zynzyn.
oe e~nc
e(;nc foort van Nachtfchade
NachtCchade of Rolkruid.
Dolkruid. CafplJrti.s
CaJparus BAULI_
BAuLr.
NUS
NUS noemt ze zeer wel Sol,71U1n
Sol41lum tuberojfi,7n
tuberoJttm eJculentum. Ande.
r~n
len noemen ze l!apes
:fapu Pcru'Vianorum,
:ferufJianorum. ook E,dbi,nen,
Erdbirnen. dat ia
i.
E 2
.da,~~
.dard~

~g
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Aardfetreri. Hiervan is nog eene :!Odcrc
:mdcrc foort, n:tamelyit
Jolanum tubercifum
tuberoJum eJclltmtum
eJcu'tntum fiore albo, of Tartoffeltn
Tartoffelen mtt
met
witte Bloemen en geele wortelen; zynde integendeel aan de
~itte
purperverw:g en de wortel
eerllgemelde foort de Bloemen purperV'erw:g
rood.
valJ
TARUGA ofTARUCA. Dit is een Amerikaanfch Dier, van
het Geflacht der Geiten. Het leeft gaarne eenzaam, en loopt
alleen door de afgron~_en
afgroncten der Rotren.
Rotfen. R UlSt:}/
UISCJl zegt dat men in
Bezoarclileenen vindt.
deefe Dieren de grootlle Bezoarcltleenen
Graan, zynde van temperament
TAR W. Triticum. Is een bekend Graan.
VClgtig. Schoon anderen moge!yk met meer
maatig warm en vogtig.
~rond beweeren, dat het den eerllen
cerllen graad der warmte heeft.
Gra30en het nerklle
flerkfle voedCt:I,
voedCt::I, wanneer
Het geeft onder alle de GraJnen
de kleeverige en taaie vetheid door de behoorlyke preparatie
bell.at niet in het
getemperd is. Doch deefe verbetering bellaat
h~t kookoo·
ken, aangezien allerlei foort van Pappen,
Pappen. zynde v;m
van Tarwen.
meel toebereidt, kleeverig blyven, en derhalven eene ver.
naau\~e Aderen van het D3Tmfcheil
Dumfcheil en de Le·
Le.
ftopping in de naau\vCI
ver veroorzaaken. voornaamelyk by die geenen welke
welktl weini!;
weinig
beweeging hebben. Niet veel gezonder zyn de uit Tarwen.
Pallei. tIl~.
t1l~. Do::h de
meel gebakken koeken, korllen van Pallei,
bellaat daarin dat 'er Brtlod
Brood van ~ebakken
regIe bereiding befiaat
wordt; aangezien de taaie kleverigheid van het Meel, dat
den Zuurdeeffem verdunt,
eensdeels door
verdune, en her overige vogt censdetls
Bak öven, anderendeels door het bydoen
de hitte van den Baköven,
van het Zout, vermeerdert wordt. Waaruit men afleiJt
afleide dat
zw~arder weegt dJn
dan gezouten, het wel1:-e
wellc~
on~ezouten brood zWdarder
daaruit omnaat,
onellaat, a-angezien niet alleen ZuurZuur.
voornaamelyk da31uit
deeg en Gift, maar ook Zout daarby gedaan worde;
wordt; door
gemeláB Z\7aare
zwaare
welke beide de fermentatie fterker is, en de gemeldB
taaiheid, meer dan door één alleen kan ve~dund worden;
waarop dan ook eene grooter ligtheid noodzaakelyk volgen
moet.
De oorfprong van dit Graan en haare aankweeking ftrekt
Ilrekt by~
by.
Schepping der Waereld. Mogelyk wierd deeze
na tot aan de Schtpping
Plant eerft
eerf} met vOiten
voeten gelreeden , en niet hooger dan Gras
gewaardeerd. De aankweeking heeft haar tot
toe dien trap van
volmaaktheid gebragt , inwelke wy ze thans befchouwen;
,,'ant men merkt letkens
tetkens op.
op, dat de Schepper der N
Natuur.
aluur ,
aan den men(ch
menfch eene (oort
(oore van heerfchappye en byna fchep.
fchepvermogen, over de Vrugten, Bloemen en verfcheide
verfcheido
pend vermogen.
andere ,oorcbrengfelen
,oortbrengrelen der Natuur gegeeven heeft. Hy doet
fchooner worden; brengt haar tot meer volmaaktheid,
volmaaklheid,
haar (chooner
en maakt haar byna onkenbaar; doet de bevalligheid die hj
hl
haar doet verkrygen. door zyne menigvuldige voorzorgen.
genadigen
geftadli;en acbeie!
arbeid.J en vemufti
velnufti6heid J om
ow voordeel uIt de
dct na,!
na~
[uur~
tuur~
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,1.Illlrlyke
.l".nrlyke middelen te trekken. Dit is eene Coort van nuttige
aangcnaame vergelding die aan den MenCch,
Menfch, als de vrugt
aangenaame
arbei::l, roe~elhan
toegelban is.
van zynen arbeid,
pc Tarw is eene Plant,
Plant. die uit een Wortel, welke uit dunno
dunne
vereis Ie
te faamengelteld
faamenge/leld is, verCcheide hulzen, van 4... of S
>
).70(;t hoog [chiet.
fChiet, DceCe
DeeCe hulzen zyn, van afltand
aflland tot afftand,
afftand.
110(:t
bezet, die.
die de buis {l:erkte
fl:erktc geeven. Zy zyn in.
inmet knoopen bez~t,
cm uitwendig met bladeren bezet, die !ang.
lang. [mal
fmal
hol, en
wendig ho!,
en gelykvormig
gelyl:.vormig aan die van het Hondgras zyn. Zv
Zy onderfteu.
orrderll:europpen lange Airen,
Airen. uit wt:lken
wtlken Bloemen,
llioemen. in
nen aan hunne toppen
troffen by elkander gefchikt,
gerchikt, voortkomen. D"efen
Do::eCen
kleine trolfen
aan uit helmftyltjes,
beft
bellaan
helmtlyltjes, en worden door Graanen gevolgJ,
gevolgd,
flomp aan de beide uiteindens,
uiteindens , bol op den rug
die eirond, /lomp
en ge voord aan de andere zyde zyn. Zy zyn uitwendig geel,
/loffe vervuld, waaren Inwendig met eene witte meelagtige l1:offe
Graaoen zyn in fchubben be ..
van men brood bakt. Deere GraaDen
dia
vat, die tot kelken aal) de Graanen gediend hebben, en dio
men het kaf noemt.
tyden heeft den arbeid der L3ndbouwers
Llndbouwcrs daartoe
Van alle lydcn
grootll mogelyke hoeveelheid van Tarw,
gellrekt , om de groolll:
van eene gegeeven uilgell:rektheiJ
uitgef1:rektheid van grond, in te zamelen.
j3ar.
De oogllen zyn min of meer overvloedig. naar dat het jur.
gf;(ye meer of min gunftig
guntlig is ge\veeft;
geweell:; naarmaate der gefbld.
gell:!ld.
g'~(ye
held van den grond waarin men het zaait, en naarmaate van
htlld
verf1:andig Landbouwer haar weet te
de bereidingen die een verftandig
ge even. De Aarde moet
mo~t eerll
ecrtl gemeft en geploegd; van allo
alle
gecvell.
vo~tigheid beonkruid gezuiverd en zoo veel mogelyk haare vo~(igheid
Mc;;n zaait de Tarw
TJrw in de l\'Iland
l\lland Otl:ober,
OEl:ober. belt
beft
houden. Men
ge!1:aan, en dat een jaar braak of
op een Land daar Haver op gcfhan,
heeft. het volgende jaar met Haver en laat ze
ledig gelegen heeft,
het derde jaar ruften.
De Tarw is aan veele oDl~emaklten
on~emakl\en onderhevig, als de Roep,
De:
de UitJlorfillF;,
UitJlor'illf{. de Kanker.
Kanker, de Vermolging ,• de Speur,
Sp~or. &c.
befte middel om dit alles te voorkomen, is dat men het
Het belle
zaait, met fterke Alkalync
Alkalyne Loogen
Graan, eer men het :laait,
wafcht, gelyk die van de Sarda, PotaCch,
Potafch, gemcene Afch,
Afch t of
met Pekel van Zeezout.
C,hoone Tarw zyn, dat hy zwaar.
De kenmerken van de frhoone
faamengep3kt, volkomen ryp,
ryp. helder geel, glansryk en droog
Caamengepllkt.
frish(;ld hebbe.
is. en eene foort van frisheid
Sp~njen de Inkomften
Inkom!1:en genoemd,
TARZA. Zoo worden in Sp:tnjen
Geeftclyke Goede.
Goedewelken de Koning van de Ridderlyke en Geeflelyke
ren ontvangt.
TAS IS. De uitllrekking
uitilrekking van een Lid, of de oprpanning
opCpanning en
TASIS.
der Leden van het menfchclyke Ligchaam.
~itdying det
E 3
TAS·
~II
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M:

TAS S.

'}' ASMAAKERS.
Marfilfdam. Van derzelver zoo oude al.
al$
'l'1\SMAA
KERS. Marjttf';arn.
ni::!uwe Meellerllukken
Meeflerfiukken, is aan te merken, dat de oude b~70a
byna
nieuwe
hedendaagfche
nergens meer in gebruik zyn, en ook van de hcdendaagfehe
Met:flers l1fet
llIet meer gemaakt worden; bchah'en
bchal\'en (I)
nieuwe MeeCters
de zoo;!enallllde
zoo;!ena111lde Rhynrche
Rhynfche Tas, die zeer ongemakkclyk
ongemakkelyk is
Ie llIaaken.
maaken. (2) Plagten ze oudtyds een Lyff1:uk
Lyffluk van Leer
om te
paffen ~
te maak en , dat den jongen Meefter zelf wel moeft pafTen
voortS zeer eierlyk
cierlyk uitgeCnecden
uitgefnecden was, en veele moeite ver·
voorts
elrchte. Het een en het ander,
ander. zoo wel Lyflluk
tyfftuk als Rhyn.
Rhyn·
fche Tas pleeg het Ambagt nog op den huidigen dag op de
Je
fehe
gefchilderd te
Ie voeren, en zelf,
zelfli op Commige
fommige plaatren
plaatfen
Schilden gerehilderd
lOt de oude
in hun zegel te gebruiken. ~3) Behoorde ook tot
Meelledlukken • en het Lederen Borftlluk,
Borlllluk, een Gordel aan
Meefterllukken,
Tafch gedraagen wordt. (4) Eene overlang ver·
welke de Tareh
Ry·tai. (5) Eene in aaloude tyden genaamde
ouderde R'Y·cai.
Stuk.las.
Stuk.'lJs.
Conrent
Maar te Neurenburg heeft het Gild, met Con
rent van de
beOuit genomen, zulke kollbaare en thans
Overigheid, een belluit
nutteloofe. en bygevolg onverkoopbaale
onverkoopbaal e Ilukken af te fehaf.
fchaf.
nutteloofe,
alleenlyk van de bovengemelden te maaken. (I)
(J)
fen. en aJleenlyk
Rbynfcbe Tas. Maar in plaats van de anderen, deefe
deere na.
De Rb'Y"Jcbe
Ilukken, die veel nuttiger
nuttiger.t doeh
doch ook zeer bezwaar.
bezwaarvolgende ftukken,
1yk
Jyk zyn, naamelyk (2) eene groote van houtwerk cierlyk, uit.
gefnee.1en, overtrokken, en met Leer uitgenaaid , met gesgefneeden,
bd1~gen Zetel. (3) Een Koffer of
pen en fpykers konIlig b\:ll~gen
overtrokken;; die vervolgens
Reisvalies ,• insgelyks met Leer overtroltken
door den Slotemaaker met beilag
befiag fraai voorzien wordt. (4)
fatfoen van Paardetas. (s)
(5) Een Pil
p!lar
Pi!lool-..
Een zonderling fatroen
ar Pi!1oo1
talTen, hoHlets
holllers of kookers.
kook ers.
taffen,
Arnbagt belliat,
belbat, behaive:J
behaive:l de bovengemelde Meellerlluk.
Dit ArnbagL
maaken van allerlei Patroon.
Patroon- en andere Tafftm
TalTen
ken, in het Olaaken
Drat;Oilders en Musquetiers. In Brief· Reis
Reis-..
voor Ruiters. Dra!;oi1ders
B3rbierst3lTtn; overtrekken van VleskeIlers
VIeskeIlers , Valieren.
en Blfbierstafftn;
maak en ze Veldzakken,
Veldz~kken, Bedden en Stoelen; zwarte
Voorts maaken
leeren MUlren
Mutfen;; Leeren I~t!gelfJ1elen
I~<:!;elfl1elen en Ballen voor de VrouSaietten. Zy overkleeden niet alleen alwelyke Sexe in de S;tieuen.
Stoelen met Leer, Llken,
L3ken, Fiuweel, goud
lerlei Zetels en SlOelen
gellikt Brocar i,
I, enz. Ml
MJ Ir
Ir zy bellaan
heOaan dezelven ook met
geftikt
kofibaare Fran·
geel koper, zilveren en vergulde fpykers en kollbaare
Tapytmaakers, behangen ze voornaamo
voornaame
jes. By gebrek van Tapltmaakers,
~'erguld Leer,
Leer. het zy met Tapytello
Tapyten.
Vertrekken, het zy met verguld
Doch eigenlyk beftaat
bellaa! de Stom"
Scofro, die de Tasmaakers verarbeI_
verarbeIDoeh
foorten van Leer, dat hun vryftaat
vryllaat zelve lO
te
den uit allerlei roorten
berei:len, en op verfchiliende
verfchilIende wyr.:n te verwen.
berei:!en,
TASSART.
RUISCIf is dit
die een groote en verflindzug.
verflindzugTASS
ART. Volgens RU1SCH
tige
li&e

TAST. TATA. TATE. TATI.
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figa
riga Zp.efnoek. Schoon zyn Vleefcll hard en moeielyk is om
gaar
~aar te kook en • zoo heeft het echter een uit"'l!nrcnrlen
uil"'l!nrcnrlen
fmaak. Men vangt deeCen Vi[ch
ViCch gewoonelyk tdt-hen twee
plaatCen alwaar den flroom Iterk
/lerk gaat, en èc
Eilanden. op plaat[en
Zee fiell,
fied, beroerd
bcroerd worrtt. De Vader Du rfERTRE
'fERTRE zegt, dat
d3t
zy die te dik wils van deefen Vifc~,
Vifc~. of hem half gaaf el~tel'.
el~teT",
aan galägcige kolyken of overlooptngm van de Galonderhe.
vig 7.vn.
TAST ER. Is een Paffer,
Pa{fer, welkers
wclkers fpirfen met een ge<iee!te van
. den Poffer
P o{fer tegens malkander gebongen 4yn.
~yn, om de dikte \'an
van
een verheven en buikig Li~chaam, gelyk Kogels. Cylinders.
enz. daar mede af te meeten. Deefe
Decfe foort behoort onJer de
dIkte- Paffers,
Pa {fers • welkers gefchapenheid men zien kan op PLU
PLU. r'l"
CCLT. Fig. 4.
1'/\ TAUBA. Dit is een Drafiliaanfche Boom,
Boom. die zeer hoog
gefchat wordt. Hy
lIy brengt eene
ecne vrugt voort die men met wyn
of fuiker eet.
eet, en een der aal1genaamfie
aangenaamfie Gerechten van dit
DeeCe Vrug_
Vrugt bevat een zeer groot ge:al wit·
witLand uitmaakt. Deefe
~gtigc
agtigc Zaaden. ,
TATER LE PAVE. Zoo zegt men van een Paard, :11, het
deneen ongemak aan een zyner voeten gekreegen h:::bbende, den.
z'.!lven al beevende
beel1ende nederzet.
1':\.1"1.
T,\TI. Vliege71vogel. Deefe:
Deeft! Vogel wnrdt in het Koninkryk
Bengalen ge:vonden;
gc:vonden; en is 200
Z00 groot als een Ha2elnoo~.
Hazelnoo~_ Zyn
aarti~ hem
I;emaakt.
aa kt. Zy hebben eenige ge.
genett ig onvergelykelyk aarti;;
Iykheid met het n/lll van c(!n Winterkoning,
Winterkoning. he:.oende
he:.oenJe van
cene kleine opening. daar ze uit- en invlielen.
inl1lielen. M~rl,·
M~rk.
boven eene
waardig is het ook dat deefe N
Nellen
eflen uit I, 2.2 of 3 bladen be.
ftaan,
et:D blad van een Kallanjeboom.
ftaan. zynde zoo groot als e~n
en gelyk aan malkander genaaid; want deefe Vogel doorboort
TIlet
fllet 2yn
zyn fpits bekje die bladen,
bladen. en maakt 'er veele gaten in,
als of ze: met een N.lald doorfiooken waren. Door deefe
deere gaten h331t hy een fOJrt van draad, gelyk als van Kattoen, en
knoopt met deeCen
ne!1: aan het blad vafi. Deefe
Deer~
deeren draad het neft
Nefit:n hangen in de Lucht. en gemeenelyk maar aan eell
haare nelten maaken.
maaken,
blad. In den tyd wanneer de Tati h:tare
waait 'er geen wind in het Koninkryk Ben~alen,
Bengalen, dan alleen
ze:> dat ze haare Eyeren. zynde zoo
een ZJgte
zJgte Wellenwin1;
Wefienwin1; ze)
J:root
~root als Mieren'Eyeren,
Mieren-Eyeren. ui:broelen kunnen.
D~
jat de Tati dezelfde is met de
De: Heer DE
De BOMARE
BOMARe z~..:t Jat
Brom vogel, het rogeltje-Vlieg
roge/tje-Vlieg of Kolibrietje. Zie het Arty~
Arty_
keI COL')nRITJEs.
COL')nRITJes.
TATIANEN. Z.c het Artykel ENCRATITI!N.
TATONNEUR. Baccolao. Is eene
ecne foort van Zeevifch, niet
d(jn Stokvifch, donkerbruin van kleur en got!J
gOt!J
oDgelyk allO d~n
E 4tOt
tot
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TAT-O. TOUA. TAUR~
TAUR;

tot voe~rel. Men vangt hem in menigte op de kua
I\e~
kuil van Re":
ru en Chili.
TATOU. Is een viervoetig Dier in de Wearndien.
Well·rndien. kleinel'
kleiner
'l'ATOU.
ddn
dem een Vos. zynde met eene harde en gefchubde
geCchubde huid ge.
w~pcnd • gdyk
AI, het
~dyk als met.een Harnas. AI~
h~t vervo!gd
vervolgd wordt.
worde.
of by dag 11J.lp,t.
llJ.lp,t. roft
wit het zig als een kloot faamen,
faamen. en \Vcet
weet
pok zyne pooten,
pooten. kop en ooren zoo wel onder die gefchubde
hUid tC
te verbergen. dat alle deelen des Ligchaams bedekt en
voor JJaagers
2a~ers en Honden beveiligd lyn. Ook als
ali het
hct z:g op
)'oor
cene
eene hoogte of aeiIte
llei1!e bevindt,
bevindt. pleeg
ple~g het Zlg,
zlg. dus ingelo:d.
ingero:d.
nllar
n-lar beneden te laaIen
laat en glyen.
De fleer LINNJEUS
LINNJEUS haalt drie foorten
roorten van Tatous
Tatour aan. De
kOj> vOin
v~n den gemeenen Tatou is l,!lJgwerplg.
1~llgwerplg. gelyk die van
een Varken. Men heeft 'er eenige:l
eenige!l die de groone
grootte van een
Varken van ee!!e
eer.e Maand verkrygen; maar zy zyn veel dik.
ker. De Spanjaarden noemen hem ArmadiIJo.
Armadillo. TATa
TATOUU is
eene Caraïbifche
Caralbirche naam; de
cie Portugee[en
Portugeefen geeven hun den
Jlaam van Sneuberdario;
Sneuberdado; de !taliaanen
Italiaanen die van Bartado;
Ba,tado; de InIn.
wooners van Nieuw-Spanjen. die van Cbirguincus
Cbi'guincur of Caff~.
",in;
min; onder de Indjaanen
I!ldjaanen draagen ze den naam van Aja..
Aja·
;ocbtli
l'OUARCARE.
I~ zoo veel
J'O U AR CaR E. h
vc:el als Cocus
Cocur Maldi"Jenfis,
Maldi"Jenfir, zynde in
..•.llles
!.Iles selyk
belyk der Indiaanen Cocosnoot,
Cocolnoot, behal ven dat det(e
detfe de
gedaante van een Hert heeft. Zy wordt ook in de Apothee .
'ken gepreefen,
gepreefen. voornaamclyk voor allerlei foon
foort van Gift.
Vlàkoorts.
INUS met den naalIl
Vh:kkoorrs. &c. waarom ze ook van BAuH
BAUHINUS
naa~
van Nux Indica
]"àica ad 'tJeJlena
fJeIlena CeJebrata
Celebrata genaamd wordt.
TAUr~AçO.
dtefen naam aan den Vugel
Vogel die men
TAUItACO. Men geeft dt>efen
., and~rs
and~rs' JÇorjing
Kariing 'Vall
val! G~jnfe
G~inie noemt,
noemt. en door ALS
ALB I N
N de naam
van gekroonde
gekroollde .Vogel
Vogel van Mexico gegeeven is; fchoon
fc hoon men
hem in het zUIJelyke
zuiJelyke gedeelte van Afnka.
Afrika. omtr!!1It
omtr!:llt het Ko.
Congo, en niet verre van de Grenzen van het Land
ninkryk Congo.
heefttwee
twee vingeren
van de Kaap de Goede Hoop vindt. Hy heeft
agterzyde der pooten.
aan de voor. en agtcrzyde
TóUREADORES.
TAUREADORES. Dus noemen de Spanjaarden de geenen.
die zig onderllaan
onderlban om het met een Stier in het Gevegt
Gevtgt gaangaan·
de te houden. tenwelken einde z.y
'l.y hem ~cnen
~cneo Mantel
Mamel aan de
do
oogen werpen.
TAURICEPS.
TA U RICEPS. Bynaamell
Bynaamep van Neptunlls,
Neptunqs. ontleend van het
hruilfcGen der baaren va,n de Zee,
I<ruilfcten
Zee. diS al$
als Stieren fcbynen te
brullen.
TAURILl:\. (In de Romei,!!cbe
Romei7ifcbe Oudheid)
Oudbeid) Zekere Godsdienftlge Spelen.
Spelen, die .\Den
~en vierJ~ om de Helfche Goden te be,.
bc:.vredigen.
vredigtn.
wedergeboortt: b~
TAUROBOLIUM. Betekent eene zekere wedergeboorte
blJ
oe
HeiJenan, of ook wel eene Offtlbande.
cie HeiJeDan.
OfFc:rhande. door welke de
Men.

T A U R.
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Menfchen. om zoo te fpreeken. als op nieuw geboren wor.
den. Men rigtte deefe Offerbande
Offerhande dikwils aan ter eere van
tGr eere van Mars,
Mar •• Dim/IJ
Dialla
de Moeder der Goden, alsmede tGr
en meer andere HeidenCche
Heidenfcbe Godheden.
TAUROBOLUS. Was ei~enlyk eene heiligverklaaring
heiligverkJaaring (conJe~
cratu)
eratu) van eenen
een en Romemfchen Pontifu!.
Pontifus. Men deed den
verkooren Hoog~npridler,
Hoog~npriefler, bekleedt met de Hoogenpric/lerlyHoogenpricflerly.
nederg:\an , 't welk mcn
men met een plank
ke kleederen , in een Graf nederi!~an
bedekte, waa/ln
waalïn veele gaten geboord waren; daarna bragten
brafiten
de geenen die by de Offerhanden
Offer handen dienden.
dienden, eene Stier met
kranfen omringd, f1agteden hem boven de plank, en pa dat
het bloed door de
zy Jenzelven
denzelven gekeeld hadden. lieten zy bet
plank op den Hoogenprieller loopen, die zig daarmede de
oogen. den neus. de ooren en de to:'g wreef.
wreef, omdat hy ge.
loofde dat deefe
de~fe pJegtigheid
plegtigheid hem van alle zyne befmettingell
befmettingen
reinigde. Vervolgens deed men hem weder vit
\lit het Graf te
voorfchyn komen,
komen. nog druipende van bloed
bloed,,en
en men begroet.
deeCe woorden: Salve Pontifex
POlltifex Maxime. Hy
tede hem met deefe
verwiffelde
verwilTelde van kl:::ëren
kl~èren en men bragt hem in Zegepraal naar
zyn huis, waar de plegtigheid met een groote Maaltyd be.
Oooten
Dooten wierd.
TAUROCOLLA. Zoo wordt de belle Lym geheeten.
geheeten, die uit
OlTenhuiden bereidt
de ooren en meer andere flukken
/lukken der Offenhuiden
wordt. Doch gemeenelyk wordt dit woord ook gebruikt van
Coort van Lym.
alle foort
TAUROMQRPHUS. Dat is te zeggen: die dm Stier gelykt.
Men gaf deeCen
Jeefen bynaam aan Bacchus, omdat de wyn, in te
groote hoeveelheid i:cbruikt.
ecbruikt, de menfchen
menCchen gelyk maakt
maaltt aan
woedende Stieren.
TAUROPHAGUS. Baccb!u
Baccbru wierd dus bygenaamd,
bygenaamd. om dat
men eene Stier gaf ter belooning der belle dithypmbes.
TAURUS.
beweken gaf aan Paft.
Paft...
T A U RUS. Een Cretenfer die bedekte bezveken
pbaé vrouw van Mino!.
Minos. die hem eenen
baarde. Dit
eCC1en Zoon haarde.
heeft gelegenheid gegeeven tot het verdicht fel van den Minotllurus.
taurus.
T J\ U
UR US. Stier. Is
[s het Mannetje van de Koe, en
eo van den
TA
Os daarin onder(cheiden,
geCneeden is. Hy
Uy voert
onderfcheiden. dat hv niet gefneeden
in alle zyne deelen' veel vlug Zout en Olie. Zyn Vet en
Merg zyn goed om week te maaken en te verdeel en ; de Ze·
Zenuwen te
Ie verllerken. De hoornen en kla3uwcn
k13auwcn fiillen het
Z
weet en den loop. Zyne Roede, gepulyerifeerd zynde.
zynde, is
Zweet
goeJ voor de Roodeloop. De Dofis is van een Scrupel tot
een Drachma. Zie het Artykel ST lER.
IER.
TA'URUS.
TAURUS. Jo. Ifts.
Ift!, Ofirit,
Oftris, Altor.
Alt or. (In de Aflronomie) De
Stier, is het tweede der XlI Hemeltekenen.
Hemeltekenen, in den ZodiaZodia·
c;us of Dielkling, een bellendl!;
befiendlg en Aardfch GeIlerme,
Gefiernte, het
cus
E SS
~uis
liuis
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huis van Venus en de Verhooging van de Maan. Het
Hee bellaar
beHaar
vnlgens
volgens het ~ev(lelen van verCcheide
verfcheide Sterrekundigen • uit 44.
48
~8 of S2
52 Sterren, onJer welken de Piejades,
P/ejades, Hya1es
H"Jo'ies ell
el)
Oculus Ta:Jri.
Taur;. de hel;endfien
helcendfien en voornaamflen
voornaamfien zvn.
TAURUS VOLANS BRASILIENSIS. In het Franfch
Franrch Tau~
,.eau
reau 'Volant :of Cet!
Cel! 'Volant du Brafil. Is eene foort van Kevers, edoch wel zeven of agtmaal groorer
grooler dan onze gemeene
gemeenc
Kevers; geheel zwart en glir./lerende
glinflerende gelyk een Agaat,
AgJzt. tot op
vleugels, wtlken
wt:lken geel zyn. Hy draagt twee horens op
de vleugels.
e!!tanr:ler. Het
het hoofd, zoo hard als been en {laande
/laan de boven e!kander.
bovenfle
bovenfie is byna zoo lang als de kleinlle
kleinll:e vinger; zwart, glad
en glinfierende,
glinflerende, gelyk als gepolyfi,
gepolyfl. fpitfig
rpitfig en eenigfints krom
J!eboogen. Op beide zydel)
zyden heefe
heeft het Iwee
twee korte fcherpe
f!eboogen.
fpitfen. Het benedenfle hoorn is half zoo lang. Deszelfs
punt is naar het bovenfle
bovenfie gekeerd, en reikr.
reikt. zeer na aan hetzelve. Het Diertje gebruikt deefe
deere in de plaJtS
plalts van eene
hand. en tot zyne verdediging; want het nypt fierk al wat
het grypt. Voorts heeft deeft:
deefe Kever zes pooten
pooten,• met tee·
pen en klaauwen.
kl3auwen. De Vlerken zyn groot en breed.
breed, fierk.
geel en gImfierende •, bedekkende het Ligchaam gelyk een
fchild. Eindelyk heeft het veel vlug Zout en Olie; is een
fchi/d.
middel om te verzagct:n
verzagten en te verdeden,
verdeel en , om de Zenuwen
te verfierken t• als ze verpleuerd
verpletterd.t of in Olie gekookt. uit
uiter.
er.
lyk geappliceerd worden.
l'
'f AUSIS. Zie het Artykel MARQUI!TEIlU.
MARQUETEIlIE.
TAUTOLOGI1\. (In de Rbecorica)
TAUTOLOGIA.
Rhetorica) Eene noodeloofe herhaa..
hng van dezelfde zaak in ondtrrcheider.e
ondtrrcheider,e woordt:n.
!Jng
woordtn.
T AX. TaxlI.
TaxlJ. Is de waardye en de waardeering
waaróeering.t of de prys van
eene zaak. waarop zy getaxeerrl en gcfchat wordt; de ge.
zetten. prys waarvoor iets verkogt wordt. In hec
het bYlOnder
byzonder
hebben de Medicamenten in de Apolheeken
Apotheeken zulk een tax •, die
taamelyk hoog is.
TAXA CANCELLA!lIlE APOSTOLICJE,
APOSTOLIClE. en Taxa St. pepe.
fljtentiarilB
nitentiaritll Apoflolictll.
ApoftoliclE. Is zekere
zektrt: Lyfi of Regifler.
Regifier • op bevel
van Paus LEO de X.
X t reeds in het Jaar 15
J 514,
I 4 t Ie
te Romen,
Romen. cn
het Jaar daaraan te Keulen gedrukt.
gedrukt t dienende om Ie
te zitn
zicn
hoe
boe veel men onder de Roomfchgezinden
Roomrchgezinden voor de Getfiely.
Get:fiely.
ke Ampten
Ampten.t Aftaaten.
Aftaaten tInduiten
Indulten.t AbColunen.
Abfolu!Ïen. Difpenlatien
Difpenfacien en
Vrykoopingen van allerlei Zonden verphgt
verpllgt is aan de Pauffc:,!
PaufflO:,!
lyke
Iyke Kamer te betaalen.
TAXEREN. Schalten • Waardeeren t• ergens prys op zetten.
Dit woord betekent ook berifpen
beriCpen en lafleren.
TAXIS. Eene foort van SyntbefiI
Syntbefis van contiguiteit of 3anraa_
aanraa_
king t voor de zagte deelen in haare natuurlyke plaats.
king.
TAXIARCHUS. Een Acheenfch
Atheenfch Officier. die de Infanterye
Infanrerye
van zynen (lam
fiam commandeerde. Het was het
bet werk der Taxiar,he.
che.

TAXU.TAY.TAZ.TCH.TEBE. TECA. 1f
1~
chen om de Legers af te fleeken,
/leek en , de Marffchen
MarITchen te befiieren
bellieren»J
de Levensmiridelen
Levensmiddelen te bezorgen, &c.
TAXUS. Smilar
Smitar Arbor.
A,bor. Boom des doods. Ipen- of Taxisboom. Is een
ecn Boom gelykende naar den Denneboom , met
baoJ].
Naaldswyfe bladeren. die des Winters duuren en groen bly..
ven. Daar zyn manlyke en vrouwlyke bloemen op één Boom;
dr,lRgende
drJagende de IJarf1:e
IJar/le eene van boven en van onder' opene bes
met een kern. De fmaak der Beffen
BelTen is
i~ zoet, en zy kunnen
onder de Laxantia gerekend worden; maar Ie
te veel gegeeten
gegeeten»J
verwekken ze roode loop en koorts. De bladen worden
worden»J
even als die der Kervel, voor vergiftigd j!ehouden.
gehouden.
Zoolo;;ie) Zie het Artykel DAS.
DAS.
TAXUS. (In de Zo%gie)
TAYI3AYBA.
TAYBAYBA. Dit is een Hee!ler
Hee/ler die op het Eiland TeneriJflJ
TeneriJfIJ
groeit. Men drukt 'er een Melkagtig Cap
fap uit, 't geen blObIDfhemt, en een uitmuntende vogel..
nen weinig oogenblikken flremt,
Iym maakt.
TA YOVE. Dus noemt men de Caraibifche
Caraibi(che Kool, die men
in Guayana aankweekt. Haar wortel is
i~ de befte
belle Koopwaar
van Guayana. Hy voedt fterker
/lerker dan de Igname.
IKname. Men plant
hem in !lukken.
/lukken, en hy geeft, om dus te fpreeken, driemaal
in een jaar, vrugten. Vier maanden na dat hy geplant is
geweell:,
ge wee tl , delft men aan den voet met omzigtigheid, om alleell
al/eeD
volwalTen wortelen uit te graaven. Men
Mt!n bedekt die gee.
de volwaffen
nen die zulks nog niet zyn, weder met aarde, om hen, vier
maan.h:n
mnnJen hierna.
hierna, uit te delven. Emdelyk
Etndelyk graaft men, ten
geheelen
einde van een jaar, den geheel
en wortel uit. Men bereide
Raaper»
'er een Pap van, of gebruikt hem, by gebrek van Raaper.
in de Soepen, aan well,en
Heer DE PREFONT/,Io
welken hy, zegt de Het!c
PREFONThIe
NE:.
NE. een goeden fmaak
fmaJk geeft.
TA YRA. Dit is eene foort van groote zwarte Werel,
We (el , waar ..
van de Heer BARRERE fpreekt.
rpreekt. Wanneer dit Dier zig un
lan
een Boo:n wryf(,
wryft, zoo laat het 'er eene fmeerige vogtigl eid
aan gehe~t. waarvan den reuk veel overeenkomll:
am
overeenkomft l •.:eft LIet·
die van
nn de
Muskus.
dIe
dl! Muókus.
TAZZETTEN. ZIe
Zie het Artykel NARCISSUS.
'feHA.
TCHA. Zie het Artykel THEE.
TCHOCADAR AGA. Zoo wordt den Manteldraager van den
Groot
GroOt Sultan te Conll:antinopel
Con!lantinopel genoemd.
TCHORBAGIS, of SOURVAGIS. Zyn de Hoofdlulden van
j.mltfaaren, waarvan ieder gemeenelyk 300 Man te comde ].lDltfaaren,
mandeeren heeft.
TEBETH of TEVET. De tiende maand des geheiligden jaars
het burgerlyke Jaar. "'t
der Hebreeuwen , en de vierde van bet
Was de Maand van December.
TECA. Is
15 eene zekere Veldvrugt in de Wefl·Jndlën,
Well·Indlën. wiens
halm gelyk Gerll,
Gerfi. de graanen gelyk Rog zyn. AI&
Als ~e begint
ryp
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ryp te worden. worde
wordt ze ~fgerneeden.
~fgefneeden. in de Zon gedroogd
In heet zand of afch gerooll:,
geroo(t, en
en gedorfcht; de graanen 10
op een' breeden /leen met een anderen !leen
fleen toe
(Ot deeg ge.
maakt. Dee[e
Deefe deeg is voedfaam, en wordt van de 1nwoo.
neren als een gemeen voed rel
fel gebruikt, zynde met weinig
water gemengd. Het wordt ook door hen lOt drank ge.
bruike.
bruikt.
Konflwoorden, Termil1i
Term;?);
TECHNOLOGIE. Is de Leer der Konlhvoorden,
technici genaamd.
TECHNOMORPHITES. De Natuurkundigen geeven deeren
deeCen
naam aan de Steenen die Technique Afbeeldingen hevatten,
hc:vatren,
dat is te zeggen die naar Ligchaamen gclyken,
gdyken, welken door
kooft
konfl voottgebra~t zyn.
TECHNOPHYUM.
TECHNOPHYUM, Zoo wordt eene plaats genaamd, alwaar
vee:e konllen. gelyk als van natuure. geteeld worden.
vee;e
TECMARIS. Eene Gilling naar de Ziekte.
'l'ECOIXIN.
TECOIX IN. SE!!!
SElJ! geeft deeftn
deefen naam aan twee Coorten
raarten van
Krop.Hagediifen
Rotsdieren zyn, en
Krop.Hagedi!fen van Mexico. 'c't geen Rotsdiereo
welkers kop naar
naaf die van een' Salamander ge!ykt.
gelykt. Die van
de eerlle
eer ne foort,
foort. hebben een
ecn kleinen zak;
:lak; haar kam is flerk
getand en haar tong dik; haare rchu!Jben
fchu~ben zyn blaauw, op de
ali gewolkt en op het Li~haam wie.
wit. Die van de
dyen even alil
tweede foort hebben een diltken ll:aart.
fhart. Haare Schubben
zyn graauw, met ros gefchaduwd en met witte doornen bezet.
als mede de kop en de dyen. De voorfte
voorfl:e pooten hebben vier
vingeren,
vingeren. en de agterllen
agternen vyf.
1'ECTOSAGJE
1'ECTOSAG~ Waren oude Volkeren in het Narbonnenlifch
Hoofdllad daarvan. Volgens de
Galliën, zynde ToulouJe
Tou/ouJe de Hoofdnad
befchryving van ]ULlUS CA:SAR
CtESAR hebben zy in Duitfchland een
inval gedaan,
gedaan I onder het bewind van SIGOVESUS, en zig ter
nedergellagen
nedergeflagen by het Hercynifche
Hercyni(che Borch.
TKCTUM. Zie bet
het Artykel DAK,
DAK.
TECUITLI. Zoo worden in Nieuw Spanjen de Ridders ge.
naamd die van den Opper·Priefter
Opper·Prieller van
vari dat Land daartoe ge.
maakt worden. Zy draagen cenen Ring in de ooren.
ooren, waaraan
een koflelyke
kofielyke paerel hangt.
TECUNHANA. Dit is een Brafiliaanfche Hagedis, waarvan
het opperll:e gedeelte van het Ligchaam en die van den kop
en den (laart
fiaart.• met ftreepen
fheepen van verfchilIende kleuren voor·
zien zyn. De geene die langs den rug loopt, is
Is UJet
Ulet bruine
brui/le
gell:ipt, De andere fireepen zyn blaauw, met zwart gevlakken geflipt,
vlakt en met geele Il:reepen
fireepen geboord. Het overige is
i5 beIder
helder
blaauwen met zwart gevlakt. De dyen. voelen en vin~erea
zyn bleekblaauw en met wit gevlakt. Haar {laart
llaart is met eell
een
,root getal donkere bruine ringen geringd.
groot
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TE DEUM LAUDAMUS. Is een Latynfche Lofzang. diell
dien
de H. Ambrofius zoude gemaakt hebben. Men bedient zig
daarvan als van een Zege_
Zege. en dan'klied, by alte de Poten.
Poten_
taaten van de gantfche ChrH1:enheid,
Chrifienheid, W'lnneer 'er eci'lige Over_
Over.
winning op den Vyand bevogten is, of anderS wat heerlyks.
dat aan het Land voordeel geeft en den Vorft
Vod1: tot roem ell
en
eer verftrekt , is voorgevallen. Aan de Itoomfchgezinde Ho.'
Ho-'
ven gebruiKt lIIen
men den Latynfchcn
Latynfchen TeX[,
Text, ma~r by de Duitfche
Protel}anten, wordt de Hoogduitfche Overzetting in Muziek
zoo als zy van Doaor Luther opgefield is. Ma~r
gezongen, too
vooral behoudt deefe Zegeryke Lofzang den naam van Te
Deum Lau.damus. waarmede de Larynfche begint. By de
deefen Lofzang.
Ruffchen is men gewoon, om in plaats van deeren
. eenige Pfalmen van David te zingen.
TREKT.
TEEKT. Honden/u.is.
Hondenlu.is. Zie het Artykel RICINUS.
TEELING.
TEELING, Zie de Artykels GENERATIE en VOORTTEELJIiTO.
TEEL LEDEN. Deefen worden verdeeld in Mannelj'ken en
Vrouwelyken. De eenen en anderen worden in uituit· en inin.
wendigen verdeeld. Zy liggen by den Man byna allen uitwendig en by de vrouw liggen zy byna allén inwendig. Do
De
uitwendige Mannelyke Teelleden zyn de Roede, de fpon.
gieufe Ligchaamen, de Aker, de Schagt, de Schaamte, de
Ballen, en de in den Balzak b~i1ootene
b:=i1ootene Byballen of OpperOpper.
klootjes. De inwendigen zyn de afvoerende Vaten, de Zaad.
blaasjes. de Klieren Van COWDEII.·
COWDEII.' en de Voorl1:anders.
De Vrouwelyke Teelleden zyn: de fchaamte,
fchaamte. de groote J.ipJ.ip.
pen. de Waternimphen,
Waternimphen. de Kittelaar,
Kittelaar. deszelfs Spongieufo
Spongieufe
Maag.
Ligehaamen en hoofdje, en het Maagdenvlies by de Maagden. De inwendige zyn de Schede, de Baarmoeder, de
Eyernel1:en. de VoorfbnTrompetten van FALLOPlUS, de Eyerneften,
ders en de Klieren van COWPER.
Planten, Bloemen,
Bloemen.
TEELT. Het aanfokken van Boomen. Planten.
Kruiden; alsmede van Paarden, Runderen.
Runderen, Vogels, enz. Zie
de Artykels BROEIBAK en PAARDENSTOETER YE.
TEEMS. Eene beroemde vaarbaare Rivier van Engeland, dio
die
Eb en Vloed heeft, en door de Stad Londen loopt. Zy heeft
twee Oorfprongen, naamelyk de Tame, die in de Provintie
Buckingham, en de IJe, die in de Provimie Mil. ontfpringt.
TamiJe. Zy veree·
en daarvan draagt zy ook den naam van Tamife.
nigen zig in de Provintie Oxford, by het vlek Dorcefter, ell
en
Zee
maaken dus de Teems. die zig daarna in de Duitfche Zea
ontlaft.
ontlal1:.
TEENEN DER VOETEN. Digiti Pedflm. Zyn aan iederell
Voet natuurlykerwyfe vyf. Det:fen
Deefen worden bcwoogen en l1:rek
l1:rek...
ken zig uit door hulp van 22.
22 Spieren, van
vanwelken
welken 16 gemeegemee.
neo
Jlen en zes byzondereo
byzonderen zyn. ,De
De gemeenen zyn twee Bui.,
gers.
gers,
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gers, uitllrekkers;
uitfhekkers; 4- lumbrica/I!
lumbrica/Is en 8 i71teroffei.
eerfle
gers.
i71tero.Dèi. De eerlle
Buiger wordt Sublimis. de hooge.
hooge, genaamd,
gen~amd. en de andere
Frofundus de diepe of laage. De Sublilllis
Profundus
Sublimi; ont/laat
omnaat uit het
diepe en inwendige deel van het Hielbeen, en is door 4 ge
pçeCcn aan het boventle
bovenfie deel des beens.
beens, van de
fpleeten Pt.:eCen
eerfie verdeeling der '4 Teenel)
eerfle
Teene~,, vaflgehegt. Hy heeft zyn
Profundus
fundus neemt zyn oor·
plaats onder de Voetzool. De Pro
fprong In de hoogte en agler
agter het Scheenbeen en de Fibu/c:;
Fibu/a;
gaat onder de Mal/eo/us
Mal/eo/lis intermu
illtermu door de Sinus Ca/caris,
Ca/caTis, maakt
m'<lakt
4 Peefen •t die door de fpleelen
fpleeten der Pee(en
Peefen van de Sublimi!
Voortgaan, en zig aan de beenderen van de laattle
laatfle verdeeling
der Teenen hegten,
hegteIl , om die naar beneden te buigen.
bu;gell. De
eertle
eerfie uilflrekker
uitllrekker wordt genaamd Extenfor
Extenjor Commlmis,
Commwlis, of de
lange,
Jange. neemt zyn oorfprong boven en van vooren aan de
Tibia, omtrent zyne faamenvoeging
raamenvoeging met de Fibula; deelt zig
in
jn 4 P~efen;
Peefen ; nadat hy anjer
onjer het Ligamentum
Ligamentu'tn a/mu/are
a1mu/are voor·
by is gegaan.
gegaan, hangt hy zig aan de Articulationes van eIken
eiken
Teen. De korte ligt over den voet; komt van het Liga.
mmtum
fnmtum ..A11n/ûare,
A/m!ûare t en van het onderfle
onderlle deel der Fibz4la;
Fibula; deelt
:lig
~ig in 4 Peefen
Peeren •, welken zig van buiten aan de eerf1:e
eerlle Arti.
culatie o\:r
d~r 4 Teenen aanhegten. Deefe
Deere Mlljculus.
MuJwlus. revens
revenu
de Longus,
Longu!, maakt de uhflrckking.
uhllrekking. De 4 Lumbricales ont.
11:aan
fiaan van de Peelen
Peeien van den PI'ofundus,
ProfuIIdus , en van het fiuk
fluk
Vleefch dat onder aan de voetzool is. Zy vereenigen zig
door haare Pee(en,
Peefen • met de Tel/di/les
Tmdillu van de illterojTea
illterojT~a inter:'Ia, en flingeren
flingcren zig inwendig en ter zyde der ecrUe beenen
:'Ia.
been en
van ae 4 Teenen, om die tot den grooten
"an
groot en Teen te brengen.
De Afleiders die de Tecnen van den grooten Teen afzondeafzonde·
ren, zyn 8 InteroJJ~i,
InteroJfd t 4 Externi en 4 bltemi.
Illtemi. - De Exter.
tli
ni of uitwendigen komen van de tu(r~henruimtens
tu!r.:henruimtens welken tus.
metatarfi zyn.
zyn, en hangen zig van buiten en ter
fchen het Os tnetatarfi
zyde der eerf1e
eerlle beenderen. aan de Teenen valt.
val}. De Interni
of inwendigen zyn in den bodem van den voet en vervullen
de ruimtens.
ruimtens, welken tulTchen
tutTe hen ele 5 beenderen van de Meta·
iarjus
tarjus zyn. Zy ontflaan
oncfiaan uit de Beenderen van de Tarjus
Tarf1Js en
Entredeux.
Elltredeux, tuffchen
tutTehen twee beenen van de Metatarjus, en haninW'endi~ aan het bovendeel der
gen zig met de 4 Lumbricalis inwendi~
beenen van de eerlle Pbalanx der 4 'feenen
Teenen vafl.
vall.
Van de 6 byzondere .MuJwli
J\1ujwli der Teenen,
Teenen t zyn 4 voor den
grooren
grooten Teen afzonderlyk. die aan hem de beweeging der
buiging, uitllrekking.
uitflrekking, toe- en aftrekking veroorzaaken. De
twee anderen zyn de Toetrekkers van den tweeden Teen,
Teen J tot
den grooten.
grootc:n, en de aftrekker van den kleinen Teen.
Teen, genaamd
lIypotbenar.
llypotbenar. De FJel1e1l!
F/eElms Proprius,
Proprius. of eigen buiger van den
grooten
en Teen ontflaat
ontftaat van de hoogte dcr
der Fibula van agter.
agter, en
groot
na dat hy
by door het
bet inwendig been aan de voetzoole voort·
loopt,
loopt.
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JMpt.
IMpt. hangt h:r
h? zlg aan het been der I:.atfie
I:.atne Leden. De
ExnenJor proprÎ:ls.
propria!. afzonderlyke uitfirekker
uitftrekker van den grootell
grooten
Teen, neelllt zynen oorfprong midden en voor van de Fibu·
la,
la. loopt over den voet heen en.
en • e>l
C>l bangt zig aan het boven.
boven·
~NJuélor proprius.
deel des beens van den grooten Teen. De A'lduélor
of eigen To,crekker
TOL:erekker van den groolen
graaIen Teen, of de Tbmar
Tbellar
neemt zynen oorÎofOng
oorÎorong inwendig en ter zyde van het hielbeen. van het Os Naviculare en ImlOminatum; /lrekt
been,
nrekt zig
over het buiten/le
buitenfie deel van het Os Met.tarji, onderllutrende
den groo:en Teen. en loopende boven in het ander Been.
Abduflor proprius of eigell
eigen
dal hy naar binnen trekt. De AbduElor
(kn groolen
groOlen Teen,
Teen. of Antitbenar,
Antitbenar. firekt
nrekt zig naar
Afleider van d!:n
den anderen 'teen coe. Hy antItaar
onenaar van het Ol
Os metatarji, dat
den kleint:n 1'<.!t:n
T<!t:n onderfl:ut. Hy fluipr fchuins
(chuins over de anan·
dere Beenen,
Beenen. han;;ende zig aan het eerlle been van den grooten Teen inwendig. De AbduElot
Abduflot prop,ius
proprius of eigen Afleider
van den ~n.jeren Teen,
Teen. neemt zyn begin by het andere beell
been
van den groct~n Teen inwendig, en hangt zig aan de beenen
van den anekren
anderen Teen. die in tegendeel ~en
<!en grooten Teen
toetrekt. De AbduEZor
Abduflor of Afvoerder des kleinen Teens of
Hypotbel!3r, oOifbat
omfbat van het uitwendige deel van de MataMaca.
Hypotbel!3r.
tarjuI,
tarJus, onuerHutrende
onderl1utrende den kleinen Teen, en zig hangende
an ..
aan de hoog:e van den kleinen Teen van buiten. om de an.
deren d~arvln 2f
af te zonderen.
Pixfl:tida.
Har/i
TEEK. Pix
flaida. Pi,; liquida. Is cene Compo!itie van Harll:
en Smeer; en wordt veel gebruikt tot Vaartuigen en Schuttingen, om die voor het bederf te bewaaren. Men gebruikt
ze ook in dt!
de Konll Vuurwerken. Het Teerwater is medCJ
mede
zeer god om het bloed te zuiveren. Het komt veel uit
uil 7. wee
wee-..
den, en Finland; maar de Gothlandfche is de befie.
belle. De Teer
die uit Dennen- of Vuurenhout gekookt wordt; is verfchil.
ver[chi!.
klaar. vloeibaar en zoo zuiJende. 1) De dunr.e Teer, die klaar,
ver als olie is. 2.) De Jwrrelige Teer,
Teer. by de Duitfchers Ratbe,
tbcr genaamd. 3.) De eenigfinrs dikke Teer. 4.) De gantfch
gam[ch
(oorten moeten van de ge·
. 1lyve en dikke Teer. Alle deefe foorten
'prh'ilegeerJe
lJrh'ilegeerJe Teer-Compagnie in Zweden gekogt worden.
TEERING . Is eene kwyneDde,
kwynende, fleepende,
fleepende. langduurige en
on genees ba are Ziekte,
Ziekte. welker 3art
aart en bekende
doorg3anJs on~eneesbaare
Geneeswyfe beichreeven
be!chreeven is op het Artykel PHTTSIS.
GeneeswyCe
TEERLlN G. Te.fJme LapidelZ.
Lapidem. Zyn kleine Dobbelfieenen~'
Dobbelfieene""
Baden. in ZWitferland,
Zwitferland. onder de AardCl
Aardg
die in menigte by Baden,
gevonden en van fommigen voor natuurlyke. dus gefatfoe.
dCJ
neerde Steenen, doch van anderen voor zulken , door de:
kunfi
kunll dus toebereidt,
toebereidt. gehouden worden.
worden •

TEERS]EN, Is eene .Franf,be Maat, houdendo
houàendo anderbaJvell
anàerbaJvell
.TEERSJEN,

Ewwer.
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TEFTERDAR. Is de Scbatmeeller
Schatmeetler van den Sultan. diode
die de Id111komtlen
komllen ontvangt, aan de Soldaatcn
Soldaaten de Traélementen en penRyltskoflen uitgeeft. 111
In
fioenen betaalt, en andere gemeene Ryltskollen
Beglerbegrchap is een Tefterdar aangelleld.
ieder Beglerbegfchap
aange(leld.
TEl-TER
TEFTER EMIRI. Is de Boekhouder of Leenfecretaris val1
van
den Sultan, die dil
d~ Rol of het Regitler
Regifter van de Land- en
Leengoederen heeft.
heeft, en dezelven naarflig
naartlig aantekent·
Antitypu!. Betekent iets 't welk
wel~ men in de
TEGEN BEELD. AntitYPuf.
plaats van een Figuur of Beeld ftelt.
fielt. Om deere
deefe reden hebben
Chrifius. Antipyplu
Antipypu!
de Kerkvaders het Ligchaam van Jefus Chriftus.
genoemd, zynde hetzelve door verreheide
verfcheide Figuuren of Voor·
Voor'
beelden van
v:tn het Oude Tellament verbeeldt geworden.
TEGEN BOK. Anlitragus.
Antitragu!. Kleine kraakbeenagtige verheven·
binnenrand
rand ,• regt
heid des Oors. gelegen beneden aan den binnen
over Jen bok.
TEGENCHRIST. Is zoo veel als een vyand van Chrifius.
Chrillus. Zie
het Artykel f\.NTICHRIST.
TEGENGE~TELDE HOEKEN. AIl{;!ûi
Allguii oppofiti. Deef~nzyn
Deefenzyn
in de Landrne-:tkunde
Landrneo:tkunde wel bekend. ZIe
Zie de Arrykels HOEK.
TEGENGEWIGT. Sacoma. SpblZroma.
Spbllroma. lEquipolldium.
JEquipondium. Worde
in de Mechallica,
Mecballica. en nog veel meer in de Statica of Weeg.
mee een ander het eveneven.
kunde,
kunde. een Gewigt genaamd.
genaamd, 't welk met
wigt houdt of even zwaar weegt.
TEGENGIFT. Antidotum. Zoo noemt men allerlei Tegengift.
Tegengift,
of Vergift·wederfiaande Geneesmiddel;
GeneeslTIJddel; of zulke Artfenyën.
ArtCenyën.
die door hunne kragt,
kragt. alle invreetende rcherpheden
fcherpheden in de Lig.
chaamen verllompen
verfiompen of uitroeien konnen.
kannen.
TEGEN
LEGGENDE HOEK VAN EENEZYDE Zoo wordt
TEGENLEGGENDE
in den Triangel PLAAT CCLl1I.
CCLIlI. Fig. J. ACB de Hoek ge·
noemd. welke van de twee overige zyden gemaakt wordt.
eegenleggende Hoek van de
De Hoek CAB is dierhalven de tegenleggende
zyde CB,
CB. want hy wordt van de twee overige zyden des
Triangels CA en BA gemaakt. Fn eveneens
evenëens Is in aanmer·
kin~
kin!: van den Hoek CAB de zyde CB,
CB. de tegenleggende
eegenleggende zydfi
zydcJ
van
Vln deefen Hoek. In de Trigonometrie kali
kaü men uit de be·
beo
kende tegen leggende grootte. zeer gemakke!yk de nog onbe.
kende vinden.
'
TEGEN-OPENING. Eene opening die de Heelmeefier
Heelmeeller maakt
TEGEN.OPENING.
in eene andere plaacs
plaars dan daar de Wonde
WondIl ge
geweell
wee tl is, welke
welkCJ
wond. eene uitfiorting
uitllorting hebbende vooTf~ebragt.
voorr~ebragt. al te fchielylc
fchiely)(
is toegeloopen,
toegeloopen. om door dezelve opening,
opening. uicgang
uitgang naar bui·
ten. aan het uitgeflorce
uitgeItoree vagt
vogt te kunnen geeven.
ASPECT.
TEGENSCHYN. Zie het Artykel A$PECT.
TEGENSPLEET. Zie het Arey'kel
Artykel CONTRAFIS!URA.
CONTRAFmuRA.
TEGENSTAND. Zoo heet, in de Metapbyfica,
Metapbyfica. dat. waar'
waar l
door eene kragt, of in 'e't geheel of·ten
of· ten dt:ele
d~ele verhinderd
wordt,

pl.
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wordt, dat zy de werking niet hebben kan. die zy anderi
vrordt,
and@r~
zJude. Wanneer.
hebben zJude,
Wanneer, by voorbeeld. een kogd in het
war
er op den grond zinkt,
wa'er
zinkt. valt zy niet zoo fchie!yk als in de
lucht; en dus wordt een gedeelte van de zwaarte belet,
belet. dat
2y niet by het vallen haare laagt
kragt oeffenen. Dierhalven
Dierh91ven ze~t
zy
men dat de zwaarte van den kogel,
Tegenftand van
kogel. door den Tegennand
het water verminderd wordt. De tegenfiand
tegennand die een Ligchaam
in de ruimte vindt als het zelve
zeI ve zig beweegt, hy
by voorbeeld in
de lucht. a!s het door dezelve beweegd wordt. wordt door d\!
dt!
WÎsko:Jften~ars
Wîsko:1fbnars Refiftentia
Refiflentia medii genoemd. WALLIsrus
WALLlSIUS heeft
beeft
jn Tranjàêlionibus
TranjàE/;iollibus Anglicanfls.
Anglicanus. n. 186:
186:pag.
pag. 269.
2.69. een begin gein
maakt Otr]
dt','!en re:;e!Jfiand
Olll dt':fen
tel;etJnand te onderzoeken. NEWTON, in zr.;
zr..;
nen
Den Principiis Pbiiofopbice
PbiloJopbilB Naturaiis
Natura/is Mathematicis. Lib. Il. [eEt.
[eet.
7. p. 294. i;.i~ veel verder gegaan.
gegaan, zo als de Heer van LEIBNITS
LEIBNIT8
in AEUs
AElis Eruditorum. Anno
A.nno 1689. p. 38. mede gedaan heeft.
uitvindiDgcn betJe
heeft V ARIGNON in de Memoires de l'AcadeHunne uitvindir;gcn
mie Royaie
Royale des Sciences. Anno 17°7-1710,
J707-17IO, bekend gemaak .;of
Einde1yk
Einde'yk heeft HERRMANN. in zyn diepzinnig werk de ViriVir;.
bus & Motibus Corporum. Lib. 1I.
Il. cap. i4. p. 279. deefe
Materie op eene nieuwe manier verhandeld en met verfcheit1e
ver[chehte
lJieuwe
tegenfiand welke me'tl
me"u
nieuwe uitvindingen uitgebreidt. De tegennand
by vafte
va ne Ligchaamen
Ligcbaamen waarneemt, indien men dezelven bree.
ken wil, heet Refiftentia jOlidorum.
folidorum, of de Tegenitand
Tegenlland van de
de
vafie Ligchaamen. GALILlEUS.
vane
GALILlEUli. in zyne Dia:og?ls
Dia:og!u de JMotz&
Mot!,
heeft eern
eerfi moeite gedaan,
gedaan. om denzelven ondf,;r
ondf~r ztl,ere
zekere !'tege.
ltege.
len te brengen; maar hy heeft het ongeluk gehad, van éen
valfch beginfel
begin[el aan te neemen , en daardoor de waarheid
wl!arheid mis
te loopen. De Heer van LElBNITZ
LEJBNITZ heeft dit gebrek verbe·
verbe.
terd, en VAJHGNON,
VAIUGNON, volgens zyne gewoonte. in de boven_
boven.
genoemde Memoires, deefe Materie algemeener afgehandeld.
Ll!:IBNITZ heeft aan l'vlARIOTTE
LEIBNITZ
MARIOTTE aanleiding gege;;lven,
gege;;!ven, om
deefe zaaIt
zaak naauwkeurig te onderzoeken, gelyk hy zulks in den
dea
ACtis
.Aétis Erudit. d.I.
d. I. opregt bekend, die dan door de ondervinding heeft
beeft ontdekt, dat de Regel van G
ALILlEuS onzeker
GALILiHUS
was, gelyk uit zyn Traité du Monmment
Momument des Eaux. P. V.
DiJc. z. pag. 370 blykt, en dierhalven toonde hy eenen
e<:'nen zekeren grond, welken de Heer van LEIBNITZ aangenomen
heeft.
TEGENSTELLING. Zie het Artykel ANTITHESIS.
ANTITHESts.
TEGENVOETERS. Zie het
bet ArtYKel
Arrykel ANTIPODEN.
TEGENWERKER. Antagonifta. Een naam die de Ortleed·
Ontleed.
kundigen gegeeven
Spieren, die ge[chikt
geCchikt zyn , om
gegeevell hebben aan Spieren.
eene tegen1l:rydige
tegenftrydige Werking te verrigten. - Oe
Oe Buigers, by
hy
voorbeeld.
voorbeeld, van een deel. zyn de Tegenwerkers ,van
"9ail derzei·
ver Uitrekkers. W,mneer twee Tf'genwerkers
Tfgenwerkers te
re gelyker
gelyter tye!
tyJ
en even kragtig ~ig faamentrekl;t:tl
[aamentrekl;~:" 2J zal het deel waar op tvtv·
X. DUL.
F
hunmil
hUnJltt

Sz

TE]tJ. TEKE.
TEGE. TEGU. TE]U.

hunne werking verrigten,
verrigten. in zyne ligging beve/tigd
bevel1:igd worden;
onbewceglyk blyven. Wanneer een der twee zig faa:nen.
en onbeweeglyk
trekt met minder kragt,
kr~gt. en voor den anderen wykr
wykt. zal hy
maatlgen; want zy contrabalanceere~
contrabalanceeren in alle
zyne Werking maatigen;
G,.;vallen altoos een weinig
weinIg hunne wedt'rzydfche
wed~rzydfche werking. Dus
G,~vallen
231, indien men de uitrekkers van een jeel
Jeel doorfnydt.
doorCnydt, het.
het231.
terllond gehoogen worden, en van zelfs al[yd geboogen
zelve terftond
blyver.. omdat de werking der Buigfpieren,
Buigfpieren. door die der
bly"er:,
U Jttrekkers. niet meer in evenwigt zal zyn.
U!ttrekkers,
TEGENNERKING.
TEGEN
NERKING. 4/ltago71ismus. Werking van twee Spie.
ren,
ren. die up een en het zelfde
zt:lfde deel, in eene tegenfirydige
tegenl1:rydige rigrig'
ting,
tt:r zelver tyd,
tyd. werken.
ting. tcr
DeeIen die de anderen bef
TEGUMENTEN. Bekleedfelen. Deelen
\Veeten ,•
dekken. Daar worden drie gemeen en opgeteld, te weeten
huid en de Vetrok. Daar zyn Schryvers
de Opperhuid, de ht.dd
dIe 'er vier hebben willen ftellen, omdat in het grootfie ge·
die
deelre der viervoetige Dieren het dus gelegen is; doch het
deeIre
vleeÎ1.;e bekleedfel
bekleedfel., dat by haar het vierde Gemeene bekleed~
vlet:1i.;e
U!t:na~kt, ontbreekt volfirekt by den Menfch.
fel ulttn~~kt.
TE JU GU ACU. Dit is eene foort van Brafiliaanfche Hagedis',
die een zekere overecnlwm!1: met de Luguaan heeft; zy ver.
fchilt 'er eg~er
eg'er van door haare zwarte kleur,
kleur. die aan het
wIt gefpikkeld is. Zy heeft eene
uiteinde van den !1:aan
fiaan met wit
Angels. die wit en getand zyn. Haar /taart
fraart is dik
fooft van Angels,
foort
aan den oorfprong, haar tong is gevorkt. Zy voedt zig gaar.
ne met eyeren, maar verdrngt egter den honger met geduld.
MARCGIl.A VE zegt dat men het Vleefch van dit Dier in BraBra.
MARCGU
ee[.
meet.
SEBA geeft den naam van Tejuguacu aan verfcheide [oorten
foorten
SEDA
Hagediffc;:n van verfchilIende Landen; onder welken hy
van HagediiTen
on.!<:r anderen de Zee· Hagedis der Fran:chen telt; alsme3e
on!er
<ie Taguixin, 't geen eene [oort van Hagedis is, die men
De Heer LINNlEUS van de Taguixin
Sauvegarde noemt. ne
fpreekende, zegt dat deefe Hagedis een ronden !1:aart heeft,
die meer dan tweemaal het Iigchaam in lengte overtreft, en
\Iit omtrent tweehonderd Afdeelingen te faamenge!1:eld
faamengefield is. Haa\litomtrent
Je
re vier pooten
poot en hebben elk vyf vingeren. De Nagels zyn zeer
H;J3r kleur is wit.
wit, met blaauw
fcherp en een weinig gekromd. Hom
gemengd, over welke fireepen van een graauw bruin loopen.
De rug en de dyen zyn met witte eyronde vlakken gefpik'
gefpik·
keld.
TEKEN. Sig'llJ
Sig'la of Claves Signatt?
Sigllat~. Zoo worden die Tekens
genaaml,
genaam,j, well,en
welken in de Mufikali(che
Mufikaliîche fiukken.
fiukken, van vooren •
op eene der Nooten'
N ooIen- Liniën gefchreeven worden, om de Bas,
Alt,
Dl [cant
kant te onderfcheiden.
Alt. Tenor en D!
TEKEN. (In de .Aflronomie)
AflrDnDmie) Zoo worliit
wordt genoemd het eene of
a~
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3tdere
andere weefenlyk
weeCenlyk of ingebeeld teken in den Hemel.
Hemel, 7.00 al~
die door de Stc:rrekundigen
Sterrekundigen worden opgegeeven.
opgegceven. By
Hy voor ..
beeld:
J. SIGNA ADSCENDENTIA,
ADSCENDENTIA. de opklimmende Tekmw,
Tek~1ZC1Z, woden
worden
genaamd in welken de Zon aJlengskcns
allengskt:ns tegen het h00fdpunt
hoofdpunt
van eene zekere gegeeven plaats klimt. lly ons zyn her.,
her "
by voorbeeld,
voorbeeld. deefe navolgende Tekenen: 10 ::::
::::: X t\f
~
'6
"ö IT.
IT·
Z.
2. ~IGNA
SIGNA AESTIVA.
AESTIVA, Zomerteke1wl,
Zomerteke1le/l, zyn die. inwell;en de Zon
Zr,mers bevindt, als,
als. by voorbeeld,
voorheeld, in deerc
oeeCc Lan.
zig de~ Zomers
den: ~ <H %
.
3. SIGNA AQUEA, FRIGlDA of PHLI!GMATICA.
PHLI!GMATICA: IVatc,.Tek~.
nen. Dus
Kreeft, Swrpioen
Du~ noemen de Stc:rrLkundlgen
~tc:rrLkundigen den .Kreeft,
Scorpioen
en de Viifchen.
Vdfchen. - Signa area of Srl7lguillea,
Srlllgul/lea, de Tweelingen.
igllea, ebolerica of
gen, de Waag en Waterman. - SigIla igllea.
calida, den
dtn Ram, Leeuwen Boogfchutter. - Signa terr~flria
terr~flrilZ
of Melallcbolica,
Melancholica, de Stier, de Maagd.
Maagd, en Sreenbak.
Steenbok. Signa
SigIla
diurna, worden genaamd de Ram.
Ram, Tweelingen, Leeuw,
Waag.
daar.
Waag, Boogichutter, Waterman; aangezien men het daarvoor houdt, dat ze des daags een invloed van de anderen
hebben. - Signa 1!oClurTla
710élurna zyn de zes overige Hemeltekens.
De eer!tgemelden
eerfigemelden worden ook genaamd. Sigll'J
Sigll'J. Mafwlilla.
Mafculina,
gelyk d@
feminina. lnsgelyks worden Siglla
dli laatl1:en
laatfien Signa
Sig1lafemiTlina.
Sig11a de·
bilia genaamd de eer
!ten , en Signa relm/la,
IS
eerfien.
reu u/la , de laatfl:en,
laatfien, 15
Boogfchufter.
Graaden van de Tweelingen, Scorpioen en Boogfchutter.
Signa
SigIIa defcrmilS
d~formilJ zyn: de Stier, Kreeft
Kreefe en Steenbok. Sig10l
Sigr;;
,nediocris pulcbritudillis, de Scorpioen, Waterman en
?nediocris
cn Vis.
fchen. - Signa
Sig1la pulcbra. de Tweelingen,
Tweelingen. Maagd en Waag.
Maagd _
Sig11a flerilia en luxurioJa, de Ram, Stier, Leeuwen Maagd.
Signa ping!,ia,
ping!tia, de eerfl:en
eerfien ,• en Sig1la Madlenea.
Macilenta, de laatl1:en,
laatfien.
IS Graaden van den Ram, Stier en Leeuw. Sig71a
Sig11a eloquen.
tia,
tja, de Tweelingen, Maagd en Waterman,
Waterman. ook de Waag.
en de IS eerfl:e
eerfie Graaden van den floogfchutter.
HoogCchuttet. SigllR
Signa muta
enfrecunda,
en frecunda, de Kreeft, Scorpioen en Viffcben.
Vjffcben. Signa
Sig1la Mufica.
fica, de Stier, Tweelingen, Waag en Boogfchutter. Signa
PbiloJopbica, de Steenbok en Waterman. Zie MATTH.
LEXTC.
LEXIC.
4. De MIDDAG- of ZUID-TEKENEN, Sig7la
Signa ÁuflraIia,
Auflralia, zyn de;
de'
geenen die tuffchen den Lquator
.Equator en den Zuidpool fl:aan,
ftaan, naa.
melyk ~, 11)'
up
~
11- ::::: K
}{.
s.5. De HERFST-Tr:KENEN,
HERFST·TJ:KENEN, Signa autumnalia.
autumnalia, zyn de.geenen.:
de geenen,inwelken zig de Zon.
Zon, ter tvd van den HerHt
Ht:rHt beVIndt,
bevindt, by
b~i
voorbeeld, by ons: ~ l1J'
ny
6. De NOOllDELYKE TEKENEN, Sizna borealia, zyn de
gee,
degee·
}' 2
nel)'
:1"
neli

a

'*
"* ::::

'*.
"*.
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nen die tulI"chen
tutTehen den Evenaar en Noordpool fiaan,
naan, naamelyk
t\f 15
~
7. De

n~

~1
,0;1 T1}'.

SigIIa deJcendentia,
defcendentia, zyn
die.
die, inwelken de Zon al/engskens weder van het hoofdpunt
nederwaarts daalt.
eener plaats afwykt, en aan den Hemel nederWIlarts
111. #.
Deefen zyn oy one ~ ~1 np :!!:: Rl.
8. De Twaalf Hemeltekenen, Signa Ecliptica, zyn de 12 ge.
lyke deelen in welke de EclipticlJ en de Zodiacus ot Dierkring
Arty~
verdeeld worden. Men kan dezelven zien onder het Arcy'l
kei ECLIPTICA.
9. De \VINTER·TLKENEN.
WINTER-TLKEN.EN. Sig1la
Signa biemalia worden genaamd,
gEnaamd,
die de Zon des Winters
WInters doorloopt. By ons zyn het
L\rKLIMMENDE TEKENEN.
TeKENEN.

"'P
~ :::::
~ X.

JO. De LENTE·TEKENEN.
LENTE·TEKENEN, Signa VernaUa,
Pernalia, zyn die, in wel.
ktn
ken de Zon in de Lente is; by ons 'V'
CV' 15
TEKEN (VERWONDERINGS) Signum exclamationis. Wordt
in de Ortbographie genaamd een teken (l) dat men na de
woorden zet, inwelken men iets nadrukkelyks of beweeglyks
uitroept. By
Ry voorbeeld; 0 tyden!
t'jden! 0 zedm!
TEKEN (VRAAG) Signum interrogatiollis
interrogatiollÎ! (?)
('?) wordt gebruikt
agter woorden, die eene vraag behelzen.
behelzen, en om zoodanig
een Vraag duidelyk aan te toonen. By voorbeeld: Wamleer
cen
zult gy
g'j komen 'I
TEKEN. (ZIEKTE-) Sig1lum Morbi. Is dat teken dat ?:ig
~ig by
Patient, aan onze uiterlyke ZinnenZinnen· openbaart.
openbaart, en of de
een Patitnt,
krankheid zelve, of iets, dat daartoe behoort,
behoort I te kennen
geeft.
TEKEN. (In de Algebra) Detekent een Symbolum of eha.
laaer.
raéter.
De Heer MAC.
MAC, LAURIN
LAURI N merkt op.
op, dat het gebruik van het
negative teken.
Algebra, vergezeld is van veele geval.
gevol.
teken, in de Algebra.
gen, die op het eerfie gezigt met moeielykheid worden toe.
geflaan, en fomtyds gelegenheid gegecven hebben tot
lot gege.
gefiaan,
voelens (notions) die geen weefenlyken grond fchynen Ut
hebben.
Dit teken beduidt dat de weeCenlyke
weefenlyke waardye van de quant i -.
teit.
teit, vertoond door de Letter, voor welke het gefield wordt.
afgetrokken moet worden.
worden, en het dient met het poÎltive
pofitive te·
teken, om in oogenfchyn Ie neemen
neernen,• welite deelen of elementl3
elementi3
in de faamenfielIingen
faamenfiellingen van Quantiteiten komen,
komen. en in welk:
welk
eene manier.
manier, 't zy als increm~nten
incrementen of decrementen (dat is.
is, of
door AddItie, of door Subfiraéhe)
Subfiraétie) 't welke van het groot He
Ho
gebruik is in deefe konfl.
konfi.
Ingevolge hiervan dient het om uit te dlukken,
dlukken. eene QuanQuan.
titeit

n.
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theit
lheit van eene tegengefielde Qualiteit met het pofitive. gelyk
eene Iyn in een tegengei1:elden ftand; eene beweeging met
eene tegenll:rydige rigting; of eene middelpuntfchuwende
tegenftelling tot zwa~r~ekragt; en beweer~ dus, dik.
kragt in tegenfteIling
wils de moeite van onderfcheldmg
onderfchetdmg en demonl1:reenng,
demonfl:reenng, leder
ell
afzonderlyk; de verfcheidene gevallen van Proportien , en
bewaart hunne Analogie voor het ooge - Wanneer de proafhangt,
portie van Lynen alleenlyk van derzelver Magnitude afhangt.
zonder betrekking
betrel~king op hunnen fiand;
i1:and; en beweegingen • en krag.
ten, worden gezegd gelyk te zyn,
zyn. of ongelyk in eene gegee·
gegee,
ten.
ven verhouding, zonder opzigt op hunne rigtingen: en, ir.
'i
'e algemeen. de proportie der Quantiteiten, betrekkelyk zyr
op derzelver Magnitude alleen.
alleen, zonder bepaal
bepaaling,
ing. of zy moeIJloe·
ten be[chouwd
befchouwd worden als incrementen of als decrementen;
verzoo daar geen grond is om eenige andere proportie te ver·
beelden van - b en
a, (of van - I en I)
1) dan die van
de weefenlyke Magnitudes of groottens van de hoeveelheden
vertoond door b en a, 't zy dat deefe Quantiteiten, in eenig
byzonder geval, geaddeerd of gefubftraheerd moeten worden.
Het is dezelfde zaak. een decrement te fub!1:raheer~n en een
gelyk increment te addeeren,
addeeren. of om te fubfiraheeren - b van
a-b.
a - b , als te addeeren h tot z~zelve;
zi~zelve; en omdat het multipli.
multipli,
ce eren van eene Quantiteit
Quantireit door een negatief getal, alleenlyk
ceeren
Subftraél:ie van dezelve, wordt de
betekent eene herhaalde Sub!1:raél:ie
multipliceerende - b b Y- n.
n, ge[ub~raheerd
gefub~raheerd - b zoo dikwils
als 'er eenheden zyn in n; en het is daarom equivalent te ad.
deeren
b, zoo dikwils ,of
• of het zelfde als te addeeren
n b.
Maar indien wy hieruit befluiten,
beiluiten, dat I is tot - 11 als - b
tot nb, overeenkomfiig den regel, dat eene eenheid is tot
Faél:ors, als de andere Faél:or is tot het Produél:.
Produél:,
een van de Faél:ors.
zoo is 'er geen grond om zig te verbeelden dat 'er eenig ge.
heim in is, of eenige andere meening dan dat de weefenlyke
groottens. vertoont door I, n.
n, b en nb proportioneel zyn.
Want dat de regel alleen betrekkelyk zy tot de grootte van
de FaEtors
Faél:ors en van het Produél:.
Produél:, zonder bepaaling van ee·
nigen Faétor,
Faél:or, dan of het produél: moet geaddeerd of ge(ub.
11:raheerd
i1:raheerd worden. Maar dit moet insgelyks bepaald worden
in Algebrai (che
fehe Berekeningen; en dit is het eigenaartige ge.
bruik der Regelen. nakende de tekens. zonder welken de
operatie niet ge[chieden
gefehieden kan. Om dat eene hoeveelheid die
gefub!1:raheerd moet worden, nooit wordt voortgebragt in faa.
faagefubl1:raheerd
menfielling, door eenige herhaalde A::iditie van een Pofid.
Pofiti.
men!1:eIling,
vus, of herhaalde Sublhaétie
Sublhaél:ie van een Negativus, zoo wordt
een Negatief vierkant getal nooit geproduceerd door faamen.
!telling
ftelling van den wortel. Hierom beduidt Y'
y -I,
:"",,,1, of de vier.
1"F 3
kanto
kant"

+

+

+

+

-
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kar.te wortel \')0
\'30 een Ne:;1~i\',I~,
Ne::p~i\':I:, cen~
cen~Jngebeelde
,ingebeelde Quantiteit;
QuantiteIt;
(11,
n1, in de oploffilig, (refa/alZO)
(refolilL!O) iS er:n
ef:n 1I ek';n
el"en of Ch3raél:er van
de onmogelyke gevallen van e~n Pro':llema,
Pro'llema, zonder dat het
ver"'oedt
ver"oedc wordt door een an':!cr
an':!(,!r mgcb:,eld Symbolum, of ver·
verond~rfielling,
ond~rfiellilJg, wanneer de geheel<.:
geheel/.: uitdrukking
llÏtdrukking eene weefen.
weefenlylte be'ekenis
beekenis mag hebben. Aldus zyn 1I
V='I
lyl;e
V-I., en
1 - y~ I
r,. aflOn,Jerlyk
afton,Jerlyk geno:nen, ingebeeldt,
ingebeelde, maar derz.:!
2 j gdyk
gLlyk de conditien die de oploffing van een
z.J ver Som is 2;
voortlel
voodlel,, ieder afzondt:rlyk,
afzondt:rlyk. onmogelyk zouden maaken,
maaken. in
fommige gcv~llen
fOlllmigc
gev211en , malkanders uitwerking verhinderen, wan·
neer ze vcréénigd
veréénigd zyn.
TEKENEN. Signare,
SigIlare. In het FranCch
Franfch Marquer, is by de Koop'
, ltden,
hden. cc;;
ttG opzigte hunner Wanen, zeer gebruikelyk. Edoch
lf:);tnt::n ge(chieut
gefchieut oiJ
op vecierlei
veclerlei wyfen; want dus worden
dit tf:Ktnf::n
de
cic Vaten,
Voten, Baaien,
BaaIen, Ki!h:o
Ki!kn of :lnder(ints
~nder(jr;ts ipgepdkte
iJ'gepdkte goederen.
met zekere Nom;ncrs,
N om;ncrs , en der Kooplieden 1!t!woonelyk
gewoonelyk teken,
teken.
h.::t
h.:t 'J'.y
Y..y van hem
h;;m die de Waaren afzendt. of van hem die ze
ontvangt,
ontvangt. getekend, het zy met roet of met zwart fel.
iel. Ook:
worden diergelyke
dierf;elyke tc;,enen
te;(cnen in de Vaten we!
wt:! gefneeden
gernecden of ge·
brandt. Waarby in :;ch~
~ch~ gt:nomen
g!:nomen moet worjen , d3t
dat allerlei
Waal'cn, Spie;::els,
A~rden·
breekende Wanen.
Spie~els. Porcelein, Glaien en A1rden·
werk, dus getekend worden, dat aan de zyde
zydt! ocr
c1er kilt,
ki:t, die
di6
boven zal il:aan, of e\!n
C~t1 Glas vall:gem:lakt,
vali:gem:!akt, of m(;r
mt:;t \ <:T\'Ie
<':1\ve ge.
tekend wordt; dienende ter waarfchouwinhe
waar[chouwin~e voor Scb!ppers.
Schippers,
Voerliedt::!),
enz. om 'er
'cr voorzigtig
Voerlieden, enz,
voorzigti 6 mede om te g2an, cn
en die
zyde alty:l
altyj bo\"en
fban. Voorts, (b~
nJ~ Gû.::dt:ren
GuCtlt:ren met
boven te laaten
Iaaten iban.
eene 1noon
laoon getekend,
lIetr toebe1JOo[o(;be11OOgetekend. een Vorfl:
Vorli: of voornaam iIetr
ren. en uit dien hoofde de behoorlyke vryht:;jJ
vryh(;iJ van Itppofl:
IlPpoli:
moeten genieten. Het tweede Tekenen der Waaren
mo.eten
W:Jaren gefchiedt.
als
~Is deze1vm
deze1v<n reeds in de Mag'lfynen
Mag~fynen zyn, om dus des Koop.
1113ns
m~ns nedienden.
Bedienden. door verborgen Tekens
Teken~ of Nommers,
Nommers. ée
de
lwf1:en
lw!1en van irkoop,
il'koop, en w:nrvoor
waarvoor ze wederom moeren
moeten verkogt
worden, te kenner te geeven. - Nog een ander Tekenen
Tekenm der
worden.
Wuen
i.,y~ren ge(chie:lt
gefchie:lt by eigen Manufaél:uuren,
Manlifaél:uuren. door een zeker
Zinnebedd.
Zinnebe(.!ld. Teken of Nom:ner, dat iemant op zyne Waaren
voat, het zy op PapIer, nevens den naam in Koper geiloovot:!rt,
getloo.
:ken
ooi, in hout met een Stempel gebrandt
kcn of ge,hukt; of ook
gebrandt;;
of eindelyk
tindelyk wet
lT'et een hamer daalÏn
daarïn geilagen;
~eilagenj zynde de eerfie
eerfle
m,mier
Manufaétuuren, zelfs
manier in Zyden, WoJir;a
Woll'm en andere Manufaél:uuren.
by !Ie
lt(;! Taoaks(pinners,
Taoaksfpinners. om hunne Waaren aan te pry[en.
pryfen. in

Y-::

+

-

gebruik.

TEKENEN. Is ook een Kunflwoord,
Kunli:woord, waarmede men het maaIen
len van zt:kere
Zl'l\ere Be~'ldleniffen
Be~'Jdtcni(fen betekent, met
mtt Pennen,
Pennen. kryt. 'e
'l..y wit,
wit. zwzrt
ZWZlt or'
or- rood, of me,
mer ter.e fchryfpen.
TEKENING. Zoo wOldt
wOlde eene Fir;uur
Fj~uur genaamd.
genaamd, die door het

le.
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Tekenen.
fl:reepen gemaakt is. Men ht!eft
Tekenen t of nahaalen of fheepen
heeft
fchaduwen t
Tekeningen met enkele Linien gehaald; met fchaduwen.
Crayolloce.
met I{ryt
kryt van allerhande kleur. Dit noemt men Crayonnee·
gewafT'chen TekenIngen.
ren; en gewafi"chen
TekenIngen, waarill de fchaduwen mt!t
met
Bil1:er
Bifter of Chineefche Inkt zyn gemaakt, en de omtrel;ken zoo
net gehaald als mogelyk is.
kon!1:igheid genaamd.
TEKENING. Zoo wordt ook zekere l\on!1:igheid
doorll:ra~lt,, of de Or jonnantie die daar·
die in een Tekening doorlhaalt
in heerfcht. zoo zegt men: d"ar
daar is tekening in dat werk.
TEKENKR
YT. Is een ftuk
fl:uk kryt,
kryt. Oker,
Oker. Roodäarde of Pot.
TEKENKRYT.
looe.
loot. waarvan men zig bedient om te tekenlln,
tekenlln t of om eene
tlil haaIen.
haalqn.
Tekening ligt jes te
Tt!kenkryt van Paftel
fl:yf is als
Om Tekenkryt
Pall:el te maaken, dat zoo ftyf
Roodäarde. \Vryf met gemeen watt!r
Porphyrfteen.
water op een Porphyrfluen.
Roodliarde.
Aarde, die gereed is om Tabaks.
en maak tot een deeg, witte Aarde.
hebbel1
pypen van te maak en. Stoot daarna de kleur die gy hebben
wilt, en ziftze door een fyne Zeef, en meng ze met het
kr1gt der kleur of fchariuwe. die
Deeg. naar gelang van de kr3gt
Deeg,
gy 'er aan geeven wilt. Doe 'er wat gemeene Honig by.
en wat Arabifche Gom,
Gom. naar welgevallen. lVldak
l\r~àak daarna
tUllehen twt:e
twee Plankjes. Laarze
Laatze daar,
daar.
Rolletjes van dit Deeg, tuûchen
na in de fchaduwe, tutrchen
tutrehen een plank droogen, of op een
Papier, en om het geheel- en.
en- al te laaten droogen,
droogen. zoo zet
ze in de Zonnenfchyn of by het vuur.
TEKEN-PASSER.
TI~KEN·PASSER. Is een van de voordeeligil:e
voordeeligfte lnftrumenten.
Inftrumenten,
GeometriCche Handgreepen,
Handgreepen. vermlCs
vermits deefe
deeCe
voornaamelyk by Geometrifche
Paffer hy
by verfeheide
verfcheide voorvallen kan gebruikt worden.
worden, en daar·
daar.
om zoodanig toebereidt is,
is. dat da
de! eene fpits verandert. en
in plaats van dezelve een TrekTrek' of Tekenpen.
Tekenpen, een kaftje tot
Pun8eer- Rad ingeftooken
een Potloot • en een Punél!eer-Rad
inge(l:ooken en vaf1:gemaakc
val1:gemaakt
kan worden; welke ftukken
fiukken van
v~n rechtswege den voorrang bo.
Deefe Paûer
Paller bt:klecc!t
ven eene Cbamiere
Charniere moeten hebben. Deere
bekleec!t de
plaats: van eenen viervouwdigen.
veel aan
viervouwdigen, en 'er
'cr is derhalven veeillan
deszelfs goede toebereiding
toebereid:ng gelegen. Voornaamelyk moet de
Tekenpen dUbbele Cbarniere;
Cbarnieres hebben. De eene dient. om,
gelyk by het Potloot en Puntteer-Rad,
punéleer-Rad, de Pen meer of min
te kunnen buigen.
buigen, naar dat de Paffer
Pat!'er meer of min geopend
wordt; de tweede integendeel hr.:eft
heeft haar nut, dat indien de
Pen moet fchoon gemaakt worden,
worden. de beide plaatjes van de.
%clve
zelve uit malkander gelegd.
gelegd, en de punten weder fcherp ge.
tleepen I{unnen
kunnen worden, ingeval zy. door het menigvuldige
tIeepen
gebruik.
gebruik, bot geworden zyn. Vermits men de punten van
verwiffden en dan weer eene andere daarin
daati!)
deefen Paffer verwiffelen
fieeken kan. wordt dezelve van fommigen ook Steek-Paffer
genoemd.
TEKEN-PEN. Tracoir. Is in den Tuinbouw, een regte, dun.
F 4
ne

8x
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r.c Ilnk,
!lok, van .1.~ of
o( 5s voet,
voet. .j:,:
ei": J~r,
~.1n het ecne
Ccne dnde dun i5.
i~, Dj::..
Di'
t:cn
/)'1(1,(,,,,: 1I1:r.,a~ld.
of piJt
l:en pu:]!
pU:lt cindihL
cindi,.;r,. ,!il.
<liL "l;!l
I'V"! J)'ll1'('é'l:
II1U~,a~l,r .of
pilt IS, waar·
waar,
V,ln
V.1n men 7ï.! ~,p<i:e,,!
~,prl:e"t O'l'!
O'r! Cl
e' nn P ,rtL:i
,rtt.:,f(;
n; 1(;
Cl.! tekentn
te);t:nt:n
'IEr;EN
TEI;EN ST,'.FJ!·:3
ST:'.FF';3 of STOKJE).
STOKJE:). Zyn omlrl.!nt
omtr~nt eene
cene el lang
en
IlJfjlS, el'!,
cir.dt: men
tn hcnL',~C;n
"cnt',~t:n l.t:ilij.,fJ;:rs
<..t:j)Î;.,G::rs t(ltcgef~it;lc
wq.:ef~i(;lc l1Jiju,
e::, [cn
tcn eir,dt:
dt'zelvt'!l
dezelvt'~ :l:1n
~~n een toulV
(,lUW f,1j)
"ln lpt:il.
Ip(,;j1. van hoven
boven meI
met tl.!n
tc;n gat
hat
VI'O,
\"'0. z:.::n.
z:cn. Zy wordtn uy
by hct
het L:1i1Jmeetcn
L~;;JlIleetcn gf~bruih(,
g~bruiJ..c. \V Jlmet!r
Jrmeer
mcn. uy voorbeeld,
lTIt:n.
voorbeeld. eene
cene !.Jn;;e
I.ln~e Link:
Lini~ met een Met:rkcI!i::g
Mee:kr.!cci:;g
o"c: Ihln.
o\'t::
OJ,ln. en hJare
hlafe grootte
grootIe ontJàken
oncdt:k!,en wil,
wd t cn
elJ in het
hc;t l!J<.:cren
mceten
ge,n llli~OJg
geln
Illj,OJg he;;~an
be~aan z~1 waden,
waden. zoo geeft men aan die, wel·
ke met den I!cinelJen
gein el Jen ketting vooruitga'!c,
vooruir~,Ht, 10,
JO. 20 en meer
pus(ilnige
~usá3nige fiafjes,
lbfjes, van
VlIJ dewelken hy telkens ttn
ten op de piaacs,
piaats t
(bar de uitg:Jpar.nen
uicg:Jpar.nen 1;l.!ttir.g
(!Jar
l\Cttir,g of Meecfnoer
Meetrooer van hem aange·
hou:icn word.,
hou,kn
word" in den grond
gronJ fietkt.
l1etkt. wc'ke fiafjes
#la fjes al,
alfdaIJ
dan de
laa:l1e, als
laa:fle,
al> hi' met het end
elJd VJn dcn
den ketting
keuing meJe op die plaats
kO:l1C,
kO~lJt, en dus
dU5 de Linie tot dJartoe uitgemeeten
uitgemeelen hh~eft,
:::t:fr, weder
l,illrt:kt en uy
l,iUrt:l;t
oy zi~
7.i~ neemc,
neemt, t.n
(n n.Jat
naJat de keltlng
keltmg dus vcrfcheide
\'crrchcide
rt'iC
J't'iC.. n ovcr;::.:ilJgen
Qvergd1Jgen is, cinJtly;';
cinJtly:- volgens h<::t
h'::t getal
get31 V:lIl
v:1o deefe
deere
fiokjtS,
fiakjts, opg<:'l.!tC
opgt'cit hoe
ho(: rnccnigll'311
rm:t:nigl1'JlI de Mtelketring is aangeOa.
gen, om de grnOife
grno.re V3:l
va:1 u~(;'fc:
U~i:rc Linie te
re vinden, we!ktrs
wc!kers :te·
z(:·
l;erheid
I,erheid de telfigerm,l,le
te,l1ge rm.lde ZO!)
ZO() veel
\'cel te meer onld~kt,
onld.kt, als hV
van zyne fiafjes een gelrk
gelyk geldlontbreekt,
gctdl ontbreela, als de andere
o,,~e{ fr.
O;>?Ct
TEKUPHA, .Rdekrlit
Rdekclit in den JooMchen Almanak den ryd
tyd
w,;:kcn
\'erlool;t te; \Vyl de Zon v~n
w..:~l:on n:r!ool;t,
V~n een Cardinaal-Punt rot
tot
Jlet
het \·olf!end..!
\'ol!'end..! 1'0·mga,!L
vo'mga,lf. Uy
Dy 'Joo:h::t:I.i:
voo:h~:dJ: uil
ui! het
hct begin van den
n 1In
Kr~ efr,
Hn I(,t
tr,t in ht;c
het bt;~in
bc!;in van
V3n é<.:n
écn Krr
ert. èic.
~c. Dus
DU5 kon en de
l~b,!b,r m':t d~ g~'!l'J':n,
g~>!yJ::n, in J",;'(;;:;c!']
Je';'(;;:,c:J wy het j33r
jJar H:rdee~trdeel~,bl!b,r
1c:1, Q','C:
o\·e:t(~:J.
t'~:J. Men nue:)![
nllC:l!l eLI1tcr
t':!Her oo~ Tekupba, hd
h.::t oogen·
h;lk
h;,k in 't w,;i!;c
w,,;l;c de
d<: Zr'n, \'ol:!,-rl~
\'ol:!<.r,~ de: JooJCche
jooJiche R.:ker,ing,
Ràeliing, in
('<:f)
C:;dina ':i'llllt
':i'UIH Ir,
trld:.
<:3:. D'!
0", rr.a:vLr hebben de Jooden
Jood!:n
n"n C:H,~in3
":er
":.:r Tr:,~!1;;b(!:,,·.
To,~!J;bl!:.,·. r,r.,'l·"e!y'(
~ 1 '''e!)'< 7è\ufLml
7è~1l1bm Tbisri,
Tbisri I in het bellin
bel\in van
d,,!'] !Tt·rm.
d'Jn
IJl·rm. Tdw('IJoIIII
T~k!lr"hilll D~a),
'D~a), in htt
h"t begin van den Win•'~r.
~ r. Tkllpi'JlII
T'kll!,hJIII Ni/m,
N,fm, !o
![] Let
t.e. [;c;?in
be;!in van de Lente, en Td.u.
T(ku.
1 ",;m
-'.11/1 TiI"ZU';,
Ta"w';. in J-.e~
Lv: hc,;i"
he,!i" V,I!'
Vol!"I :ien Zomer.
rrl~l~ LJE
Lil~ ,;
A R:\='IEAR
R;\:-lEAR U 1\1. . Spil::;c:v~bbm.
Spil:;;c:v~l;bm. Zie
Zi:; onder de Arty.
!·.l·!~ SrJN.
SPIN.
!'.t'!~
TEU\
TE U\ E\IPLASTlCA.
Jo: \1 PLASTIC". Zi~ het
he~ Anykel
l\nykeJ SrANDARAPUS.
SrAl\"DARAPUS.
'l:",
T:'",LA:\lIJN.
Lt\:>'lON, Is een ZWJgtd,
ZWJgt~!, Rint:rel,
BinJI'ei. of faalllengerold
raaUlengerold Lin.
n,'n, ':/llr;nc-d~
\;rondc olT'z'.VJgtelc.
orr~zwJg!elt.
n.'n.
\'I1lr;nd!! m:::n
m::n eenc
eene ",ronde
rELI\i\ICJ~.
fELi\i\lCJ:-I. Zoon van
nn E;rc:,r.
Eac,s. H;'
H,' trouwde Peribea, uit
lVt:lkl:
wcikl: t>y
~y de heruemdc Ajtlx
Aj,jx verkreeg, Hy liep het eerlle
eerl1e
Srorm.
Storm. !Ven
loen H~rcuJes
H~rcules de S:JJ Trojen
Trojt:n innJm, onder de re·
l-'p.eril1~
jlF.erillg v,~'1
v.~" Laomt'colJ,
LJomeèon, en hy kn:eg
kreeg Hefione
He(lOne ter beloon ing.
Hl ber01u
berO;Ju zig
zj~ ook onJcr
onJl:r her
hee gctJI
getdl der Argonauten ,t (fll
e;n deed
.::,
,::, in z)'ne
:tyne jeugd 10nJt:rling
lonJt:rling uitmunten.
uÜlllunteo,
I

((:;
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TEU\MONES. Zie het Arfykel
Artykel CARYATIDES.
CARYATIDES.
TEL!\MONES.
ecn Raam van eene Schilderye.
Schilderye, bellaan.
TELARO. CblJffis. Is een
vu:rkante houten. of van eene andere gedaante
de, of uit vlt:rkante
vatlgerpanntn is. De Italiaanen noenle~
noeUle~
aanwelken het doek va!lgeCpannen
Telnto.
het ili t Telato.
NatllUrlyk9 Hiflorie) Eene (oort
foort van
TELAUGIA. (In de N~tuurlyl:Q
glil1fleragrig voorkomen, bevattende gemee.
gemt:e.
Scrupi. van een glinfleragtig
ne/ik f.:hilfers
f~hilfers van Lover!
Loverrjes
V~n Talk.
Talk, en gelykende naar
jes van
nelyk
het maak{el
Granitflet:nen. 'E~ worden veele ondermaaidel van de Granitfleenen.
fchei
dènc foorten v;m
v~n gevonden.
gevonden, die in kleur.
klt:ur, en hardheid
fcheid-:ne
mailnnd':!t verLhillt:n.
verLhillen.
van rpaik1n(~';!r
TELCHI~ES. Dit waren Kon!lenaars
Konllenaars of Gochelaars en Be.
TELCHINES.
tovl:raars; am
aan welken men de uitvinding van veelerhande
tovl:raats;
kon(h:n toefchret:f.
toefchreef. Men plaat!le
plaatlle ze onder het getal der Go.
konlien
den, na hunn' dood. Ml'n
M... n meent dat ApOLLO.
ApOLLO, naar hen
dt:n,
cl.:n bynaaIn
bynaam van Tr:lcbillius
Tdcbillius gekreegen heeft. Hun dienll wa~
d.:n
heroemd, voornaamelyk op het Eiland Rbodus,
Rbudus, 't welk ook
heroemd.
1èlcbil1ia wierd geheeten.
1èlcbinia
TELEARCHUS. D:t was by de Thebaanen de naam van een
TELEARCrlUS.
Stlds·Oflicier, of Magilhaat.
Magi!haat, wiens bedienin~ alleen bdlond
Stlds·Oflicier.
(choon maaken.
maaken, de::
de mlll wegvoeren
dat hy de llraaten dcd fchoon
cn
Geuten, om de wateren te doe~
en zorgde voor de Slui(en en Geuten.
deefe bediening tot eene.
:lfloopen. In vervolg van tyd wierd deere
hooge waardigheid verheven.
Uly.fT~s en CifCé,
TELEGONUS. Zoon van UlyJh
Cil'cé, op welker Eiland
hebbende, dien Zoon van deefe
deere
UlyiTes Schipbreuk geleden ht:bbt:nde,
Jle.overe[Îè
Uiy.!Jes
Jle,overetlè verkrt!eg.
verkreeg. De God(pr~ak
Godrpraak had voorzdd dat Uly[Jes
hanj van deeCen
deeren Zoon zOLide
zoude nerven; het geene
door de hand
h\!m bewoo[:
be\VO()f; om zi~
zi;; van zyne Kroon te
ce ontdoen, ten voor·
h.!nJ
Tdel~acbus, toen hy in Itaca gekomen was: daar.
dee'e van
\'an Tdemacbus,
dee1e
na begaf hy zig wl"g
weg als Banneling,
Blnneling, zondt!r
zonder iets te
Ie zeggen,
gin~ in eent:
cent) Woel1yne;
Woel1yn~; zoo dat men meende dat hy
en gin.,;
dood was. TelegoIHls.
Ci,cé,
TelegolIZ/S. groot geworden, verkreeg van Circt!,
\'ryheid om zyIJen
zylJen V.der
V,der re gaan zit!n.
zien, en toen hy zig aan
de vryhcid
Lanj
Lan~ beg3f.
begaf. vergaderde U ylJá
yJJes eenig Volk op het Land, aan
welker haofd
hoofJ hy zig \lelde,
neldt:, om zig regens
tegens de Landing van
Telego1l!ls
Te!egol!!ls aan te kanten,
kan ren • dit:
dit! hy als een Vyand berchouwde,
befchouwde.
geko;)J;.:n om
ltaca te vermeefh:ren.
vermeefleren. Die ooge.
gekoQI(!n
o.n het Eihnj [taclJ
onge.
lukki;~'..! Vorfl
Vor{l: kon zyn
z,n noodlot niet ontgaan; want hy wit:rd
wierd
door zyn eigcn
eigen Zoon gedoodt. die zyner misdaad niet beo
vo~r dat hy zynt:
zyne Schoollllioeder
Schoollllloeder Penelope
wull was. vo:>r
Pene/ope trouwde,
de. zonder ha.lr insge:yks te kennen. - Er WdS een Reus
van dien
dlcn naam,
naam. el::n groo! vriend van Tl1lo1us.
TtnoluI. - Het was
ook de naam van eenc Dogter van Pbaris. die AipbeuI
trouwde.
TiLEMACHUS.
Tf:L~MACHUS. De eenige Zoon ~an
"an Uiyffer
Uiyffes en van Pe,
Pe·
l<'
neio·
.1<' S
neia·
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nelop!!. Toen hy nog in d~ Wieg was, vertrok zyn Vader
TroJen. Z'10 dra. hy den oudedom
naar de Belegering va~ Trojen.
berellu had, begaf hy z'g ter Zee, verge.
van vyftien jaar bereikt
zeld van Minerva onder de gedaante van Mentor. zyn Gou.
0111 zynen Vader te zoeken.
Staand.;
deefe reis,
verneur, om
S'aand<:: dt:ere
UlyjJes, toen hy in
liep hy veele
veeJe gevaaren en vond eindelyk UlyiJes.
Itaca aanlandde. Eenigen tyd nadat zyn Vader zig van de
Kroon had ontdaan, ging hy Circé bezoeken.
bezoeken, aan welke hy
:tig,
zvne reis. verbonden had, en trouwde haar in
zig, flaande
tlaande zyne
Penetope trouwde en zyn Vader om·
den tyd dat Telegonzts
Telegonus Penelope
gebragt hadt.
had!. - De Abt
Ab! de FI!NELON,
FENELON, een beroemd Flanfch
heeft. onder den Tytel van TELEMACHUS,
TELEMACHUS, een
Schryver. heeft,
Vortlelyken Roman ge[chreeven,
gefchreeven, die overal bekend is en hem
Vorftelyken
een onf1:ertfelyken naam verworven beeft.
TELEMUS. Zoon van Eurymus.
Eurymus, had voorzeid aan Polypbe.
mus.
Uly.fJe s hem het eenigfte
t:enigile oog uitlleeken zoude,
'e
mus, dat Uly.fJes
zoude. 't
welk hy in het voorhoofd had.
pentandriaTELEPHIUM. (In de Botanie) Eene foort van de pentandria·
Klaffe der Planten.
Planten, heeft bladen,
bladen. die paarswyle tete.
trigynia Klaife
genover malkander ftaan.
ilaan t eene vyfbladige regelmadtige bloem,
en eene Conifche drooge vrugt.
TELEPHIUM.
TELEPHIU M. Dus wordt genoemd (I) het Eupatorium, en
Telepbus, een
ten (2) ook eene Verzweering;
Verzweeringj beide, omdat Tetepbus,
Koning in Myfien.
Myfien, dit Kruid gevonden en daarmede de
verzweeringen zou genee[en
geneefen hebben. Zie het volgende Ar.
Ar·
tyke.l.
TELEPHUS. Zoon van Hercules en Augé. Ter11:ond
Terftond na zyne
l1cszelfs Moeder verlaatl!n zynde, werd hy
Geboorte door ueszelfs
gevonéen ondé'r cene Zeug die hem zoogde. Teutbras Ko.
Ko ..
ning
nfng van Myfien, nam hem aan \'oor zyn Zoon. en toen hy
de Jaaren had om de Wapenen
Wapcnen te draagen,
draagen. ftelde hy l':ynen
zynen
pligc
pligr in de tegenl;anting
tegenkanting der Grieken die naar Troyen gingen:
AchWes kwetGe
kwetfie hem,
hen~, en de GoJ(praak
Goj[praak raadde hem om
maar Achilles
maaken met dien held. eu verzekerde hem
een verbond te maake!]
heifh,!:cn zoude, wanneer hy de Genees·
Geneesdat hy naderhand hed1:e!:en
middelen van Cb::ron
Cb;ron gebruikte.
d;'! Ar:y',els VERGROOTGLAS.
TELESCOOP. Zie de
TELESPHORUS. Een Geneesheer. die zeer ervaaren was
konf1:, t'n
t'IJ in die van Waarzeggen. De Grieken maak.
maakin zyne konfl:,
ten 'er een God van,
V3!J.
TELGEN. Zyn eig~nlyk die Spruiten; welken aan den voet
van eenen Boom
Boam komen
komt:n en geen byzondere Wortels hebben.
die men niet van den Boom moet afzonderen om voort te
planten,
planten. dewyl z':!
ze nooit zullen
zulten vatten; maar men kan ze al.
leen doen dienen om den voei:
voel; van den Boom te vernieuwen .....
lil
IJl
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In een overdragtigen zin worden de Kinderen ook Telgen van
derzelver Ouderen genoemd.
TELLE. Eene <;.vitte
. . vitte Telle of Paard. Is eene erkentenis. die
de N Jpelfche Koningen aan den Roomfchen Paus,
Paus. wegens
het Leen van h.:t
h~t Napelfche
Napelrche Koninkryk; jaarlykfch met eene
Beurs van 7000 gOUden
gouoen kroontn,
kroom:n. leveren moeten. De Ko.
ning van Napels heeft eenige jaaren agteréén geweigerd om
dcerc
re prc=rtmteeren,
aare
dcefe Telie
Telle aan den Paus te
prerenteeren • doch in den J
Jaare
177 7 is dit wedaom,
1777
wed,'rom, met groote plegtigheid verrigt,
venigt ten on·
ongerrJ:!ene 1;I'/dknappe
I-Y/dknappe van den lIedigen
gerrleene
IIedigen Vader.
'
TELLEN. 1'lumerare.
Numerare. Veele zaaken V'ln
v'ln eenen verfchilIenden
aart te [aamen
faamcn n::emen,
n<::emen, en
cn zulks gefchikt aantekenen. Hoe
dit zoo wel door fchryvcn als uitfpreeken
uitfpre6ken kan gefchieden,
gefchieden. kan
onder het Artykel
Artyltel NüM!':RATIE
NliMERATJE nagezien worden. De eenig.
eenigo
fl:c w::t
w~t naar dewelke men zig in het Tellen [chikken
fchikken moet.
fie
is, dat men telkens tot
op 10 telt, en
tOt cp
cn dan weder op nieuws
begint, maar telkens daarby zer,
zet. hoe dikwils
dik wils men reeds 10
heeft, welke manIer
geteld heeft.
malller in de Aritbmetica Decadica en in
het gcmeene leeven ingevoerd,
eene noodingevoerd. en in helzelve tot
Wteene
z3akelykheid geworden is. Dierhalven bekomen de Cyffers
zaakelykhc:id
hunne naamen van de plaatfen
plaatren waarïn
waarin zy zig bevinden, ver.
vermits
dezeiven van de regterregter· tegens de Linkerhand, in eene
~its dczeiven
tienvuldige verhouding, oneindig voortgaan,
voorfgaan, gelyk zulks TA_
TA.
Q.UET in
iJl zyne Aritbmetica Praftica.
Praftiea. p. 125,
125, door eene by.
T~fel verklaart.
Alhoewel nu fOlllmige
fOlóllmige geleerde
zondere Tlfd
Mannen, eenige andere manieren om te tellen
tellel~ aan~eweefen
hebben, als de vermaarde Wurca:L,
WlIrGEL, in zyne Aritbmetica
A,itbmetiea Te.
traèlica. waarÏ:J
waarÏn hy toont, hoe men
mem maar tot op 4 tellen kan;
traèlica,
ins~elyks
L~IDNITZ,J in zyne
zylle Aritbmetica Dya.
Dyainsgelyks de Heer van LeIDNITz
dim. daar men niet boven twee telt.
telt, zoo zyn dit egter maar
[chrander\!
die.
fchrander\! ve.zjnningen;
ve'zinningen; die meer voor de Geleerden dienen,
geheirr:e eigenrch3piJen
eigenrchap?en der getalen te
re onderzoe.
nen J 0111 de geheime
cenig and:;:r
ander IlUt
Hut aan het gemeene weefen
weeren te bezor'
bezorken, dan eenig
gen. Dlt
verkoo[en heeft om maar tot op 10 te
Dat men echter verkoofen
twylFcl daarom gc[chiedt,
gerchiedt, omdat de een·
eentellen, is zonder twyfFel
Mcnfchen in 't begin hun vingers te hulp genomen.
vouwdige Mcnrchen
genomen,
en op dezelven de zaaken
zaak en afgeteld hebben, tot dat z,/
zy daarin
eenige vaardigheid verl;reegen.
verkreegen. Vermits nu onbetwifibaar
onbetwifl:baar
ht
h:t tellen in het nurger:yke
llurgt:r;yke Leeven onontbeerlyk Is,
is, en van
regtswege niemant dient gevonden te worden, die daarin on·
on.
kundIg is, :.i1zoa
:;Izoo wierd ook in de oude tydcn
tydc;n reeds voor eene
[chande
waar·
fchande gehouden,
gehouden. als iemant daar geen begrip van had; waarom men, als men een ongefchikt en eenvouwdig Menfch
by kan geen dri,
wilde befchryven,
bcfchryven J gewoon was te zeggen: I;y
tellen.
rellen.
TELLER. Is het getal io
in een Breuk, 't welk aantoont hoe
veel

Çl
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TELL. TELM. TEMA. TEMP.

veel deelen men van het geheel heeft,
heeft. waatï,
waalÏ1 hetzelve ver.
deeLl
deeld is geworden. Ry voolbeeld, i:,
i:: zehge
ze~ge 4
f van een Cen.
tenaar, zoo is 3 de Teller; want hy toont aan dat ririe dier·
gelyke deelt:n
zyn, in\Velker vier hel Centenaar
deelc::n voorhanden zyn.
verdeeld is i!ewordtl).
t!ewordcn.
TELLINJE. Zyn kleine Schulpviîchjes.
rELLINlE.
Schulpvifchjes, die, op het Zand van
Zeekant. en f01Jtyds
fOlltyds in de Rivieren gevonden worden.
den Zet:kant.
wir. gellreept
gt:tand; lang.
De Schulpen zyn wir,
geflreept.• op de kanten getand;
(mal en zeer Z1gt in het aanraaken.
RICHTER
aanraak en. De Heer R
leliTER heeft
'er meèr dan 50 foorten van opgeteld.
o;:rgeteld. Dè
DI;! Vlrehjes
Vlfchjes zelve
zyn goed om [e
Ie eeten,
eeten. zeer fappig en openende. De gege.
brande Schulp.
tor poeder gebragr
hl~JH geflrooid,
Schulp, tot
gebragt en op het hnoH
her h~air te do;:n
do.:n uitvallen,
uitvallen. wegens het alcalyne
is goed om het
Zou', 't welk ze irlluit.
ir.fluit.
TELLUS
TEL LUS of de AARDE, Vrouw van den Hemtl.
Hem",l. Zy had een
verb~aLr.d getal
zoo verbaaLnd
ge!al borflen,
bor/len, en die zoo vol waren, dat zy
het gant(ch'~
gantfch'~ Menfchelyke geilacht voedde! 't Is dezelfde met
Cybele.
TEL 1\1 ESS US. loon
TELMESSUS.
Zoon van Apullo, fiigtte
ll:igtte de Stad Telmeffa.
Telmeffa,
Voor.
wier Inwoor.eren
Inwoon::ren beroemd waren wegens de
tic konft
konll: der Voortekenen. AUciures.
Al/gures.
TEMAPr\RA.
TEMA
PARA. nus noemt men eene zeer fchoone
rchoone Amerikaan·
fche Hlbcdis,
Hl~edis, die een langen llaart
/laart heeft. Haare huid is rood.
;igtig
zwartiigtig graauW';
graauw; haar kop gro)t,
gro Jt. witagtig, en met groote zwart·
3gtige
rchubben be;cet.
agtige fchubben
be<:et. die met bruin gemengd zyn. Haare
oOben
o06en glinfieren.
glinfferen. Het inwendige
inwendi{:e van haare ooren
OOren is rood.
DI!
onderkaak, de geheele ond(!rou;k en de dyen zyn ligt
D~ onderk:Jak,
afchverwig,
gelyk mede de fchü!:lben
fchû~ben VJn het oppl:rfie
opperll:e van het
afehverwig ,gelyk
Li;:;chaa:1l
dèn ffaart.
traart.
Li~chaa:n en van dc:n
hcvigeD Storm.
TEMPEEST. Zoo noemt men op Zee een hevigen
Storm\Vind. die de baaren onfluimi~
maakt, en de Zee ontroert.
onffuimi~ maakt.
wind.
TEMPEL. lIet gebruif:
gebruif; der Tèlllpels
Tempels klimt tot de hoogfle
hooglle oud.
A(;oderre h~.i de haaren voor dat Salomon,
heid op. DJ
D.! l\fsoderre
ccrc van
\vaaren Go,i.
Go.i, den Tc::mpel
Tempel 'van ]erufalem
ter ecm
\'an den waaren
Jerufalem
pr2gcig en voortreffelyk was, dat
gebouw,i had
hadde.
gebouw.i
de • die zoo przgli~
l1y
lly altyd voor een der w',,:Jderen
\\",:JJeren van de Waereld
\Vaereld is gehou<
gehou.
den. EetJigen
Ecnigcn hebben ge/Deend
gc·neend rlat de Graven die men voor
de doojen
af,
doojell maakte. van Je eerlb
eerff:: Jaaren der \Vaereld af.
een denkbeeld van Tempelen opg:::leverd
opgeleverd hebben. Dit is mo·
piaa'(en aan welken men den
ge!yk; maar gelyk de eed!.:
eerff.: piaa,fen
Tempels gegec\'en
gegec::\'en heeft.
heeft, niec
niet anders waren dan
naam v~n Tcmpds
eenige fl:reelitn
het op~n
op.:n veld. alleenlyk aangeduiJt
L~nJs in her
lheelien LmJs
door landpaalen.
landpaal en • oi
or' enkel omrin~J
floot. door eene
olnrin;;J daar
do.or een 1100t,
ten hoogfl-e
heg. of len
hoogfi:e door een'
c::en' Muur zonder
20nder Dak; zoo is het
ve~1 waarfchynlyi;er
waarfchynlyiier dat nJt.n.
llJ~n. len
ten einde zig betaamelyker en
vei;ll
kwyten. daarvan
g::makkelyker
g:makkelyker van de Gojs-.!ienapllgten
Gojs~ienfrpllgten te kwyten,
le~
Je~

TEM
P...
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MP
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regelmaatige Gebouwen zal I'(emllakt
gemaakt J.Jebben,
!-lebben, waar men voor
de beledigingen van het weêr konde beveiligd izyn.
jzyn. Decfe
Deefe
Tempels waren wy~ers
wyders ook zoodanig niet toegewydt aan de
Godsdienflige
Godsdienll:ige plegugheden.
p!cgtigheden. of zy dienden ook tOt het houden van Vergaderingen. tot de Burgerlyke zaal~en,
zaal,en, het geene
nog zeer gemeen was by
oy de Romeinen, waarom het immers
zeer natuurlyl{
natuurlyk was dat men middelen bedagt om zig voor
ryd ook.
ook,
het flegte weêr te bedekken, ten einde om. op wat tyd
te kunnen faamenkomen • naar vereifch van zaaken.
zaaken, zonder
gevaar te loop
en om genoodzaakt te zyn van de onderhande,
loopen
onderhande.
dierhal •
lingen af te breeken. Deefe reden van gemak deed dierhal·
ven der Tempelen eene andere gedaante geeven; maar op
eer.e wyfe
en niet dan eenen omtrek zonwyte dat,
dat. daarze te voor
vooren
der bedekking
tJtdekking geweef1:
gewed1: waren,
waren. zy gemeenelyk niet anders wa·
ren dan bedekte
bedelne plaatfen
plaat fen ,• zonder eenige omheining dan fiukDouts of kolommen,
!w)ommen. die een dak of een verwulf!
verwuIft [chraagfchraag.
ken hours
den. - Zelfs toen wanneer het gebruikelyk gevonden was om
Tempels te hebben, die gedekt en van rondsómme
rondsomme gefloOi:en
geilooten
J- --hield Dlen
UJen nog de gewoonte om 'er te hebben die
waren, '·-·hield
gehee:
f1:ouden, maar
geh:;e~ O!~gi;!dekt
oq,dekt waren en in de open lucht !londen,
o~ntrek gemeenelyk omringd was van Portaalen.
Pon aaIen. De
wier o:ntrek
HYP(J]thres, die foorten
Coorten van Tempels.
Tempels, en
Grieken noemden HYPfJitbres,
de Romeinen gaven hun den naam van Subdiales.
Sub dia les.
De Egyptenaars worden voor de eerf1:en
eerll:en gehouden die geregelde Tempels hadden. De Perfen •, de Scythen,
Scythen. en eenige
Ooll:erCche Volken,
Volken. hadden 'er nooit, en zy verwierandere Oofterfche
pen' daarvan volftrektelyk
volll:rektelyk het gebruik. 't Was, zeiden zy,
de Majefteit
Majell:eit der Goden onti!eren,
ontëeren, wanneer men ze wilde
befluiten
beiluiten binnen de enge paaIen van een byzonder Gebouw.
zynde het Heeläl de eenige Tempel der Godheid waardig.
De Grieken en Romeinen waren van alle Volken de geenen
die het meeft
meell: uitmunteden
uitmuntedell door het getal en de pragt van hunEpheJen heett
heeft men onder de
ne Tempels. Die vàn Diana te EpbeJen
geplaatfr. Men zag een verbaafend
wonderen der Waereld geplaatf1:.
laat!le
Athenen, en te Romen. In deefe laatfie
aantal Tempels te Athenen.
Stad telde men 'er vierhonderd en twintig.
Tempels. eu
en die alle de deel en hadden waaruit
waaruIt
De geregelde Tempels,
moell:en zyn, wa.ren
wa,ren van eene zeer groote
zy faamengefteld moefien
beiloegen zeer veel plaats. Voor de Tempels
ruimte en befloegen
werd een groote plaats gevonden,
gevonden. AREA genaamd, omringd
van Winkels, waar die dingen verkogt wierden, die tot
IOC de
Offerhanden &c.
/Sec. noodig
DOodig waren. Uit het Area ging men in
Atrium, zynde eene foort van groote Plaats, omringd
het Atrium.
van PortaaIen ,• of Voorhoven. Gemeenelyk op deefe plaats
Reinig;ngen.
ilagtte men de Offerdieren en verrigtte men de Reinig:ngen.
flagtte
Vervolgens was den Voorhof,
Voorhof. ('lJejlibulum)
('lJcjlihulum) waardoor men in
het
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het Ligchaam des Gebouws trad, '.t welk men Cella noemde,
en dat in veele deelen
deel en verdeeld wJerd:
wwrd: de Bafilique beantBuik (Net)
(Nf{) Iloem~n: het
woordende aan het geene wy de lluik
Ad'jtum,
Adytum, zynde even als het Heiligdom des TeliJpe:ls:
Telilpe:ls: de Tri.
bune, waar men het
bet Standbeeld zag van die
dit Godheid aan
welke den Tempel toegewyd was; het
liet Sacrari!,Jn
Sacrari!l7n fchynt
fchvnt de
plaats geweeft
geweetl te zyn waar men alles bewaarde wat tot'
tot de Of.
ferhanden diende, en tot de andere ple~tjghcden; het PenePellegeheimtle verborgenheden,
verborgenheden.
tralwn,
tralum , eene plaats gefchikt
gerchikt tot de geheimfte
afgelegenften hoek van ct.:n
was gemeenelyk in den afgelegentlen
dr.:n ommetrek
des Tempels.
TEMPELIEREN
Geeftelyko
TEM~ELHEEREN. Is eene Geetlelyko
TEMPELlEREI:l of TEMPELHEEREN.
Ridderorde, die haar begm
Ridderorde.
begin genomen heeft in het Jaar 1I1S.
II18,
na de geboorte van Chriftus,
Chritlus. en na de Verovering van het
H. Land. Zy hebben daarvan hunnen naam gekreegen ,J de.
wyl Boudewyn, de
~e 2de K?ning
Koning van JJeruralem,
erufalem, hun een ge.
deelte van zyn eigen ~alels,
~aleis, dat naait aan den
elen Tempel van
Salomon ftond.
ftond, toegeeJgend
toegeelgend haddc.
hadde. Hunne kleeding was wit,
maar het kruis rood,
rood. Hunne gelofte was eene eeuwige kuifch.
heid, en de befcherming van ht:t
het Beloofde Land tegens de
huisvetling der Pelgrims,
Pelgrims. die naar Jerura.
Saraceenen •, en de huisveft.ing
lem reisden.
reisden, Zy bragten In
in korten tyd over de 40000 Com.
manderyen aan zig.
zig, waaruit zy ja~rlyks over de twee
tw~e milIioe~
millioe"!
manderyeu
nen gouds trokken. Zulke rykJo:n:nen maakten hen
heu lI,agtig,
rr.agtig,
trots, en by ieder. wegens veell'l
trots.
veele misdfyvingen, gehaat,
gehaat.
waarom zy van het Jaar 1306
I306 tot 13II, door PdUS
PJ.us CLElI1ENS
CLElI1ENil
V,
V , en van Koning Philippus de Schoone
Schaone van Frankryk.
Frankryk, op
eene
e~nemaale uitgeroeid,
uitgeroeid. en huncene zeer gruwelyke wyfe ten eenemaaIe
ne goederen.
goederen, ten deele aan de Landsheeren •, en ten deele
aan de St. Johannes of naderhand Maltheeft: Ridders,
Ridders. door
den Paus toegeweeCen
toegewee[en zyn.
TE
TEMPERA;
MPERA; à la tempera. Zoo wordt de manier om te Schilhedendaagfch.
deren genoemd.
genoemd, daar men eertyds, meer dan hedendaagfch,
eerft Linnen over hout trok.
trok, met fyne pleiilerkalk
befmeer.
pleifierkalk befmeerde,, en eindelyk daarop met water verwen fchilderde.
de
TEMPERAMENT. Wordt voornaamelyk door de oude Phi·
Iofoophen en Gt:neesheeren,
Geneesheeren, als eene zekere gefl:eldheid
lofoophen
ge(l:eldheid van
een Corpus mixtum, ten opzigte der zoogenaamde
zaogenaamde 4 hoofd.
hoedanigheden. aangemerkt. naamelyk warmte,
warmte. koude, droogdroog.
te en vogt. Uit dien hoofde eigenen ze allel'l.
alleR. zoo wel beo
bezielde als onbezielde Ligchaamen, een zeker Temperament;
Temperament
toe. Omtrent Menfchen en Dieren komt het voornaamelyk
op de gefteldheid.
gelleldheid. vermenging
vermeFlging en temperatuur van het bloed
aan. In dien opzigte
opzigce is het Temperament of Sangui1!eum
Sangui71eum of
Cbolericum. of Melancbolicwn.
Melancholicum, of Pblegmaticum. Het kan
ook Sa,nguineo·cbolericum,
Sa.nguineo-cboJericum J SallgfJineo.metanebolicum,
S,mglJineo.melancbolicum. of ~an.
San·

a

~uineo!
I:umeo!

TEM P
P.'..
guineo-pblegmaticum zyn_
luineo-phlegmaticum
zyn. _
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Ten opzigte van de Menfchen
pleeg men het Temperament te onderfcheiden in Phyficum en
Morale. Het eerO:e
eer{1:e is het geene van hetwelke wy tot hiertoe
gefprooken hebben; maar het Morale bel1:aat
beO:aat in de Gemoeds.
Gemoeds_
neigingen, die gemeenelyk met eenige Temperamenta pbyfic~
phyfictli
neigingc:m,
gaan.•.,Dus
gepaard gaan
Dus houdt ~en
lI!en h,et
h.et daarvoor, dat een San.
guineus wellu{1:1g;
wellufbg; een Cholerzcus hlffig
hllfig en eerzugtig; een Me.
lancboliwJ
blegmaticus traag en on·
lancbolictIJ gierig en gernelyk;
gemelyk; een P
Pblegmaticus
ongevmdig is. - Men heeft ook een Gefchil onder de Natuur..
gevoelig
kund:gcm, of het Temperament veranderlyk zy of niet. Die
kund:gcfl,
het et:rfie
gelooven, poogen te bewyfen. dat
dat,t by voorbeeld,
et:rfte gelooven.
eene verandering van Tempera:nent
Temperament kan gefchieden.
ge[chieden. (I) door
den OuJerdom, aangezien doorgaands de jonge Lieden een
hebben, maar welhaafi
welhaaft in een Tempe'
Tempe.
bloedryk Temperament hebben.
,amentum
melancbolicum, Cholericum
,amentuln melancbolicum.
Cbolericum of Pbleg71latiC1im
Pbleglllaticf4m veranderd
worden. (2) Door Spys en Drank; naar dat men naamelyk
gezond of ongezond voedfel nuttigt, daarnaar verandert zig
ook het Temptnment. (3) Door vreemde plaatCen; want als
Ilicht van ctne
men aan de lucht
cene plaats gewend is, en naderhand
in eene anJe:e
anJet~ lucht komt, zynde onderfcheiden van de ge.
WOODe
woone lucht, dan wordt het Temperament ligt verandert,
en of beter of erger. (4) Door overdaad van Spys en Drank.
waardoor alle ["ppen
f"ppen en vogten des Ligchaams worden be.
bedorven, of wel geheel- en- al een Corpus tacbeêlicum.
cacbeElicum. (5.)
(s.)
Door krankheJen, als men niet wederom tot kragten kan ko·
men, maar allengskens meer 'en meer afneemt. - Wat de
verdere verdeeJing
verdeeling en het onderfcheid des Temperaments aangaat, het zelve is of Temperamentum ad pondT!ls
pond!!s tale, waarin
de hoedanigheden zonder buitenfpoorigheid en in de bel1:e
befte
harmonie gevonden worden. Hoedanig een Temperament
men vaftftelt dat by onze Eerft-ouderen
Eerll-ouderen in het Paradys ge.
geweeft is; of het .is
,is een Temperamentum ad juftitiam tale, als
'er geene volkomen gelykheid der hoedanigheden, gelyk by
ons thans. na den val, gevonden wordt, maar de eene de
andere overtreft. Voorts wordt de Leer van de Temperamenten tot hiertoe by fommigen voor hoognodig en nuttig ge.
houden. doch door anderen geheel verworpen.
TEMP
ERANTlA. De Gemaatigdbeid,
eerfte
TEMPERANTIA.
Gemaatigdbeid. 't zy men in de eerfie
plaats daardoor ver{1:aa,
verftaa, dat men gemaatigd is in Spys en
ell
Drank, en andere dingen Illeer
meer,, of wel,
wel. ten tweede daar.
daar..
onder begrype,
begrype. de kragt der temperende en Bloed en Geel1:en
Geeften
ftillende. als ook zuiverende
maatigende en derzelver drift ll:illende.
middelen.
TEMPERATUUR. Is een Orgelmaakers kunl1:woord.
kunfiwoord. dat ze
, by het fiemUlen
ftemulen der Orgelen en andere Muficaale Inftrumen.
lnfirumenteA
teD
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ten gebruiken. Want aangezien '~r in de Scatit
Sealt! der Muziek
MuzieK
een DefeEli is, naamelyk
naa~elyk een Quznta,
Q.uznta, welke
welk.e een Camma te
ldein is • en aangezien
aangezIen het defeéJ:
defect voor keurige
keuTlge ooren
Doren aangedefect dus te verbergen.
verbergen, dat het
naam is' zoo zoeken ze dit defeéJ:
worje; en dit wordt eigenlyk
gekwetfi worde;
gehoor daardoor niet gekwetll:
door hen eene Temperatuur genoemd.
TEMPEREN. Is eene manier om yfer
yrer en fl:aa!
fiaal toe te ll:ellen.
fiellen.
dat het een goede fnee aan de Gereedfchappen
Gereedrchappen geeft.
verrchillende wyfen. De gemeenfl:e
gemeenfie manier
Men tempert op verfchillende
is Yfer of Staal glo::iende te maaken. nadat ze hunne gedaante hebben gekreegen , en gevyld zyn.
zyn, en ze alsdan gloeiend
in het water te werpen. Vervo)gzns, zoo dit te fierk is en
het gereedfchap te bros maakt, dan doet men het voor de
tweedemaal heet worden, tot dat het blaauVl
blaauw wordt of rood.
Zoo het is om hout te fnyden, geeft men ze eene bl13uwe
kleur. Zoo het is voor Yfer.
Yfer, dan laat men het rood worden.
worden»
en men tempert het voor de tweeJemaal.
tweeJemaal, zonder te wagten
dat het een b!aauwe
biaauwe kleur heeft verkreegen.
Gereed[chap dat men heeft toege_
De tweede manier is het Gereedfchap
en nadat men het geheel gloeiend
field ,• gloeiend te maaken.
maaken, én
in een Smits waterbak gefl:ooken
gefiooken heeft. of in zuiver water,
water.
't geen veel beter is,
is. haalt men het 'er aant1:onds
aanfionds weder uit.
zonder te wagten tot dat het weder geheel koud is geworden;
en als het blaauw of roodagtig is geworden. 11:eekt
fteekt men het
voor de tweedemaal in het water, en laat het daarin tot dat
het geheel koud is geworden.
De derde manier is het water een weinig warm te maaken.
daar men het Gereedfchap in tempert. Die manier is zeer
goed, en inzonderheid in Veeren van Wyfers en Slingers.
breeken
en in de tempering in
die dikwiIs zouden knappen en breek
koud water.
De vierde wyfe is de Gereedfchappen te ontla3ten
ontlaaten en zagt.
zagtkook en , zonder ze Voor eene tweede reis in te
kens op te kooken.
fteeken. Deefe manier is de bei1:e.
beUe, om dat de Yfer- of Staal.
fieeken.
deeltjes. die zig hebben uitgezet,
uitgezet. en door het gloeien in het
vuur langer zyn geworden, en gevo'glyk zagter en taaier. die
hoedanigheid wederkrygen.
wederkrygen, door malkander allengskens te
naderen. Zy zyn minder hard en aan het uitvallen onderwor.
lJlen menigmaaien
pen en breeken minder. De proef welke men
heeft genomen,
genomen. heeft geleerd dat de Gereedfchappen. die
men zagtkens heeft gegloeid in een vuur van houtskool en ..,..
gemengd met gloeiende BakkerskooIen • en die men zagtkens
op de kooien.
kooien, die IJII iet hevig waren. had ontlaaten, nadat
getemperd, en die men 'er had
bad
men ze in laauw water had getemperd.
uitgehaald, een weinig voor datze de regte kleur hadden verkree·
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hecgcn',
j;recgcn', ze laaten koud worden, z0nder ze voor de twcd.::·
twcd~·
ma !; in het water te fteekcll, ongelyk veel bert'r
beter waren, 0'11
O'U
e!100kell waren.
hout te foyden en yrer, dan die tweemaal ing
ingefi00kell
fcboun de eene en de andere van hetzelfde ftaa!
f1:aal Wilren.
De bdh: manier om g.:rcedrchap te ontla3ten,
ontlaaten, als ze in he~
Water
water is gellooken.
gcftool;en, is.
is, ze op ec;]C
ec;]c Staaf YC(!r
Yfer te lebb(!!]
lebben die
in het vuur is gilgloeid, om dat men het in den dag k:lIl hrC:l.
hrcngen, zo;:der dat l:e rook 't bezwalkt en d3alÖ?
daJIÜp gaat zi~u;:1.
zi~u::l_
Anders ~;on men ze uithaaIen • cn
en gemakkelyker.
gemakkelyker, door caJr.
GaJr.
~iver
tiver heen te !aa!en
!aa~en ga1n, eene gelylw
g::lylw warmte geeven, ca
ze op 2yn
zyn p~s, naar zyn wenCch
wenfch ontlaaten,
olltlaaten, zonder Vf'rp!q;t
Vf'rp!l;;r
te zyn elll voor de tw::,c"emaa!
tw::,c,'emaal te be;.~innt:n.
bei-~inllt:n.
Het Ile:=ken in Olie of V.:t,
V.:t. is het belle van ~J]en. p, IJ ~ Ge.
reed[cbarp~n op die wylt:
wyle gt:lellJperd,
getellJperd. zyn de zigtlic:n,
z:lgtlic:n, (;!~ (:c
,'c
Veeren ht!bb~n zoo vcr.;l
vc(;l te rr.eer
rr;ecr J.;r~gts,
].;r~gts. cn zyn minier b!cs
dan die we!ken
we!ktn in water of pis zyll p,eltool:i.:n.
p,cltooJ:i.:n.
De Ve-.:ren> in water geitooken,
geitooken. zu!içn C:,kwils kraaken of
h::bhcn; en mm heeft 'cr gecne b"rfhm
b\:rfl:.;n al:<:lOs in,
berLlen h::bhen;
als zy in o:ie getemperd wordcn;
worden; anders wor;;en ze r;O(l t
bruin, en worden
word.:)) bIJnk als of ze in water waren
wareil gt;!tc
gt::!tc oken.
o);(;n.
Men
M.:n kan ze veel t:crlier
t:erlier veor
voor de Zak Horolo,;iës malLen, 'c'e
omd.;t T!1en ze, okt:wo
nkt ;wo bros zrnzrn.
geen van groet belang is; omdcit
de,
de. m;n~er J,3n ,;oen
{ioen ON;a~ten,
oN:aJten, zonder dat ze eaa!om in 'c
't
gebruik n:ccr
n;ecr aan htt breeken on,lnhevig
ol1{lnhevig zyn,
zyn. da" ~I': Z', n
zou,kn me! gemet'ne
gcmet'ne teI
tCI1'perir.g.
'perir:g. D:a: is no~
110;:: een
e~n andu'
andu" \'Our·
\'00,cieel
eieel dJ! ze~r mer;;waarcüg i~; ,Lr
,Lt de \V.::"]dicd:.:n
\V,::'];Iic;l:;n iil Y ,-u~n
!"u~n
van Z1khoroJog;en,
Z1khorolo:5ien. .n
'TI hrcote kctl.~:: k<!O}lH;;)
k<!O}rH;;) werken,
werken. zo::J.:r
zo::J"r
te vre~t::n dA
d"t de tf;mp(;ling g(~bre!;!;;b
gdne!;!;;b z,11
z.11 wetLl,
wet-f.r,., en lbt de
cic
Veertn
Veeren zu::'.i1
zu::~_i1 bre(-ken,
brE(-ken, gelyi,
gelyk byr1J
byr,a g.:~'-'urig
g.:~t.;ur;g in ècr.
èt;r. WJIj(,'r
WJlj(~'r
gebeurt, aIs z'l
zy ct.:nt;
cent; ar.a~'l~ ~e!lIrJ~lirg
te!n:~J~lirg gebruiken.
De temperii'g
tcmperii'g J;c
uie in Pi, Is"fch:erlr.
Is"fchie:ir. is noci~ ~od. Eet Zout
dut
d~t zig in de PIS !Jt:vinst,
bt:vinst, r.1;!JKt
r.1;,,~kt SraJI tn Y[cr
Yfer h2rd;
h2td; do(;t
doet de
Gerecdfrh:lpp(?fj
Gere~dfrh:lppcn rIl Vecren uitvallen,
uitvallen. tn
en l1:aakt
Il!aakt ze gevo!glyk
gevo!glYK
brcLkagtig.
breLkagtig. D:!
D:: kOllde \-V,;(crs
\-v,acrs of è:e met zoute ded:;n wrwr.
lllCi;gd
mcügd zyn, \"~rfchillen
\t:rfchillen ni<.:t van
\ian de Pis, dan
dal1 in een rr.ecr
rr;ccr u::
u:
min, en Hleren
weren altyd he:z.e:L:e uit. HfelOm moet<.:n de \\'(;1,lieden wtl toçz~en,
toezien. dat 21
zl niet dan zuiver water geiJruiken ilt
irl
r ,IJC f.:;;tf~n, en \vel
llu
bUT,ne
'vel zor.:;
zoq draae,en
draa~en dat geene A:mlkoolen
AardkooJcn '(;r
i!J
in komen,
komen. die ved Zo~,t
Zo~.t In Zls
ZI'; hebben.
hebbelJ. Z"y'
Z'y' moeten 001; nm
dezelfde redt!n goede ZOig';) draagen,
draagen. dat
dJt ze in !Junu;'
bunu;' kOilitll
kOilltll
hun wa:er
wa:cr r.iêt maakt'D,
maakeD. vermj(~
vermits het zel,cr
zcl,cr I~,
I" dat,
ebt, J cc Z'l(.!.
Z'll!.
ter de kooIen zyn, hoe t2aicr het
ht:t wnk, en lwe ge!jl~I,l\(::Y;;(r
ge!jl~l.l;(::Y;;(r
lJ(~t
IJet Irl
Hl 't !)~hande;en
!)~hande:en is. H:cTQ:n
H:cro:n is 'r d,it men r,ol'tsk,o:"/1
r.Ol'tsk'O:.'11
voor T::rÎlwo'en
T::rÎlwO'f'1l Ol.)ct
Ulvct fte!i\;/l,
f1:di\;ll, zoo wd voor d.' ~H,;tfl:: 2l!
2ls
voor het o"tla~((;Il.
o"tla~(I:Il.
1\'
1\-1i!D
1110 zal mo~e;yk
mo~elyk zeggen dat ä:
(~(: Zou:en
ZOU:Cll en ficlke
f1:ctke Dro;er}'l'n.
Dro;er}"l'n.
X. D;;EL,
G
h;:
C
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Hier...
het Yfer hard maaken, en bet zelfs in Staal veranderen. Hier
op dient, dat zoo. het Veer
Yfer daar harder van wordt, het daarvan
ook brokkeliger IS en bro[er,
brofer, en dat alleen de oppervlakte
hard wordt of in Staal verandert. Anders mengt men altyd
gebrande
randt
onder die Drogeryen Roet uit den Schoorfteen. of geb
Leder,
Leder. om het te verzagten door het vet dat daarin is.
Eene uitneemende tempering voor Staal is deefe: Doof uw
Staal, vier- of vyfmaal, na dat het wel gloeiend gemaakt is,
in het Sap van Rammenas en water van Aardwormt;;n
Aardwormt;o gedes~
tilleerd, van elks evenveel. - Anders: als gy ziet dat uw
Gereedfchap in het vuur een Kerffedleur
Kerffer;kleur heeft verkreegen,
fmeer bet
het dan met kaars fm eer , cn
en ll:tcek
ftt:ek het ook in fterken
llfyn, daar Schoorfteenroet
Scho?rfteenroet in gefmo!tfJn
gcîmoltt:n is, - Anders: Heek
ilfyn
uw g~reectfchap
gereectfchap in
In een mengCel
mengfel van rap
Cap van Netel.:n
Neteh:m en Pis
kinderen> fterken Afyn,
Afyn. Offengal, en wat Zout, van elks
van kinderen)
evenveel.
De Tempering die het
bet Yfer bekwaam
bekwaaf!l maakt om 'er Porphyr.
fieen mede te fnyden
Ultdooven van het GereedGereed.
fnydcn,,beftaat
beftaat in het uitdooven
Netelen, van
fchap in gedeftilleerd water, of in het fap van Nete!tn,
Pilo[elle of Bra1lca Urfina.
PiloCelIe
.
Eene uitneemende Tempering voor Wapenen, is dat men ze,
als ze wel gegloeid zyn, in vet van Bokken fteekt,
Heekt, die in
den bronstyd zyn gevangen; of wel, doop ze in een afziedfel
van de
dt: bladen, en de wortel van Bugloffe. Het merg van een
Paard heeft dezelfde kragt.
Een ander uitmuntend Tempermiddel,
Tempermiddel ,is
is dit: Neem wilde
P~!l:elingen en wilde Radys. StoOt
Stoot
"\Vyngaard, Wolfsmelk, Pa!l:elingen
'er" een pond Sap uit; doet daar
die Planten onderéén ; haal 'er'
een pond roffe
Ammoniacrolfe Kinderpis by, met Roofenhout, Ammoniac.
Zout, Zout van Souda. Salpeter, van elks
el:-s ecne
eene Drachma;
doet alles met malkander in een Glafen vat, en hetzelve wel
geflooten hebbende, begraaft het in den Kelder, en laat de
Hof
flof drie week
wecken
en met malkander trekken. Daarna moet gy
d\!!l:illeeten over een vuur.
vuur, dat allengskens toeneemt, en
het dd1:illeeren
gy zult dit vogt
vage bewaarca,
bewaarea, om 'er uwe Wapens in te tem.
peren.
perel1.
TEMP LA. Zoo heeten by VITRUVIUS de Latten of Sparren
hel DJk, waaraan
waara3n men de Pannen hangt.
op het
TEMPLIN. Eene Stad in da U cl,er
clwr Mark
Mark·- Brandenburg , .9
9
TEMPLlN.
mylen van Ber/yn,
TlZm!
Berlyn, a<!n
aan hét
hèt Meir Taiga.
ToJga. Zy is door de Tt:ma:
i'eiheeren gebouwd.
'TEMPLUM. Zie het Artykel
Artykd TU,1PLA.
TEMPLA.
TEMPLUM AMPHIPROSTYLON.
AMPHlPROSTYLON. Zoo wordt eene Kerk
genaamd. die niet alleen een
genaamd,
ecn Voorhof,
Voorhof. maar ook van agter
ageer
eene Gallerye met een bed<;kten
bed,kten galJ&
gang heeft,
heeft.
TEM.

TEM
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TEMPLUM DIPTERUM. Is een Tempel, alll
~al1 beide zydcn
zyd;;n
met twee ryen Pyla~ren voorzien.
TEMPLUM IN ANTIS. Zoo wordt eene Kerk genaamd die
enkel met Mûuren.
Müuren. en op de hoeken.
hoeken, of hier en daar
oaar in de
b;;lchryft men
Muuren met pylaaren omringd is. Z00danig b;oCchryft
het oude Pantbeon
Pant!JeolL van Romen, th,ms
th:ms delta Maria.
Maria Ra.
tonda.
TEMPLUM PERIPTERON. Is een Kerk,
Kerk. die rondom beo
bel
dekte en met wanden omringde gangen heeft.
TEMPLUM PROSTYLON. Zoo wordt eene Kerk genaamd,
die voor haar' Voorhof nog een bedekten gang heeft.
TEMPLUM PSEUDODIPTERON. Is eene Kerk, met zv'
zv·
den, gelyk een TemplU1n
Templmn dipterum , maar met geene inwendige
lye
rye van pylaaren.
rylaaren.
TEMPO.
TEMPO, Zoo wordt in allerlei oefFen[ngen
oefFeningen genaamd.
genaamd, een af.
gemeeten tyd, maat of einde, als men.
men, by voorbeeld onder
het [chermen,
fchermen, toel1ooten, in de Cavade ftooten,
ftomen, retireeren
l'etireeren.t
paffeeren J moec.
moer. In het voltigeeren , hoe men de voeten
zetten
zetten,J het Ligchaam balanceeren, en zig tot den fprong
Zedimkun·
moet gereed maaken. Dus zegt men ook op eene Zedenkun·
dige wyfe, dat iemant zyn Tempo heeft in acht genomen, die
de gelegenheid om iets
iers te verrigten, waargenomen heeft. Op
het Ryfchool wordt het van de beweegiog
beweeging van een paard J:;e.
ge.
zegt, en betekent fomwylen den tyd, welken wifchen
tuifchen beide
de beweegingen is. Somtyds wordt 'er ook door verftaan de
hulp welke het Paard van
\lan den Ru'ter ontvangt.
TEMPORA. De Slaap van bet Hoofd. Zyn de zydelyke dee.
len des Hoofds. 10
ln hn
hl't L i(yn
Jtyn zegt men Tempora, 't welk
Tyden betekent. omdat de hoo1j1nairen
hoo' j~1airen die deefe deelen beo
dekken, zeer vroeg gry"
gry;. wor Jt!fJ,
j;;fl, bet
het welk een gevorderden
ouderdom te kennen geeft. - ZIt'
ZIt' o:-:..Icr
o::,Jer de Artykels SLAAP
&c. - De Slaapbeenderen zyn de zwaki1:e beenderen van hf't
hrt
gantfche hoofd, als zynde dun en dool'
doOl" den Gehoorgang
doorboord.
.
TEMPORAAL. Eene bewoording die men gemeene!yk ge";
ge';
bruikt
bl'uikt voor tydelyk of waerelJlyk,
waereldlyk, inter,enUelling
inter,enfielllng van Kerke.
Kerke·
1yk
Jyk of Geeftelyk. Dus zegt men in Engeland: waereldlyke
en Geeftelyke Lords.
TEMPORALIS. Zie onder het Artykel SPIER of SPIEREN.
TEMPORA MORBL De tyden der Ziekte. Zyn eene zekere
derzeJver aanhouding en verandering, welke by de
maat van derzelver
Ziektens voorvalt. Deefen zyn vien (I) het Principimn.
Principimn, het
begin der Ziekte. (2) Het Augmentum, de toeneeming, dat
is dat de Ziekte vermeerdert of dat 'er meer toevallen bykoo
men. (3) De Status of ftand. als de Ziekte in hetzelfde
weefen blyft,
blyft. en niet toe. noch afneemt. (4) De Declin(J·
Declina·
G 2
tie,
tie.
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tie, de afneeming, is dat de Zkkte
Zit:kte ve!min
ve~minddert.
ert, 't welk 2<:lCi
21)U
lanf!
lan~ duurt, tot dat cle
de Lyder [iencefe
~eneeren 1&.
I ••
TEMPO RA PERIODICA. Zoo heercn
hecten in de Sterr(:ku
Stcm:kunde de
tyden binnen welken de Planeete
Planeeren hunnen weg doorloo
doorJoopen.
IÜP!.ICR heeft van de lIoofdp
IÜPI.I!R
Hoofdplaneeten ontdekt
ontdek t,, dJt
dat de QllaQua.
dratcn
draten van de tyden dcrzelv
derlelveen,
n • zig verhouden,
en. gelyk eh;
de CuUi
euui
van de aflbnde
af/landen der Planeeten van de Zon. NEWTO
NEWTON heeft
in zyncn Principiis PbiloJ.
puiJof. Natur. MJtbe111
MJtue7l1!lt. Lib.
Lil! 1. prop. 48.
pagpag. 48 getoond dat
dJt dit plaats vindt, als de Plancl
PIJnc( ttn
ttIJ z'g
z;g in
de Ellipfis beweegen, gelyk KEPLER
KEPL!!R opgegee
op~cgeeven h(;'eft.
hteft. BER"
BERNOUILLI en lIERMAN
NOU/LL
HI!RMAN hl.bben
h<.bben in de l\1e;lloir
Jl.1emoires de l'Academ
fAcadc1Ilie
ie
Royale des Scie1Zces
Sein/cc," Ao. 17
I7 IO.
ro. pag. 682.Jèqq: getoond dat
Jat dee·
deefe Verhouding nergens anders dall
dan by de elhptifc
ellIptifchhee beweegi
bewetging
pl.13ts kan
phats
k.1n vinden.
TEMPU S. Tyd. Is niets anders dan de orde der zaaken,
zaak en ,zoo
zoo
dezclvt'D L'P
als dezt:lven
l'P malkander volgen.
volgen, wordende begreepen door
een bellendi
bdlendig gevolg van onze g,dJg:en
g<.dJg:en.. H0e è.e
~e tyd pleeg
afgemeeten en verdeelJ
verdeeIJ te worden,. zulks leert
Jeert men in dtl
dt::
Chronol
Chron()logie
o~ie of Ty.ireke
Tyirekenkunde
nkunde..
TEMPU S CONTI
CONT lNUUM
NUUM. Zoo wordt in de Rechten een
geduurig voorr~a
voort~aande tyd genocm
genoemd,
d. en daaronder zoo wel
Ht!ilig~ a!s
Heilige
als Wcrkd:
Wcrkd;!;;en,
:;;en, zoo wel de tegenswoordige als af·
af.
weef.!nd
weer~nde hegreep
hegr~epen.
en.
TEMPU :i
S UTlLE
Ul'lLE . Is integendeel een tyd,
tycl, tot welken de
Fec:ltdagen niCI
Ft:c:lldag
niCl gcn.ken
gcrLkenJ worden.
worelen. Ook zul!(
zul:, een.
een, inwe!ken
gcene Rechtspl
Rechtsplecging
eE:ging geCchiedt, of ook, inwelken men af·
wetfenJ f,eweeft
weefenJ
~eweeft is.
TEMU LENTI A. Zie het 1'l.rtykel
.l\rtykel DRONKENSCHAP
NSCIIAI'.
TENAB LE. Zegt men van eene
cene plaats die houwba
bouwbaar is en eet
ce.
ne belegering verduuren
cn kan.
TENAC ULUM . Dus nocmen
noemen de Chirurg
Cbirurgyns een zeker lnllru.
Inllru.
ment. gelyk een Tang, waarMe
ment,
waarmede ze kts
it:ts aangrypen en vaft·
V3ft·
boujen.
hou1en.
TEN
TENAI
AILLE
LLE.. Betekent in 't gemeen een SCHAAR- of SerrEER
SCIII::ER'
WERK
WERK by de Fortificatie.
Ook wordt van de Franfchen hier.
hieronder begreepen eene Jaage BOl
Eolilwe
I1weerin
eringg voor de Couf"tillc
COllltÎne,,
welke zy.
zy, of gelyk de verlengc
verlengG!ee L:nien
L~nien van Je
ue Face. voor
de Courtille doen f::amenl
f:lamenloopen, diergclyllcn
ken men aan Niewl.v.
Niell'LVBryfacb fn
BryJacb
en L.ndan
L.ndau vindt,
vindt. of zy formeel
formeel en
en dezelve mtt Fl.aTl·
FiaTI'
gum, Facen
Facm en CourtÏlle
Courtillell, geiyk
gelyk by Cbllrlero
CUllrleroi, lIwlIIill
Hwmill gen.
de. gezien kunnen worden. welken
weiken aan de Hoofdwal.
al, deelil
deels
gehegt, en deels van dezelven afgefnee
gehegt.
afgeCneeden of gedetacheerd
zyn.
TENAKEL. Zoo wodt by de Boeb:lru
Boei:drukkers het gefpleer
gerpleeten
hout genaam
~ena3mdd,
, waarin zy het Exemplaar fieeken., het welk
moet afäczet
afgezet worden.
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TEN AR. Zie bet Arty!çel METACARPUS.
TENARUS. Een Voorgebergte van PelopollneJtts.
Pelopolln~Jttst niet verre
van Sparta gelegen. Mep noemt hetzelve r;og
fJOg hedendaagfch
de Kaap Matapan of.1!v1azna. Hler
Hier is nog een Tempel te zien,
die aan Nepttl1lus
Neptunus IS toegewydr, zynde toen eene veilige
Schuilplaats, voor allc de geenen die hun toevlugt daartoe
wilien neemen.
TENDINEUS. Peesagtig ; dat den aart een er Pees heeft; dat
met Peesvefel~n voorzien is.
is,
TEN DO. Zie het Artykel PEES.
TENDO ACHILLES. Pees Van
van Achillis. Een naam diemen
aan cene
eene r,roote Pees geeft, gelegen aan het agter!l:e en on·
derfte gedeelte van het Been. Zy is door de vereeniging der
T'llJeeling- en K!!itJpieren gema:lkt,
gemaakt, en hegt zig aan het Hiel.
been. Zy firekt de '.reenen
Teonen uit,
uIt, trekkende de Hiel naar de
lwit
kuit van het Been. Men zegt è"t
d"t het op deefe
deefo plaats was van
het Ligcbaam, daar Achilles ,• in de belegenng van Trayen ,•
gekwetfi wierd door Paris, en dat het daarvandaan komt dat
zv deelen
deefen naam verkreeg~n heeft.
De Oud,:n
Ouden g~;:Cll
g::l'cn voor dat de wonden van dat deel hulpeloos
hulpeloo~
waren; maar veelvuldige prcefneemingen,
proefneemingen, door kundige Heel.
meeHeren
mecHeren gedaan. hebben te kenr.en gegeeven. dat de af.
fcheuring
[cheuring zelfs van deefe Pees zonder gevaar is; dat zy niet
heel zeldfaam is; dat zy fomtyds
[omtyds zonder pyn gefchiedt, en
dat het dikwils gelukt om haar te vereemgen, door de deedee.
Jen alleenlyk
a!leenlyk nader by malk~nder
malk;mder te voegen. en haar in dee.
dec.
fen Haat te houden. de voet uitgerrrekt en de haafftn
haaffen ge.
vouwen, geduurende den benoodigden tyd tot èe
de vereeniging.
Andere Heelmeefters hebben met goeden uitDag
uitf1ag,, aan deefe
pees,
pees. eene gepende begting
hegting gedaan,
gedaan. om daarvan de randen
weder te vereenigen.
.
Maar zoo de hegtingen in 't
Ot gemeen, zelfs die welken in het
werk gefield word::n, om de groote wonden te vereenigen •,
PIl\RAC, opzigter van de I\oninklyke Academie
gelyk de Heer PIURAC,
der Heelkonft.
Heelkonfi, zeer wel beweefen heeft. met meer reden
zi~lIen zy het voor de Scheuring
ScheurIng der Pee fen zyn. De Heer
PETIT.
PETIT, de HeeimeeHer,
HeelmeeHer , heeft met voordagt.
voordagt, voor de Scheu.
ring van die waarvan men hier handelt, een lwnfttuig
konfituig uitge
uitge_..
vonden, dat men zyn Pantoffel noemt. dat in allen opzigte
te fchatten
[chatten is boven eenige hegting, die in het werk zou
kunnen gefield worden. Zie het Artykel PANTOFFEL VAN
PETfT.
TENDRAK. Dit is eene foort van Stekelvarken van het Ei.
Eiland Madagafcar. De InwoonEts
Inwoon"rs vinden deszelfs
deszeJfs Vleefch
Vlee[ch uit.
uitmuntend, FLACOURT zegt nogtans, dat het laf, draadig en

z.agt is.
G 3
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TENEBRlE. Eenen dienft in de Roomrche Kerk,
TENEBRJI.:.
Kerk die op
vVoensl12g.
Woensdag. Donderdag en Vryd~g,
Vryd~g. in de Lydensweek.
Lydensw;ek, verl'if't
rigt wordt
wordt, op welken tyd,
tyd. noch bloemen noch beelden op
, mogen (('n
I'len met purper
de,., Altaal'en
AI taaren
ten toon gezet, maar aallen
moeten bedekt worden.
TEN
EB RIO. D~ere
TENEBRIO.
D~e[e Ilaam
naam geeft de Heer LINNJEUS.
LINNlEUS, aan celle
eene
Tor. die Jangfaam voortgaat, en die de Blatta !reti.
fretifoort van Tor,
da der Natuurkundigen i~.
if.
TENEMENTIS LEGALIS. Is in Engeland een Gefchrift
voor een Genootrchap, ,om
.om de verCchilIen
verfchillen aangaande de
Teflament vermaakt zyn, aan te
Huurhuifingtn, die Qy Te!lament
booren.
TENENTWUS. Een Gefcbrift tot fchadeJoosftelling
TENENTIJ3US.
fchadeloosfielling van den
geenen
geen
en aan wien de Landeryen. die iemant van een ander in
b~l1Jg
bçflag genomen heeft, overgedraagen zyn.
TENERIFF
~ENERIFF A. Het aanzienlykfle
aanzienlykfie onder de Canarifche
Canariiche Eilan.
Eilan •
., den.
den, en de Refidemieph,ats
Refidentieplaats des Spaanfchen Generaal-Gou.
Generaal-Gouverneurs. Het is zeer vrugtbaar,
vrugtbaar. volkryk en wel bebouwd ,
vm het Jaar 17°4.
1704. en het begin van het
maar op het einde v:m
Tenerijfa. de boogfie
volgende Jaar. heeft de Pic de Teneriffa,
boogtle Berg
van de gcheele
geheele Aarde, die by helder Wt;er
wt;er omtrent 80 mylen
my1en
ver in Zee kan gezien wor den, zoo hevig vuur uitgeworpen,
!,!n
en daarby ee:1e
eC:1e zoo fierke
fterke Aardbeeving veroorzaakt, dat vee.
Ie duiiend
omgeko:nen zyn.
ie
duifenu IllWJOners
InwJoners daardoor ongelukkig omgeko:uen
De Ingezeerenen
Ingezeetenen noemen dien Berg il
it Pico de Terreira;
Terreira ; en
hy
by de
d;;l Ouden wîerd
wÎerd dit Eiland Ningaria of Nivaria genoemd.
Lagilna
waarop (vvce
twee groo:e Steden gelegen zyn. naamelyk Laguna
is. Santa Cl'UZ
en Orata'Via,
Oratavia, en eene die wat kleiner is,
Cru:?> genaamd.
Ook heeft men 'er twee bt:kwaame
bekwaame Havens, te weet en te
Oratavia
Orlltavia en Sallta
Santa Cmz
Cruz.
'TEN
ES !.\lUS. De D,uiploop.
Druiploop. Is eene geduurige aanprlkkeling
'TENESl\1US.
aanprikkeling
tot Afgang.
Afgang, vergezeld met pyn.
pyn, wordende met de Excrementa
maar een weinig flymagtige, galagtige, bloedige of etteragtige
Stof ontlaft. DikwiIs
Dikwils is 'er ook alleen lllaar
maar jeukte meê verver·
zcld,
fomlyds ook eene hevige pyn,
zcld. doch fomtyds
pyn. waarby komt eene
ontftceking,
ont!h:eking, koorts, enz. De naafte oorzaak is eene geduu·
rige
lige prikkeEng
prikkeling der Darmen. tot eene faamentrekkende beo
weeging. De Druiploop wordt verdeeld in een legitimum of
oÎ
regW.
regte. en in een notbwn
notb14m of valfche. De regte is fomtyds
verg.:::ield
verge:ie~d met verzweering des Endeldarms, hebbende gege.
meenelyk tot zyne oorzaak een fcherp humeur,
ge·
humeur. 't welk ge.
duurig tot afgang prikkelt en eindelyk verwondt; hier om volgt
deere ook veeltyds op fcherpe purgeermiddelen.
dee[..!
Dik'.vils
ze ook veroorzaakt door de Afcarides,
Dik wils wordt :!e
AJcarider. als ook
{lOOT
drek. en fomtyds
(lOOT verknu .Hng
Jing van àen
den Aars, verharden drek,
gebrek of ziekte
ziel,te der gal, gebrek aan drank.
drank, verdoor een g-;brek
me!lgd~
.,
mengd"
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mengde Afyn. ongeregelde Motus periftaltieus
periftalticus der Dar.
mem, enz. De valfcht:
valfche wordt veroorzaakt, als de darmen ter
per
CeilJenJu7n lyden, en dat 'er geen purulclIta noch Cruenta door
den at;;ang ontlatl: worden. Dit worden de Zwanf!ere Vrouwen dikwils gewaar, als haare Lyfmoeder op den Endeldarm
gelyke wyfe kan ook de Strall~!lria; ecn
een Steen of
drukt, Op ~elyke
Verzneering der Blaas, of maar ecn Erofio der Profiatce dit
veroorzaak en. De Geneefing moet, raar
toeval vt:roorzaakcn.
Nar dat dl;!
de oorzaaken zyn, begonnen worden. Hierom dient tegens de
[cherpre
fcherpre der Hwneuren,
Humeuren, eene Verzagtende C:yll:eer uit Herb.
Mereurial. Malv. Altb. Flor. VerbaJe. lutei.
lutei, 7ïlice, Cbamo.
Cbamo,nW,
,nill, AlZetb, Lilior. alb. Hyperie. Cic. Als ook Sev. lIircill.
Cervin. Vitett. Ovor. by voorbeeld:
Flor. Tili,!.
Verbaje. (1
á Mj.
RoJar. mbr.
rubr. M 6.
Llimbric.
LlImbric. tcrreftr.
terreftr. C01leis. j.
Sem.
Sein. Anetb.
Fce/;uf!I'(te.
Sem. PfyiW ana ~lij.
3lij.
Laf1, q. s.
Coque e'C Laf];,
Co/at. :tV j adde.
Olei Cbamremelill.
"- aI'û. ai/a.
L 1.lor
(wa. 2;-1:'
Ó!L),
F, Clyfter S.
F.
Verzagtende Clyftéer.
~.

3

TENNÉ. (In de Wapenkunde) Eene traanige ldellr,
kIellr , bet1:aande
uit een Mengfel
MengCel van rood en geel. Zie PLAAT CCLlII.
Fig, 2.
TENOR. Is de inhoud van een Gefchrifc
Gefchrift of van eenen Brief .....
....
TENOR is ook by de Koopliedt:n
KoopEeden zoo vc;el
v(;!el als Parere.
TENOR. (In de MI/ziek). Is onder de Middei!lemmen de
naafle aan de laagile.
laagile, of (1e;:
(1e Bas.
TENORE illdié1imenti
illdiEJimenti mittewlo.
mittendo. Is in Engeland een gefchrifc
gefchrift
om een vonnis benevens de bewyfen van be[chulcliging te
'ligten.
ligten.
TENORIST. Zoo wordt iemant genaamd die den Tenor zingt,
fiern, het e met een ftreep.
en met zyne daartoe bebvaamc fiern.
in den Kamertoon • ten volle bereiken kan.
TENSlO.
TENSIO. Eene
Ecne Opfpanninge.
TENSIO HYPOCHONDRIACA. MiJt-wee.
Mi/twee. Zie het Artykel
HYI"OCHONDRIACUM
HYI"OCHONDRIACUM MALÛM.
MALÛIl1.
TENSIVUS. Is de;:
de bynaam van eenige pyn.
pyn J te weeten de uie.
uit..
;mtende of opgefpannen pyn.
"ettende
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TENTEN. ZOr)
Zo!') worden de wOO!lfngen I;enoemd. van deweIdewelj',t'!l
j',t'n de
dc Soldaaten zig in het Onen
occn veld bedienen. Dezej'Jcn
Dezelven
l:1Cetèn
l:1Cctèn niet van zoogena2md
zoogena 2 md Zeildoek, noch van ander Grof
tn
<:n zwaar Linr;en nJ",:1f
In",ar van gemeen Huislinnen of eigen Reed.
fel gema31\t worden, en
cn van micldelmaatige grootte zyn, ten
einde zy in geval van nood.
nood, indien geene
ge·ene T::mte:ren
Tenten"en B2gJge'
B2gage'
wage:ns
wage:nS voorhand:);)
voorhandc:1 Z'Jn,
Z'lD, door de Soldaaten z(:lve
zelve kunnen
Imnnen ver'
,;ncd worden. De Tenten
Tt:nten van de Mu~quetiers
Musquetiers worden op
6 voet of 4 [,hreelen,
["hreden, ma~r
ma:u van de Ruiter}'c
Ruiterye op 4 Cchree.
fchree.
(ien in het Yierkant.
Yie r ka<1t, en lot oergir;g
oergir:g van 4 Per[olmen gege.
[::l:l\t.
f:~l:kt. Van buiten, op den cenen
eenen kant is de naam van het
Regiment, en aan den anderen l;ant die van de Compagnie
gt'ttkend,
gt'ttkt,nd, en
C_l1 voora:ln
voora~n 70yn
zyn zy genommerd. De Tenten van
voet in het vier·
vier.
de Onder· Officieren worden v~n I tot 2 Voet
kant
kar,t vergroot; ma~r
ma~l' die van de Opper' Officieren evenëens
evcnëens
gemaakt.
gemaal;t. en daaraan voornaamelyk de onnoodige grootte
z()r~vu!dig
z()r~vuldig vermydt. EgtllT kan men aan de Tenten van de
Subàlterne Kapireins
Ka?irt:Ïns en StJf·
Swf· Officieren, eenigfints van buiSubalterne

ten zoo wel a;mg~~nde
a;jng~a:1de de Vcrcieringen,
Vcrcicringen, als ten opzigte
opzi;;te van
dJ grootte. een verrchil
verCchil zwn.
Zlcn.
TENtEREN. Ond<;)n;eemen.
ünd<O:f!;cemen, onderltaan
onderftaan;; ook iemant
iem:mt beproeven of op de proef f1:eHcn.
fiel!cn. en uitvorsfchen
uitvors[chen of 'er iets ~;:;ter
~g[er
fchuilt. Da;ln
aD komt Tentamen, beproeving en toet/Ing.
Da:H,an
wetfing,
d,lt byna zoo veel is a's een Examen; ecbter
ec!;ter met dat onderkté;'!,
f':hói·), dat, wat by het
r.(;t EXilmen
Examen breedvo(-rig
brt'p.dvo(Crig gefchi;;èt,
gefchü:dt, door
eC11
ecn Te7ltameiZ
Te:ltame;l tn<lJr
maar in bet kort afged::an
afged':3n wurdt.
wornt.
TENTHREDO. De Heer LWNOEUS
LINNOEUS getfc de~[en
dc\:[cn naam a~n
vl:r!chcide
vl:r!cheide Coorten
["lOrten nn
v:m ZaagZaag· en Doorvliegen, rlie
die van ver.
vcr.
fchiiierde [oorten
[oonen van Rup[cn
Ruprcn voortkomen. Hy telt 'er toe
tot
~~(e<1!\'.';ntig [oorten
foorten van op.
~C:ltÎt\':'lntig
T'~~~TtGO.
T~~~TtGO. Zie het Ar;ykt:l
Anykt;l PRLUISMUS.
PRUPISMUS.
TJ1:NUlll~.
TENUIH~. (In de ElIgelj'cben
Engel/cIJm WettC/l.) De wyfe op welke de
J,~r,d"
Ln,d",)"':n
ry'm of Huitlngen,
Huitlo;;cn, in
În Leen bezeten worden
worden;, of de
d;",nfi
di",nfi: of hulde die de Leenhouder daarvoor aan zyn Lecn~
Leen~
loeer
heer fchl1U;~
fchuU;g is.
J;;.NUS.
Jl-:NUS. De Zoon van CycntS'.
Cycnus. Nog zser
zeer jong in een iwtrer
korrer
,:F lloo:e'1,
!loo~ei1, en
cn in de Zi;e
Z':e gz;wnrpen
gz:worpen zynle,
zynJe, voerden d;:
d;;: baaren
h"ll
l'«'ll op een ElIand
EiIand d~t
d2t men Lycopbry;
LycoplJryr noemde en Ót ver·
\'olg:.ns
vo1g:.ns Tt'nedos
l'enedos geuaa::d
geuaa::!J wierd,
wierct. Hy wied op dat Eiland als
Gm
c:m God velë~rd.
velëerd.
T:PEL,
T;:PEL. Zie het Artykc1
Artyke1 PAPILLA,
PAPILLA.
'l'li~l'ELTJES
i~l'ELTJES DER ZEG'
ZEl<:·EGELS,
EGELS" Ecbil10mm
EcIJinomm Acetabulil
Acetahula Men
per_ft
3iln d~ vyfhockl~!f~
('t;r-rt dt:er~n
dee[~n r~a::Hn
r.la~lln ;!8n
vyfhof:kl~e of zefhoçld:se
zefhoeld~~e deeitn
dee!tn J
~;i(;;
lli~ zi~
zis van cene
eene f(Jort
f(Joft v~n
vnn get(:pelde'Z:;e'Ege!s
get(:'reld~'Zee'Egels artebeiden,
:JtCcheiden, en
l')) ;.;jt:r
;..::it:. vanwelken men
mcn (;e1);
een:: fooft van U;lW~S
U:lW~S vindt, ddt men
'("i:~i[l;;,
':idlj.;, n0i:l:;t,
nut:r::;t, en di;;:,
Glè, 111 het
h;;t l""ven
l:;"ven van bet
t,et Dier.
Dier, dienen
om
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om de punt te omvatten,
omvatten. opwelke
opweJke het fieunt om voort te
gaan.
g~an,
TEPIIILUM. Zoo worden d~ zwarte,
zwarte. fmalle e~ met,
met. eenige
knoOjltn voorziene le~eren
lederen nemen genoemd, die de Jooden,
knooptn
Jooden.
zy bidden wille,n"
willen, roodzaakelyk
wanneer ,!y
r,oodzaakelyk om hun hoofd en
~n
handen bill~en
billc!en n:oeten,
n:o~ten, indien
mdlen hun Gebed volmaakt en met
niet
zv;,dig
we;;rcn zet
zvndig weefl!n
z~l.
TEPIDAIUUt'/l. Was een vertrek in de Roomfche Baden,
TEPIDARIUM.
Baden.
n;3;;tig W3rm,
water, door kraanen
m::atig
warm. en in hetwelke me:1
me:l laauw water.
en hu'
bu,fen
fen liet J,)OiKn.
j,)OpGl.
TERAl\1IJ US. Zoon "Dn
van Neptunus.
Neptunus, de belle
TERAl\1I3
bene MufÏcant
Muficant van
Zy[d1 .yd.
iyd. Moeliig
belnvalmheid, durf
Je hy deNim.
zyr:d'
MoeL'ig op zyne bekwa3mheid,
durf.Je
pje;]
toon en , r.b
c'b hem ellendig
eIlenJig deeden omkomen. en in een
p!1e:l toonen,
Inreé1:
gelvkende naar eene Tor.
IJ1rté1: veranderden. gelykende
TEREBELLA,
Chirurgieaal In/hument,
Infirument, waarmede niet
TEREBELLA. Is een Chirurgicllal
a: leen het hoofd,
boofd, maar 001,
ook andere beenderen doorboord wor.
wora;lecn
den.
TEREBi~LLU til. Z00 worden van fommigen de vier Strrren
TEREm~LLU
Sterren
v::n Je "yfde
\'yfde grootte in den fiaart
ftaart van den Boogfchutter ge.
v;:n
r,o~!llrt.
no~'llrl.

TERERELLUr.l GRANULATUM.
GR/I,NULATUM. Eere
TEREllELLU1i
Eer:e foort van CONCHY.
CONCHY'.
LU
LlA Zie he!
he~ Artykd CONCHYLIUM.
CONCHYLIUM, de agtfie
agrfl:e foort.
foore.
Terpe1ltyn. Is een helder doorfchy.
TEREDINTHINA.
TEltEDINTHIN A. De Terpentyn.
nend SIp,
S lP, 't welk uit een' Boom van deefl:n
deef~n naam vloeit.
Hlerval1 zyn drie bekende foorLen,
foonen, naamelyl<: (r)
(I) de Cyprifcbe.
Hiervan
(2) de Vmetiaa;ifcbe.
Venctiam1cbe. en (3) de {!:emeelle
Remeene Therpentyn.
TherpentY7l.
TEREBINTHINA ARGENTORATENSIS. Pix Liquida. Zie
het Artykd T~ER.
TEER.
TEREBINTHINA COCTA. Spiegel
Spiegelbars.
bars. Zie het Artykel CoCo·

LOPIIONJUll.
LOPlIONlU1I.
TEREllINTHINA COMMUNIS. De Gemeene Terpentyn. Is
geheel wit en dikagti~, voortkomende van de Greinen- en
Denneboo!11en; docn deefe I.'lo(;ic
Denneboomen;
vlodt zoo niet uit de Boomen;
HHS gemaaJtt.
gemaakt, die gefmolten en in
maar wordt uit de witte Hus
gronte
tonnen gego"t;;n
groote lOnnen
gego.-,t;;o wordt; VINdende uit het .'(;warte
,zwarte
fValdt.
Thlr;n:~m gehragt.
gebragt. D.:zclve
D.:zelve moet klaar en
lValdt, en uit Thtr:w;e7l
met
m"t geene onzt:iver""!dl'n
cnzt:iv'crh:!den vermengd zyn.
l\.
De CypriaanJche
CypriaallJcbe Terpentyn.
TEREBJNTHINA
TEREl3lNTHINi\ CYPRI
CYPRII'.
Terpentylz. Is
een hard. bleekgec·l.
bleekge';l, en byna als bJaauwagtig.
blaauwägtig, glasgelyken.
glafgelyken.
de. doorfch)'neJ)je
door[chj'l1p.llJe II1rs,
J hrs, zynde in kleine fl:ukken
ftukken;; hebbende
een harfl:agtigen,
barfiagtigen, fcherpen
fchcrptm en eenigfin!s bitteren fmaak en een
mee11: uit het Eiland Cbio,
aangenaamen
aangen:Jamen reuk. Dl'e!è
D~elè komt meeil:
Chio.
alwJ3T hy uit kleine Boomen
allVaJr
Hoomen deefes I1lianlS
naams vloeit. Dezelve
moet weden
dik, en niet aan de tanden o~ vingeren kleeven •
weefen d:k,
doch men heeft
heeït dit
cl ie thans zeer zelden, zoo dat hy in onze
.Apotheeken weinig cevondrn
cevondf'n wordt.
.8potheeken
5
TENE·
G S
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TEREBINTHIN
AVENET
Terpentyll. Is. als
TER
EBINTHIN A
VENE{ A. VeneetJche Terpentyn.
is een
cen zeer b~l"ere
heldere en e':roengeele
e'rroengeele weeke Hars,
Hars
hy goed is.
gedaan~c als een dlkl\cn
dikken Oiie ot
of BalCem.
Balfem. Doch deer"
deefe'
van gedaante
die eertyds over Venetien ,uit de Levant gebragt wierd, ma"'et
moet
niet voor de regte gehouden worden; maar wordt in het voor_
en najaar van den Lorken- of Denneboom
Denl1eboom vergaderd, en in
befie
Tonnen of Bokkenvellen naar Lyons vervoerd. De befte
en wit zyn; ook moet men acht geeven dat
moet zeer helder ell
Terpentyn Ohe
OUe vervalfcht ii.
dezelve niot nagemaakt of met 'l'erpentyn
Ten aanzien der krngten
kragten komen ane
alle [oorten
roorten van Terpentyn
eer;e verwarmende,
verwarmende. vermet malkander overéén ; hebbende eene
h,ee!e~de Il:ragt;
kragt; en zynde dien!l:ig
dienfiig tezagtende, zuiv~rende en h.eeIe~de
feermg en Longezugt, ziekte der
gens de bdedlgje Long- rt;:ermg
Nieren en Blaail; en bevorderende het watermaaken. Z 'f
won~cn.
worGen. of op zigzelllen,
zigzelven, of in een warm ey, of derzelver
PflEparata, als PilulilJ de Terebintbina, Oleum, Spiritus en
Prmparata,
Balfamus gebruikt.
BalJamus
TEREBRATULA. Is een Slakken Steen met overgeboogen
overgebóogen
hoeken, die aan de punten doorboord is.
TEREBRUM, en TERETRUM. Zie het Artykel MODIO.
MODIO..
LUS.

TEREDO. De Wor'ln
Worm die de Beenderen eet en knaagt. die
Teredum hiet,
biet, of CARIES. Zie ,het
BEENhet Artykel BEENmen ook Teredft1/"
VRETER.

Men geeft deefen naam mede aan de Houtwormen, die zig in
onth0l13en. en uit de Eyeren dier Infeél:en aldaar
verrot hout ontholl:'en.
voor(~(;teeld, Zeker worm draagt in het byzonder den
worden voorqt:teeld.
Xylopbaglls, om dat hy het allerhardfl:e
alJ:erhardfie
naam van Teredo of Xylopbagus.
hout met zyn vergiftigd Speekfd doorweekt en bederven doet,
Xylo.
voed Cel gebruikt. De Xyloen hetzelve vervolgens tot zyn voedfel
pbllf1;us Marinzu
Marimu is een byzonder 11ifef];,
InJeél, 't welk
weil;: de huid der
pbaB,'us
Scheepen doorlmallgt.
n8am ook
doorknallgt. Bcha!ven
Bé:halven dit wordt deefen
deefcn mam
Acbores. of Tinea,
Ti/ua, haairworm, een onge.
gegeeven aan de Acbol'es.
fommige kinderen, door de menigte
mak op de hoofden van Commlge
vnoorzaakt; welke niet dan met
van Neeten
Nceten of Luifen-Eytjes veroorzaakt;
Van
moeite te genecfen is,
is. na het voorzigtig dood en der InfeeIn[ecten, en onder het ge;bruik
g(;bruik van zagte Laxantia en bloedzuive.
rend? middelen.
v;,n het veld van Mars, waar een AI.
TERENTE. Een plaats Ván
helfcne Goden gewydt, en geheel in de
taar f1-on:.l,
frond, aan de heJfche
was. Men nam dec.
dee.
aarde b:;dolven,
b"dolven, waarmede hy overdekt wa3.
fe A:Irde
Aarde niet weg dan
d~n hy
by de Eeuwfpelen, en men deed ze
dezeh-en geëindigd waren.
'er weder op, zoo dra dezt:lven
Artykel MODIOl.US.
TERETRUM. Zie het ArrykelMoDIOLus.
Deefe naam
naa:n geeft nHm
men aan de Afrikaanfche Truf.
TERFEZ, D:~e[e
SChOf. is wilä,;tig.
wil~gtig. LEMERY zegt dat zy in de
fd. Haat Schors

Woefiyno
Woefiyne
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Woeî1yne
Woeflyne van Numidiën, in het Zand voorkomt. Men braadt
haar onder de
ce Affche,
Afièhe. of kookt haar in water. Men maakt
'er een Pap met melk van. Zy is zeer voedü:am.
'cr
voedföam. Haar
Haarfmaak
fm aak
<sven~art die van vJeefch.
«ven~art
vleefch. Zy verfierkt
verl1erkt de Maag, geeft nieu.
we I\ragten
kragten en verwekt luft tot byl1aapen.
byflaapen. Men noemt haar
ook Terfez .Afrorum.
Afrorum.
TERGEMINI NERVI. Deefe Zenuwen maaken het vyfde
Harffenpaar uit. Zy
Z y zyn
fiel k en fpeelen in de dierlyke huisz1'n fielk
Harifenpaar
houding een zeer groenen rol. Zy komen uit de zyden van
ageer de Medelydenden,
Medelydenden. door veele zeer
den Ringknobbel , agter
fierJe aan malkander kleevende
klecvende Zenuwen, waaruit twee groofierk
.te
pI at zyn, en waarvan 'er een ter
te flammen,
fiammen, die een weinig plat
wederzyde zig bevindt, komen. Van deefe Stammen gaat
een ieder naar een punt des Steenbeens. Zy dringen door
het harde hJrifenvlies,
huffenvlies, een weinig onder den rand van het
v:m het overfpanfeI
overfpanfd des breins.
brcins. Vervolgens
voorfie'uitdnde
voodle'uiteinde van
wrkt
w}'kt een ieder in de Sponsboefemen van zyn kant, na eenieeni.
ge valthegtingen
vaahegtingen aan de punt des Steenbeens gemaakt te heb.
ber,; gt.::efc
b~r,;
geeft vervolgens draaden aan het harde h1rffenvlies;
hHJTenvlies;
rem en maakt, by wyfe eener
verfpreidt zig in denzclfden
denzcffden boe
boerom
v!egting
vlegting (plexus)
(pfeX!ls) eene foort van Zenuwknoop. De Stam wordt
daarop vercleelct
verdeeid in drie andere ::Jal1merkelyke
a:mmerkelyke en een weinig
platte takken.
takken, die de Sponsboefemen dwars doorgaan ij In
her bloed
het
bloei des boc(t:ms
boefems b3aden;
baad en; zig zydewaarts
zydewaans op eene dier.
gdykc
g,"lyke vlakw,
viakw. byul
bynl loodregt •, plaat[en,
plaat[en. zig by wy[e
wyfe eenes
u~!breiden.
Vogelpoots uitbreiden.
De ecrue
cerfte deefer
dce{er tald,en
taJd(en is boven, en voert doorgaands den
Oog:;el:weV van WILLIS,
WILLIS. Hy is dunner en langer
naam van OOg::;CI;U'i.V
dan de drie anderen;
anJeren; neemt de Wiggebeen[che
Wiggebeenfche [pleet
fpleet in,
in. en
gaat
goal in de Oogkuil. De Heer WWSLOW
WINSLOW noemt hem om die
Zeml'i.!J.
reden OogkltilJche
OogkltiLJcbe ZenU'lV.
De micldentak
middentak gaat door het ronde gat des Wiggebeens
Wiggebeens,• of
het Kraakbeenfche gat, en verfpreidt
verrpreidt zig in de deelen der bo·,
ba·.
venl,aak,
hovenfle Kaak-Zeven kaak , waar van daan hy den naam van bovwfle
tlUW
tak. die de onderfie
onderl1:e is, daalt
nuw ontleend heeft. De derde tak,
dOOf het eyronde gat, dat het nabuurige van h'et
h"et ronde
neder door
gat is, en verfpreidt zjg
zig aan de gant[che onderkaak, onder
den naam van onderfle Kaakzenuw. Vermits de twee Kaak.
zenuwen by haare opkomft verèénigd zyn, heeft
beeft zulks aan
eenige ontleedkundigen gelegenheid gegeeven,
gegeeven. om den zwaa.
en de twee.
ren Stam in twee voornaame takken te verdeden ell
de van deefe twee in twee andere onderhorige.
TERGlVERSEREN. Betekent in de Rechten.
TERGIVERSEREN.
Rechten, allerhandeom.
allerhande om·
ec;ne zaak daardoor op te
wegen en uitvlugten zoeken, om eene
houden.
TERGUM. Rug. Zie het Artykel DORSVM.
DORWl'rl.
TER.
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'fERME.
TERME. Terminus. Eene Godheid die het befl:ier
bef1:ier had over
de grenffcheidingen der Landen.
Land:::n. Tot:n
Toen de Goden de plaats
Capîtollu:n aan Jupiter wiiden afih:an.
affl::1an. beg
begwcn
Van het Capitoliu:n
wen zy
zig. uit eerbied, in dt:l~
del~ omLr~J,;
omrreJ,; maar de God Terme bkef
op zyn plaats zonder beweegen. Men vertoonde deefe God·
o:1dcr de gedaante van eene dakpan, of van een vierkanvierkan.
heid o:Jdcr
Steen. enz;.
enz.
ten Steen,
TERMINALrA. (In de
Ge Our/beid).
Oudbeid). Waren F.::ef1:en
F.::et1:en diedeRodie de RoTERMINALIA.
rnein~n vieden
vierden ter eere van dm
den God Terme of Terminus.
meinen
VARRO meent dat dit Feeft
Feefl: deeCen naam draogt.
draagt. om
Om dat het
inviel op het einde van het ja~r; maar FESTUS is van andere
gedagten , meener:de
dat. het den naam draa 't van de Godheid
meener.de dar.
bet ingefl:ëld
ingef!:dd W,IS.
\V,IS.
"
ter wier eere htt
TERMINALIS.
TERMINALlS. Een byn:l'llTI
byna';m van Jupiter.
Jupiter, aanwien de grengren·
uirerfie perken (~er
(~cr Landen toegewydt waren.
zen of de ui'erfie
de Spraakkonfl.) De uitgang van een woord,
TERMIN ATlE. (In deSpraakkonfl.)
of de laatfie lettergreep van hetze!
hetzelve.
ve.
A:m de uitgangen der wemelen,
wcorden, worden veelal derzelver
derzclver gege·
fh::l~'en,
lh::l~'en, gé:tal:'::J
gé:ta!:::;J en CjfUS
Cl f US onderfdlciden.
onderC;heiden.
TERMINL Zie het Artykcl
Artyjwl FINES.
TERMINI. Waren zekere Borflbeelden,
Borilbeelden, op hooge, beneden
TEItMINL
[pitstoeloopende
fpitstoelaopende Pvlaaren
pvlaaren gdl,,!d,
gefreld, waarmede eertyds de rny!
rny~
len eJ
e:1 weg011 afgeperkt wierden.
v.'Orden clh
dj,~ woorden genoemd, waardoor de
TERMINI. Dus worden
1e begrippen
enlw
enkele
begtipijen van de Operatio
Opcratio prima nzentis
mentis worden uirge.
uitged:ul,~. n~lS
Dns heeft eere
eei:e Pro;oji:fo
Propofi:io twee Termini.
Termini, naamelyk
nnamelyk
ebl!".
het S:ll:jefbm
S:ûjcfcui1l en Pl'adicattt'l1!.
Pra::licatum. Een SylJOgiJl1WS heeft drie
hst
Termini. met 112am:::n
n::!am::n .Meior,
.iï1C!ior. Minor
!v.linor en Medius.
JViedius.
woden 'in
-in de Aritbmeticc/'
Al'Ït!JJnetica en Algebra,
Algebra j de
TERMINI, Zoo waden
overc'cnlwmften en geiykheden
gelykbeden genaamd.
Leden der overf'cniwmften
TERMlNI
TERf'vHNI TECHNICI. KunjhJ.Joorden.welken
KunjhIJoorden. wellWIl byiederekunil:.
by iedere kunit: •
Am!Jagt, &c. tot
(Ct benoeming van verfcbeide
verfcheide Inil:rumenten
Inihumenten en
verri;!,tingen
V"c!"r:iè,tingen gebruikt worden.
TERMINTHUS.
TER M INTHUS. Eene [oort
foort van omfl:ooken,
ontf.l:ooken, ron
rond,
cl , zwart of
groena~;:i;~
groena~i;ig puil1je
puifl:je of hob~e;:tje,
i,r,ob!;~;(je. op hetwelke een zw;!rt
ZW;irt en
rood PlUnje
)JUiflje gçma~kt
gema2kt wordt, c;,;t
Ót,,opdroogende,
opdroogende , in ecne
eene Schubrond
ägti:;e
ägtil;~ puilt overi!,:nt,
over;?,aat, gelr1;er.de
gel\'i;er;je eenigfims
eenigûnts naar (:e
l:e Terp(èntynTerp<:lltynGriekCcb Termi'1t,ue
Termi'lt,{;e genoemd wordt, en waar.
waar·
vrugt, die in het GriekCch
van'- bet
het dcn
ek!) naam cntlet:J~t.
cntletm. De Been(:n
BcenC:'n zyn 'er doorgaands
van
de zi:ph3tS
zitpbats van.
TERMINUS. ZOr)
ZOf) beet,
heet, in de
èe Landmeetkunde, het buitenfie
dezelve beflooten
benaoren of ge·
ge.
deel van eene Groott,~, waardoor dczdve
eindigd
eilldigd wordt; of het is het gedeelte waaraan mlOll
rnlOn cene groot·
te
t.e begint te befcDouwcn.
befchouwen. Dierha!ven
Dierhalven is het punt de Terminus
ecr:e Linie; maar dede de Terminus
Termimts V.ln
V.lD eene vlakte.
vlal,te. en
van eer.e
.... vlakte c!e
èe TermirlIls
Terminus van een Lii;chaam.
Ligchaam.
...
TERTER·
0

TERM. TERN. TERP. TERR.
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Artykel LID. (In de Matbefis en Ar.
TERMINUS. Zie het ArtykeI
Architeè'l;uur).
cbiteEtuur).
TERMINUS. Zie het Artykel GRENSBEELD.
GRENSBEELD.
TER:vUNUS.
TER ,\JaNUS. Wordt.
Wordt ook genoemd. alle Grootte, die met
eent andere vergeleeken wordt; als men n3ameiyk
n:1JnJelyk zocl;!.
zoel;t. in
Geomett'ica zy O,1ltrcnt
omtrrnt een ander
welke Ratio Aritbmttica of Geometfica
get"l
gel,,! of grOl)ttel:iOet
gro0tt~ l;iOc:t aalJgemerkt
<liwgc!],.erkt worden; en die gromte,
grootte,
welke
in ZOO.:8DlG
zoo,~:;ni;j eene
wolJ;:e:n
eeno ':ergt.:lyking
':ergcJyk;ng vooraan gezet
geze' wordt, noemt
men Tlirminus
Tdrmimes antecedellS,
a1itecede/ls, geiyk
gelyk de andere Terminus
Termillus c071Je~
co'zJe~
O'~lel:~~~
Gumt.

TÉRMH"US.
TÉRMINUS.

I<;
Is een der vyf Digniteiten in de Sterrekunde.
Zie hu
hé'. Aty;;;,i
Zit'
Aq';:::i DIGN;TAS.
DJGNITAS.
.
TKU\';ll\
l:j' EQUATlONIS. Zie het Artykel LID VAN EENE
EEN};
TE~ll\/;Ir:L'..i
VERGELYiCNG.
VF.RGELYICNG.

TERMINUS PASCHALIS. De Paarch-Termyll.
Paafch-Termyn, is die dag,
0;> wc!k~'n
welk~n de Paafch Volle Maan na h.et
het Acquinoftium
AcquinoEtium Ver..
O?
'1wm
ii]·,c;it. De naafte
num. iil'iult.
naafie Zondag daarna lS
is Pd;{[c!Jen.
Pa;;i[chen.
TERM
YN. Is die dag of tyd, tegt'ns
TERMYN.
tegens welken men voor het
Ger(;cbt
Termy71 beo
Ger~cht gedagvaard wadt.
wodt. om te verfchynefl.
ver[chynen. Termyll
betekent
tel,cm ook de bepaalde tyJ.
ryJ, over we!ken
welken men gehandeld h(öeft
b"eft,,
en by Contr2él: of affjJraak
Om zekere
afrpraak overéén gekomen
gekomtn is. om
Geldfommen te betaaien ; diergelyken by verkoop
\'erkoop van Land.
Gemee:;elyk
goederen en Huifen gebruikelyk is, by welken Gemeer,elyk
de helft of een gedeelte
gedeel1e daarvan vooraf en Contant betaalt
wordt; maar van de refieerende
rei1:eerende [ommen de betaaling binnen
zekere termynen of by paaien geCchiedr.
gefchiedr.
TERNAT
E. Een van de :Mohlk[che
TERNATE.
Moltlkfche Eilanden in Allen.
Allen, dat
ryk is aan Speceryen , ir:;;;onderheid
inzonderheid aan Nagelen. De Ne_
Ne.
derlanders hebben aldaar eenige Forten, en de Stad Malayo.
Malayo,
in weike de Koning van dat Eiland refideert, geiyk
gelyk ook twee
Havens.
TERNATEA. (In de Botanie.) Eene Plant die men anders
Ciitoria. hiet.
ook Ciitoria
TERPENTYNBOOM. Zie de Artykels
Arryke!s TEREBINTHrNA.
TEREBINTHINA.
TERPSICHORE. Eene der Deg<;n
negt;n Zanggodinuen.
Zanggodinuen, Godi!1!1e
GodlDPe
Danffen. Men vertoont
der Muziek en van het Danffcn.
Vt:rtoOllt haaf
haar in Cl!
gedaante eener Maagd met kraniTèn
kraniTen omhangen en gekroor:
gekroon :lj ,•
houdende eene Harp en zynde van allerlei Muzièk-I::.fhu:Ut:I;tCll
Muziek-Infl:ru:n(;r:lcn
omringd
TERRA. Zie de Artykels
ArtykeJs AARDE
AARDE en AARDKLOOT.
AARDKLOOT.
TERRA A TERRA. Zie het Artykel TERRE AA TERllE.
TERRE.
TERRA ALBA. Witte Aarde. Zie dé:
CR nA en
de Artykcls
Artykels CRETA
KRfT.
KRYT.

TERRA ANTARCTICA, of AUSTRALIS INCOGNITA..
INCOGNITA.
Zoo noemt lIlen
men de onbekende
onbt:kende Landen tegens den Zuit1pool.
Zuhlpool,
en de getmen
geenen die ondernomen
ondernoJ:len hebben om deze!'icll
dezelvc:n te O):lt·
ontdd~.
delE.

IlO

TER RA.

dekken, zyn of v.an
v,an hong~r gefl:orven,
ge!1:orven. of door
uoor de Wilden
ver11onden. Dus IS ons n:ets daarvan bekend dan die Lanverflonden.
den, welken aan de Zcekufi
ZeekuIl: gelegen zyn, en daartoe worden
gerekend, het Ltmd.
Ltwd, Van Nu~ts,
Nu!ts, de Landen
Landm Vall Concordia,
gerekend.
van Oruto
Otllto en Ferdmalld, NZCWlU'
Nzcmu' Zeeland, Car!Jcntaria.
Car/;c1ltaria. en
het Land van Diemen; hu Land van dm
den Heiligen Geeft of
van St. EJprit, en de Sa)omolls.Eilanden.
Salolnons.Eilandcll.
TERRA ANTISCORBUTlCA. Worde in Noorwegen gevongevon.
den, en is, ten opzigte der kragten • nict
niet ongelyk aan de
Terra Sigi/lata;
Sigillata j m2ar voorn;,lamelyk
voornaamelyk een voortrdFelyk middel
VOor den Scheurbuik, die daardoor gezegd wordt in den grond
geneefen te worden, als 'er maar eene Drachma
An.
Dracbma in een Antiscorhutirch water wordt ingenomen, en men aanfionds aan
tiscorbutiCch
Deefe aarde is in DuitCchland
Duitfchland wel beo
het Zweeten raakt. Deere
kendo
TERRA ARCTICA, of INCOGNITA SEPTENTRIONA.
LIS. Dus noemt men het Land dat by den Noord-Pool gelegen is, en w3arÏn
waarÏn men Spitsbergen, Nova Zembla, Groenland, Nieuw Denemarken, Etl:otiiand
Efiotiiand en eenige andere onbewoonde Landen vindt.
TERRA CATECHU.
Cll TECHU. Japonica, Cymolia.
CYlnolia. Is eene vreemde
bruine aarde, welke in Japan gevonden wordt. Zy moet zui.
zuiver, glad, bruin en harltagtig zyn. Somwylen valt
v!llc ze purper
2warc
2wart met witte plekjes en grysagtig; zy heeft een wrange en
adflringeerende,
adihingeerende, doch nadt.rhand
naJuhand een:gfints
een:gfinls zo;;:ten
zo(:ten en aange.
fmaak. Daar is 'er die meenen,
meenen. dat het veelmeer
naamen [maak.
Cornpofitie is van Zoethout, Ca/mils
Catmlts en Areca. Dit
eene Compofitie
meenen ze daarom, wyt
wyl het in het water fmelt;
Cmelt; ja zelfs als
het aan de tong gehoud"n
gehoud~n wordt. De Apotheears
Apothecars pleegen het
met Muskus, Amber, Dragant, enz. tot kleine koekjes te
maaken; welken, hoe ze kleiner
kleiDer zyn, hoe ze beter gehou.
den worden. Zy zuiveren het tandvlecfch
tandvleeich en maaken
rnaaken een
goeden adem.
TERRA Cl-IIA.
Cf-UA. Is eene zeer
ZCCr witte 33rde,
a3rde, en komt uit het
Eiland Chio of Scio, in den A!cnipi:,
A! cnipi:. gelegen. Zy verdryft
vcrdryft
de rimpelen des aangefigts
aangefh~ts en maakt hetzelve blank en glin.
1l:erend.
fierend. De Vrouwe;yke
Vrouwe:yke Sexe gebruil,t
gebruikt ze in het Bad, om
de huid fraai te maak
maaken.
en.
TERRA CITRIN A. Geele
Ceel" A,:rd~.
A,)rd~. Deere wordt, nevens de
roode Aarde. veelfints in I\'
K.;urcnbm!!
eurCnbllli! gevonden, en by het
gewigt van Centenaars verzonden. Zy mOtC
mo::t fraai droog en
niet Steenagtig zyn.
TERRA COLONlENSIS.
COLONLENSIS. Zie het Artykel
Arryl,el KEUL<CHE
KEUL~CHE AARDE'
TERRA DAMASCENA of ADAMEA. De
D~ DamaJècner
DamaJcener Aar·
de. Is eene roodagtige Aarde, die in Syrien ell l);;mascus
lJ;;mascus
gevonden wordt. Men
M~n zegt dat Adam 'uit dcefe
deefe Aarde ge.
maakt
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maakt is, en 2y
zy wordt tegens alle onvoorziene ongelukken ge.
roemd.
TERRA DAMNATA.
DAMNAT A. Zie het Artykel TERRA MORTUA.
TERRA DEL FUEGO. Dit DJl:riél:
Diftriél: befl:a;,t
beftJ;,t uit \I~ele
veele Eilan.
den in Zuid'
Amerika , wffchen
pn Ma.
Zuid-Amerika.
tuffchen het Fraetum Meramm I'n
geHanicum,
gellanicum. welke Eilanden vol ~offchen en Bergen
Bergw zyn, en
en
echter ook van vrugtbaare valleIen wel VOOrzien.
voorzien. De In·
wooners zyn ontrouw, barbaarfch ,leeven
,Ieeven zonder God cf Ge.
bod, en zyn blank,
blank. maar befrneeren
be[meeren hunne aargezlgten
aangezlgten en
ligchaamen met roode Verw.
ligchaarnen
TERRlE FILlUS.
FlLIUS. ZOOI~
Zoon 'Van de Aarde. Een Student van de
aangdleld om Satyrique redenvoe.
Hooge School te Oxford. aangt,;f!:cld
ringey
ringeu te houden tt'i:en
tegen de Leden rlaarv.m.
rlaarv,m.
TERRlE MOTUS. Zie het A1tykd
A!tykel AARDBEEVING.
TERRA FIRMA. Is een Groot L:llldfchap
Landfchnp van Zuid-Ameri.
]{a,
ka, 'e
't welk ook Nieuw'Caftilien genaamd wo;t'c
worä en aan de
Spanjaarden toebehoort. Het levert veel gOlid.
gQt.id, zllv~r,
zilvtlr, EdeEde.
le Gefteentens en Pa~lrlen,
Pa~Jrlen, Terra firma wordt in de Geo.
GeoIe
grapbie
graphie ook genoemd een 'Vaft Land. in onderfcheiding van
Eilanden.
FO LIAT A Terra Tartari. Is een Scheikundig zout,
zout.
TERRA FOLIATA
tn Wyn.Edik
Wyn,Edik gemaakt ~ordt.
wordt. De
het welk uit Alcali Tartari cn
bl,,:hen, en
fmaak is aangenaam en ziltig; van gedaante als bll!àren.
glinfte'end wit. Op vogtige
vloeit het per deliquium,
vo?tige plaatfen ,vloeit
deliquium.
en wordt
wor.H nade:hand Liquor
Lzquor terrte
terra! foliatr.e
folzatce tartari gt:na;;u;J.
gt:na;,ui'!. De
Schryvers getuig~n
getuigi:n er v;.n
v~n dat het wonderlyke krag:en heeft.
Klnch men vidt
vir:lt 'tr Diet
Dkt an(~ers
3n,{ers in dan een Vis
digeftivil,
Fis digeftiva,
Ednch
incidelldi.
incid~ildi. atJcriendi
apcrienrli en ll'iuretica.
iiïuretica.
HA) SIACA. Zit:
Zit.: tct
Î:;;t htykel
iI.~fykel l\ITNERA
\lTNERA 1'.1ARTIS.
l'liARTIS.
TERRA HASSIACA.
TERRAIGI'OL Cb.:'Val
Cb:val tp.rraigll~t.
terraigl)(j'. Zoo WQl'èt
wo;-(~t een .PJard
TERRAIGNOL.
PJard ge·
zy!;e l~ff,;!D
j1;!1:;r al te naby dQ
d~: Aard·}
Aörà1 maakt, en
naamd, dat alle zyEe
mer veel lllo~îte
muelte "ar
va' "Doren
"00,'(;:n CpOClt
C?DCH en ftelgert.
f!:e,gert.
dat zig met
TERRA ILFANA. Kumt uit ha
htt EilJDcl
EilJn ..l Iifa,
Ilfa, en
"'1 wordt te.
gt.~ns befmettelyke !wortfen,
koortfen, W0rmC:l1,
W0l'illC:il, bu;kpyn.
bu;kpyn, Huipen
ltuipen,, enz.
g';ns
zeer gepreefen.
gepr",cfen.
TERRA JAPONICA. Zie het Artykel TERRA CATECHU. _
Ats
Als men' deelI:
dee!~ Aarde met Citroeufap
Citroenfap vt:rmengt.
vtrmengt. i& z:}
Z~ een
bf;)f'.')cfd middel voor kwaadaaruge
kwa:1l~aaruge koortfen.
koortren. Ook ftilt ze.
ze,
br.pr'xfd
\;"eg~;Ds haare
haan: adfiringeerendc
ad!1ringecrendc kragt,
Juagt, allerlei
allt;riei bloedvloeijin .
\n:g.;Ds
P~''t
t!f-'r.

T{:'. 'l,'\.
,~",\ LABECENSIS. Dt>e[e
D.:efe is in gedaante gelyk aan de
TL:',
Tf;yra
.
Trra Lemnia.
Lemnia,
1'[1! 1~.1
r:,\ LEMNIA of MELITENSIS.
MELlTENSrS. D~cfe
D(;cfe komt in kleine
TJ:f~
B
DC;""n
l";'-:- n van Conftantinopokfl;i~
Conftaminop0!-:[];Ît; f;:l:'tlèh
bR:'tlèh bruin en trekt eenigfinrs
eenigfints
Ol) I:~t
I;.:t roode.
rood;:. Als zt:
ze op <.1::
0:: tolJ;;
tol);; n:;:rk
H:",r!~ trekt,
tr<okt, en nat gewolgewor·
Ct)
Ol;;) zynde zjg in veele Hukjes
fi:llkje3 verdeelt,
verdct;!t. dan wordt
worde ze voor
<i~!1
goed
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goed gehouden. Edoch zy is zeer zeldfaam;
zeldraam ; aangezien de
do
Turken ze niet uit het Land Luten
Jaaten vervor:rcn.
veF\'o~ren. Men ge~ujgt
ge~uigt
'er van dat ze het gift kr3stis
kragtig we,lerlbat,
we,leri1~;at, zou dat ·:e
ée Vaten
Volten
drol als
daarvan gemaakt, aanilonds
d311flonds in fiu:;ker.
fiu:;ken filrjnge:l,
filririge:1. zco drl
'er een vergiiligde
c,j ':31} wor,lt,
\l"or,!t,
vergil1igde Drank of ,m~~(::fints
,m~!l::fints in .."C.1-:31l
TERRA MARTIALIS. Deefe werJt in d:! Y,'';~;:!F,t::)
Y:v~;;lyr,C1 g;:von.
g;;von.
den en
cn fom'Nylcn
fomwylcn tot ArrfenF;"l
Anfenr;;;; gcbru:kt,
gc!.JIu:kt, z)'n~:-:
z}'n:':-: alvoorGns
~l\'oor;~ns in
[chadulV~ ;:!e.iroo;,;j,
gdroogj, en dHmJ
g~puJVr.'r,!-(;:!L'.
de (chaduw:!
<1d<lma g':pulv,'r,
:-(;·~l:.
TERRA MELITA.:t\.
MELITJEt\. Zie het A:tyl;e:
A:tyte: TLRRA Lr:~r:;IA.
Lnr::rA.
TERRA MELITENSIS. Zie het
hctArty!(cl
Arty!\cl MELI1'::~;,IS
MELIT;:~"IS TERRA.
TERRA 1\1ERITA
MI~RIT:\.
.• Zie hd
h;;t Artykel
Arty!;el hUllKU:\1A.
hUilKU:,lA.
TERRA M0R.TUi\.
MORTUA. Zoo wOId:
Lyoc
WOtei: Ly
Ge CilyilJiHen
Cilymi!len geh.,etcn.
geh,~etcn.
bet
het overblYI',d
overbly!îd na de L:itlo.),~~j)g,
L:itlo,).~ii1g, WJ3]':n
ViJ3)':n gc::r,-:
ge~n'~ l:n;~t
l;n;~t r.och
::!s oo!,
OO!, c::r
c~r Chymilh:n
Chymilh;n l~~:lb
l.:~:fb Pri1:Cipiu1I1.
Pril:cipium
werking meer is: ::ls
paJfivu;lI,
paffi'V u '!1' , 't welk zoo min als andere Princitia
Pri71ci[ia z:liver
z\liver kan
afgefcheiden
Spiritu$
afgeicheiden worden, want
w3nt het behoudt ~ltyd
altyd eer.ibc
eenige Spiritus
hardnekkig by zjg;
zig; en (cboon
(choon men dezelve terl:ond,
terr.:ond. zeo
zco veel
doenlyk is, van dczelve
d:;zclve uittrekt, zoo hJ.Jlt
hJdlt het toc!"!
toc!1 weJer
we,jer
nieuwe na zig, wanneer men het een tyd lang in de lucht
tl:aan. Men noemt ze oo!, T:rTl!
T~rra Da11!?lata.
Da71l1lata.
laat fiaan.
TERRA NORVEGICA. Zic
Zie het Artykcl
Artykel TERRA ANTISCOR!
ANTIscoa o
nUTJCA.
nUTICA.
TERRA PATNA<:. Is eene Jeemagtif;e
leemagtige India:mfche Aarde, uit
Indi3an(ch~ ]df::rs,
jdf:::rs, als ze ZWJnger
Zwanger
Jndollan, waarop de Indbanfchc:
lndotl:an,
zyn, zeer verk,kkerd
verld;kerd worden eezegd te zyn; r::oi:dyk
r.:o;;;lyk als ze
met verkeerde lui1en
lullen bevangen
bt:vangen zyn,
zl'n, gclïk
gel:ik ze atstim
alsd31l by ons
rrd; h~blh.n,
h\.bb~n,
HOi;!
Hce htt zy, dee.
dt:e.
naar kryt en andere dil1;;clJ
din;;ell trd,
fe aarde is zuurbreekende
zuurbreekenJe,• en goed
gOl;;d in buikloopcn en bloed
vloeijingen.
vlocijingen.
TERRAPEN. LanMchilJpadden.
Lantlfchildpadden. Zi;!
Zi~ onder het f.rtykel
l'.rtykcl SCHILD ~
PAD.

TERRA PERSICA. In het Fran!ch
Fran:ch Tme
Terre de PCrji.
PerJf. of Rou.
Rouge d'Inde.
d'[nde. P(;rfiaanfchc
Peruaan!che of InJi3Jc:;c[;e
InJiaJé:;c[;e Ibo~..:
H..')o~e Aarde,
AarJe, is
droog en hard.
hard, en worjt gelyk
gdyk k!l.::nc
kle:nc Sl'~(:;!!1'.j
Sl'~e:l'.je~
cs herwaarts
geb
ragt. De Schoenm3akers
SchoenmaakeIs gdJt.:ikcn
gtLri.!ikcp. ze, Or.1
Or.1 (Je
(',t; hielen
hiden der
gebragt.
Schoenen daarmedc
IC verwen.
verwcn. De bei1e
belle (oort
foon is die de hoog,·
hoogdaarmede te
AI tt'"çr:ye is ze niet bel;
b:;!;w:;aID.
fie kleur heeft. Tot AlttÎ.!r:ye
W3Jm.
TERRA SAMIA. Deere
D~eft: Aarde
AarJe komt \'an
van bet Eiland Samo!;
Samos;
en is van tweërIei
tweërlci [oort;
foort; cer.c
eer.c d:e
die zar,t, wi~
\Vi~ til
t n bros is,
is. heb.
hçb.
overéénkoudl: met cc
~e gc;:,,;;ei.:e
gCl.ebei.:e A;:rde.
AJrlle. De an·
bende veel overéénkomfl:
ha"rd en korng,
korfig, als ook Wal
wat OhtITgtig,
olodigtig, lH;bbenèe
lll.:bbenc!e fomdere is ha'rd
tyds eenige blinkende Stukjes in zig, die ais kieine SlarrelJ
Slarren
gefchikt zyn. Zy zyn beide faamcntrckkence,
Caamcntrekkenre. opdroooende
opdrooocnde
geneeÎ<~:1de van aart.
en geneeÎ-=:1de
TERRA SANCTA. Dus noemt RULANDUS de gemeene
gcmeene CrocIU
CroCUs
Metaliorum.
Metallorum.
TER~

TER R.
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TEftRA SAPONARIA. Is eene foort
(oort van
V.1n k'rc':cn2r:-, zw,n·
ZW~:1'
re, geele
geeJe of zwartägrige klt'.Î.
kl~.i. di<::
die de. uicwerkCt:!s
uitwcrkft:!s van kId
voortbrengt, en van de 'Wolkaarders lil
lIJ El'gclanJ veel g~.
gt_
bruikt wordt.
TERRA SELINUSIA. Is eene vette of I~emagtige
l~emagtige L',ar~e.
.".arde,
!pet
met die van Cbio in kleur en kr:Jgt
kragt zeer overéénkome'n-le.
overéénkome'n.Je.
TERRA SIGILLA
SIGILLATt\.
T 8.. De Gezegdde Aarde. Is een v~!te
vetre en
Leem, die gemeenelyk tot ronde koekjes gevormd en
zwaare Leem.
met zekere Zegelen en Merken getekend wordt, hebbl
hebb~ nde
fm aak , een aardagtigen
~ardagtigen reuk, en IS
een faamentr€:kkenden fmaak,
van onderfcheidene
onderCcheidene kleuren; wordende voor een geJeelre in
Duitfchland. als ook in andere Landen uirgegraaven en tot
DuitrchJand.
ons geb ragt. Ze verkrygt gemeenelyk,
gemeenelyk. naar derzeJ
derzeI ver Land1l:reek, ook haaren bynaam. Men heeft van d:! gezegelde
1l:reek.
foor ren , als de:
Aarde verfcheide (oor
TERRA SIGILLATA ARABICA en
cn TURCICA.
TURCICA, Zynde dezelve met Arabifch en Turkrch Schrift getekend.
getekenJ. Dee[e is of
bleek rood, grys of wit van kleur.
TERRA SIGILLATA HYEROSOLYMITi\N~.
HYEROSOLYMITAN.E. Decfe
Deefe korr.t
komt
uit het Heilige L:md
L3nd en van ]eru[alem;
]erufalem; zynde met een Cru.
Cru·
cifix of met het Symbolum der Paters .1eJuitw
JeJuitUl getekend.
TERRA SIGILLATA LAUBACENSlS.
LAUBACENSIS. De Lflubacbj"cbe
L~ubacbJcbe ;~.
r;~'
zegelde Aarde. Deefe is van kleur fomtyds donker geel; voor
\'oor
hoeda.
een gedeelte wit en daarby vet, en in haare overige hoeda·
deele beo
nigheden met de Turkfche gezegelde Aarde in allen decle
Iyk ; wordende omtrent Laubacb gegraaven.
Zegelaard~.
TERRA SIGILLAT A LEMNllE. De Lemnifcbe Zege/aard!.
Is een taaie.
taaie, vette, zwaare,
zwaare. roode of witte AaIde, htbbe'l'
de een faamentrekkenden fma~k,
fma~k. en een modderagfigen
modderagtigen Tfuk.
rEuk.
Ze werdt eertyds met eene Geit.
Geit, maar thans met het Si~net
Si~ne~
des Turkfchen Kei[ers,
Keifers, te weeren
we(:(c:n ecne halve Maan en drie
drle
Turkrche Charaél:ers gerel:el'd.
getekel'd.
Sterren, of ook met andere Tmkfche
Ze wordt in het Eiland Lemnos gegraa\'en,
gegraaven. en is zoo zeldfaam
tn omdat ze
dat ze met het goud gelyk gewaardeerd wordt; tm
van de Turken in zoo groot cene waarde gehouden wordt
wordt.~
dat ze niet mag buiten het L:lOd
L~nd gevoerd worden.
worden, zoo i$ ze
Ambajfadeurs van deefe of geene 1'.10Mabyna niet dan door de AmbafTadeurs
bekomen, aanwelken ze verëerd wordt. Men
genheid te bekomen.
fchryft
[chryft aan dezelve eene byzondere kragt tegens het vergift
roe; 't zy het ingevreeten of uitwendig door doodelyk ge.
toe;
weer,
weer. door beeten van vergiftigde Dieren,
Dieren. t7!Z. veroorzaakt
veroorzaakc
peil, hoofd.
is. Ook pryfl: men derzelver vermogen tegens ce peil.
koorts, vallende ziekte. kolyk,
kolyk. hloedfpuwen.
hloedfpuwen, &c.
TERRA SIGILLATA LIGNICENSlS,
LIGNICENSIS, of Gotbergenfis.
Gotbergenfi.. ZIe
zre
het Artykel LIGNICENSIS TERRA.
TERRA SIGILLATA MEL1TENSIS.
MELlTENSIS. Maltaftbe
MaltaftM gezegelde
X. DEEL.
DUL.
U
n
Aar.
Aar-
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Aarde. Wordt uit het Eiland Malta, voor een gedeelte in
groote ronde, en deels
ueels ook in.
in ,kleine
kleine koekjes en andere ge·
daantens gebragt ; zynde zoo Wit als kryt, en fiaande
llaande da:'lrop
gemcenelyl{ afgebedde
gemcenelyl,
afgebecidt S, PAULUS, met een Slang, tegen wel!
wel~
beetcn dezelve ook in 't byzonder gepreefen
gepreeCen wordt.
kers beeten
TERRA SIGILLATA STRIGONIENSIS. De Strigaufcbe
StrigallJCbe
Gtz~gelde
G~:;:;~gelde Aarde. Is geel en met Torens getikend , en wordt
ook Axwlgia SaUs genaamd, omdat
omàae ze goudag!i~e
goudagtige deeltjes
bevat. Men gebruikt ze tegens Zicktens
Ziektens die het
ht:t hart en het
bloed aantallen.
TERRASSEN. Zyn verheven plaatfen
plaatCen van Aarde, welken of
met Steen ingevat zyn of met zoodäarde, welke laatftge.
laatfigemelde foort eene goede fchoeijing vereifcht.
Men I:an
l;an drie [aorten
Coorten van Terraffen maaken.
maak en. De eenen zyn
lege
t:'n door goede gcmetfelde
gemetfelde Muuren onderfteund.
onderfieund. De an~
regt en
deren waden
woden niet gell')u~en
gel1')u~en dan door dc
de Aarde zelve. die
men of regt of fchuil'~
fchuir'e houdt. Eindelyk de laatf1:en
laataen zyn niet
11l~ar men geeft 'er
'cr cene za;te
zagte fchuinte aan, die zoo
regt op, m~ar
Z1f:t
Z1~t is als IrJen
men ze hrygen
krygen kan, en
tn in haare zwaaien heeft men
gep!aatll:
gep!aatO: tlei;],en
tlei,ken v:m
van verfcheide hoogtcns, langfaame opgan·
gen, en trappen met lecnirJgen.
leL'nil1gen, Banketten, Trappen, Slangtrekken, Vertugadens,
Vcrtugadens, fcbuinten~,
Cchuinten~. fchuinsopgaande groene
Zo('dcn.
Zo('cicn. Mt:n
Mfn is gewoon om alle de ilukken
fiukken met order en
OVfreen!;oo,fi
maal;cn. Men geeft den naam nn
overeenkon.i1 te maal.cn.
van Ampbi·
theater :13n
tbeater
a3n dt: derde foort
fa ort van Terras, en men is gewoon hetzelve met
u;et Oranje Doornen,
Doomen, Beelden en Waterfprangen
Waterrprongen,, en
anderen Op(Chik
opfchik te velcieren. De tweede manier van Terrasfen te maaken die [chuins
Cchuins opgaan, kollen
kolten het minfi.
minft. 't Is noo.
dig
rlig aan de TerraITen
Terraffen ';[e
óe regt loopen, eene Cchuinte,
fchuinte, naar ge·
gelar.g
lapg van de lengte, te geeven, om daardoor het water te
looien.
loolen. ]\~en
l\'len 1;:0
l;~n ze neernen van bet
het midden der Terras,
Terras I
n:1ar
ein','en toe.
n'1ar de ein~'ell
TERRA TRIPOLlTANA.
TRIPOLITANA. Zie het Artykels TRIPOLrS.
TERRA UMBRIA.
UMBRIA, Zie het Artykel CR ETA.
TERRA VIRlDI:>.
VIRIDIS. Zie het Artykel CIIRYSOCOLLA.
CIIRYWCOLLA.
TERR
TERR-\-\ V
VlTRIOLI
lTRIO Lr D
DULClS.
ULClS. Is de gecalcineerde Colcotbar
Vit"io!i,
Vit'·io!i.
TERllf': A TERRE. Zoo worde
wordt op het Ryfchcol
Ryfchool eene foort
roort
fpron);':.n genoemd,
genoemd. welken b.:t
b:t paard, als het ter zyde
van fprong-:.n
l gcn, zç
gaat,
gaat. in twee hol'ffi
hodi1 'gen,
z(,;\,.r
... r r~~:~
l~~g ma2kt;
ma3kt; zoo dar
d~r z:g de
twce voorlte
voorlle Schenk<:len
Schen\;(;len te belr~
belr:- in de hoogte opheffen.
twee
ophefft:n, en
als ze zig
zjg wilkn
willtn neJcrzlt:en,
neJerzlt:cn. \"0'5Cn
\"O'5C:1 de twee agterHen
agterllen (lP
up be'
ticlyke wvfe, in eene regte Ca(;;n:e.
Cati;?;::e.
TERREIN.
TERREiN. Is de piaats
plaats v:m
Vln b.:t
bet [:cvegt.
r.:evegt. daar twee Legers
mall;~nder Slag leveren.
mall;~ndcr
levercn. Ook de plaats alwaar het Paard op
P,yffbool zyr.e
zyne exerciti~D
exercitiçD mJal>c.
mJau.
het Ryfçhool
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TERREIN BETWISTEN, of GEWINNEN. Be::!uirlt,
Be::!uidt, wanneer twee tegens malkander carrpGereade
carrpr;ereade of VeRtt'r;de
ve;::tt'lJde Legers, hun ulterlle
ulteril:e bef!:
beil: doen, dat het eene
ecne 0iJ
o~ h~t '·,,,d~n:
'--;'.d(!rç Le.
ger het voordeel en de Situatie van de pir,.l'S
pir,d'S l~o:t;t te
t~ l)(I"a\),;,'\:1len
Jen opdat de tegenparty zig dan. 0>
0' en [rO'it
fro'!t l:Îct
l:i(!t LÜ~:;
u;;': I,i
',i:en
.:eG •
.
cldaartuffch:;;n
Ir'·
I'I;;,ó~::'Jt:!
.~;\,lt; !:i:;gt\'llS
of ,:negens
wegens eenlge
aartul1ch(;o li;;
eeSt
eenige
!"'igtms c;, de:;
(!ef;~,''de
s.
gragten, moeraif~n,
moeraf[~n, boifchen,
bof[chen, h<.:u vc:!S,
V'::lS, enz. 2an
2an 'lF
'tF ~il
4il vy~
and niet vee!
veel fch3de toebren;~en
toebren,~en (l'oi,e,
!l'Oi'''''·
TERRELLA. Eene b~naamint! die men W'efc
g,'eft rt~n
a~n ecn
een Zdl·
Z(,jITERRELLA,
fteen
aeen > die in een Speriîche Figuur dra:.1t
dra~.;t ::;!l
~!l zoo~"':ig gC;l!cn'l'!:
gC:J!crd1:
is, Jat deszeifs
deszcJfs Poolten
PooIen en Elu:l~or
Egll:l~Or c'i:c.
<.\{C, 0VC'lé':nko-'él'.
flV"lé':nko".,r. :;lct
:;let
de Poolen en den Evenaar vall
va!! (le Vh';,re:J
\Vi,~,.e:J j Z'i'J:la
z','''):!\) ';:15
(~,15 ecre
ecr,e
juifie
juifl:e vertooning van de!1 grookn
groo:ën M~f'.:12t:lche~
M'f,:12t:lcl1e,~ kloot w:Jiken
MAGN82T.
wy bewoonen. Zie het Anykd MAGN"r.T.
TERRE NEUVE. Een groot EUa:-:d
EUa:;d VJn
v~n hGt
)1'], L1!ndfch~D
LandfchaD Canada,
nada. by den Mond van den Z·"c':nebn
Z,"e'J)e[.;ill V,]11
\,.1,) St. L:m,';:ns
L?l1,;ms in
Noord-Amerika. Het is io
in (kn
den j23it!
j;;aitJ 150+, h~t ef!fi:
Ct!1t ('oor
,!oor
eenige Franfche
Fran[che Vlffchers
Vif[chers uit NOl'man:\y'-D
NOl'man:1Y'-1l untdekt,
unrdekt. cn
Cll \'(,[.
,'ervolgens, wegens de heerJyke
heerlyke Vilcrvangi't,
\'ilcr,v:ll1g il', l:!:'~r
l~:,'~r en "H.er
Gil,er be·
beheeft vLi:'e
vCi:'e Havens, W~ilrVän
WJ.ilrvan
roemd geworden. Dit Eiland he",ft
zig de Hollan:-lers,
Hollanders, Engel(cllf!o
Enge ' (c']r:1l (;'0
en :;;':-:mfche'1
F:'r:mfche1 bedler:en,
bedIenen, wan.
waD.
neer zv de Viifchen, Bahctjd,7.1l'1.'iJ
Bah.:tjoJ,7.wriJ en
tn .Morues
Morues g·~naamj. iil
in
derzelver nabuurfchJp
nabuurfch:]p van?,iOn.
vani~(;Tl. D:;~:;':
Dê;~:;': Vi[f:.:hers
VifE:hers worden
Terreneufvaarders
Tel'reneufvaarders gena~r.1d.
gen::l~r.1d.
TERREPLAIN.
TERREPLAIN, Dus wor Jt 11ft
het binnenlte
binnelll1:e deel \"1n
V1n een
e,onen
en Wal
Wa!
genaamd, alwaar het gei:.:but wo:dt g::;,plaIJc.
g>;,plaIJt. en de Soida<1tefl
Soida<1ten
fiaan,
ftaan, die eeut:
eene VefiiD~
Vd1:in~ veïG:;,ï;en.
ven.b;f;en.
TERRIS BONIS ET Ci\
CilT
T ALLlS.
ALUS. Een Ger.>hrift
Gefchrift tot terug·
terugG(l"Jcèren, na-.iat
na-Jat kmand
ir.mand zig v"n
kryging van Landeryen ot G,\,;,J'èren,
doodf1:raffelyt,e mif:JaaJ
midaad ge?,'J'ovi:r-cl
ge?,1J\vtr~ heeft.
eene doodftraffelytze
TERRIS ET CATALLIS TENTIS. Een G~rchrift tot ontfia~
ontfiag
van Landeryen of Goeden;n,
Goederen, voor cenen
eenen Schuldenaar die in
be~/)op der S::huld
Sçhuld beflagen
be11agen is.
meer dan in het be!l)0p
TERRIS LlBERANDIS. Een Gef..:hrift
Ger..:hrift van terechtftelHng
terechtfielHng
,",oor iem:wt
iem:ll't die van eene misda'ld
misda1d overtuigd is.
yoor
TERRITORIU M. H:erdoor
TERRlTORIU
Hierdoor worJt verfiaan
verfl:a.an het
bet Land en Gro:Jö.
GW:Jè..
gehied van ieder Vod!
Vorfl: of S·dat.
S'dat.
TERROR. De Schrik of VerfchrikHng, W1Jr
Wl~r bor I"ff;·ns
(pfF:·ns ie
Ïe';..
mant vreefe wordt 3angejaagd,
aangejaagd, en
;;;IJ w.lardoor
wdardoo( dl;;
de '''jdritlls
'''jdrit!ls W0r~
W0:~
den evt:n
even als of ze gebondt:nwaren
gebondt:ll waren j '}.I;;nt
,,'I;:nt Ge
è;e SC/Hik
SCl,rik onrrufl:
ontrllf!:
bet PrincipiU1n
Principiu1n 'Vitale in de5zdfs
de&zdfs bewceging,
bev:eeging, CD
en dry!',
dry!", het nll
van
de buitenfte
buitenfl:e Leden naarbillnen.
Daarbinnen. Hierom w':,rdr
w:,rdr het r~ezii't
(~ezii't
bleek, het hart lijden,
fiJden, de Pols wordt
wordt,;t::em;y,erd,
,;c:emr,erd, enz.
enz, en
als de Sappen door de GeefttIl
Gcefl:tll verlaaitn
verlaactn worden, mOi;t\:n
moett:n ze
noodzaal<lyk ilruDmen.
il:rumnen.
noodzaaldyk
TERROR PANleUS.
PANICUS. Zie het Artykel PAllUCUIÎ
PANICU" TERROR.
H 2.2
TERf
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TERT. TERU. TESB. TESK. TESS.

TERTIA ANTIQUA. } Z· h
h A
A 'I I
'.
,
TERTIA 1.;RACTUUR.
F'RACTUUR.
Ie, et rty,\e
rty,e LETTERGIETERS.
LETTERGIETERS,
TERTJ AN A. De anderendaagfche koorts, als men den een
eenen
en
aangetafl: wordt, of den eenen
dag om den anderen daarvan aangetafi
cf~g vry is en den anderen dag de koorts heeft; en dit is een
d~g
Tertialla
Tertia71a illtel'mittens.
inter71littens. Maar Tertiana COlltill!la
contin!la is W3nneer
wanneer ze
hint! oy
by den Patient
nooit geheel afgaat, maar als 'er geduurig hitte
gevonden wordt, die telkens om den anderen dJ!;
dJ;; verheft. Zy
wordt ook in een Tertiana Legitima en Spuria, en in een
Sim,Zex en duplex onderCcheiden.
TERTIANARIA.
TERTIAN ARIA. Caffida
CaJlida pa!uftris
palllfiris vulgatior. fiore Crew/eo.
Cremleo.
Dit kruid maakt een' Stengel van anderhalven tot twee voet
voee
hoog, vierkant, vol takken en zwak, die z:g naar den grond
buigen. De bladen zyn lang en fm~l,
fmal, fpits en aan den rand
gekorven, ruig en bitter van fm3;1!(,
fma~lc, zittende op korte Stelen.
De bloeffem groeit uit de Hoeken tuîfchen
tu{fchen de Stengelen
Srengelen en
bhden,
bl:1den, !dein
klein en ge:yk als een keel geformeerd, of gelyk als
Rietjes, boven in twee Lippen gefpIitfl:;
gefplirfi; vanwelken het bo.
ba.
vver.fie,
(;!r. fl:e , ge;yk een helm, met een paar kleine oortjes zit; doch
het ondet!l:e
onder!le is gemeenelyk gekorven. Deefe bloejf~m
bloeff~m is van
binnen ruig, violet bruin.
bruin, en eenigfints blaauw, met kleine
vlel,jes. Als de bloeifem
bloeffem voorby i~,
i$, volgen
donkerblaauwe vlekjes.
gantfch ronde Zaaden.
Deefen worden in oe
'er byna ganefch
Zaaden, Dee[en
cie Peu.
len
Jen ryp, welke Peulen voorheenen de kelk des bloeffems
van een hoofd met een ba.ba..
waren. Zy hebben de gedaante V311
ret gedekt. De Worrel
Wortel is vefe!agtig
vefelagtig en dun.
dun, kruipt langs de
Aarde en is vol knorpen
knoppen en wit. Dit kruid groeit rondom
Moera{fen en op vogtige p!~~t[en.
de Moeraffen
pl~atfen. Het is Iieffelyk van
reuk; heeft veel olie en Sal
Sa! eJTentiale.
eHentiale. H{;t
H{:t houdt aan, is
een goed wondkruid ; een middel voor Gift en zuivering van
het bloed, enz.
TERTIE. Is een Zefiigfie
Zefl:ibfl:e deel van eene Secunde, het 3600
deel van eene Minute, en het 2r6coo deel van een Graad.)
TER
TERUNCIUS.
UNCIUS. Zie het
h~t Artykel QUADRANT.
QUADRANT.
TESBACH.
TESB AeH. Is eene foort van Turkfche Roofenkrans , van
99 kraaltjes.
TESKENSKRUID. Zie het Arrykel
Artykel BURSA
BURSA PMTORES.
PMTORlèS.
TESSERA. Is een Dobbelfieen.
Dobbelileen. Ook htt
ht't Woon'!
Woorcl of de Leu
Leu,,>..
onder de Soldaaten. Maar TeJferarii
T~[Jemrii waren in het Ro:ncin·
/!eene by ons de \Vagtmeefiers
fche Leger, het I!eene
Wagtmeetlers zyn. [\,en
f\:en
verkoos uit tien Comp2gnien,
Comp~gnien, beurte:ings
beurce:ings ee!l
ee!1 Soldaat.
Soldaat, een
ten
genaamd, die zig, omtrent den onder.
dien einde TelJarius gen3;1md.
gang der Zonne,
Zonne. by
t1y den Tribunus be~af.
be~af, die de wagt had,
Tablette , waar9P, vol~ens
en ontving van hem eene kleine Tab!ette,
lafl: des Generaals, een of vee'e woorden gefchrceven
gefchreeven
den la!1:
waren. By voorbeeld, by den VddDag
VtldDag van Philippus
Philippus,J ga.
ven
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ven eerar en AnlOnius het woord Apollo tot eene Leus (Pa·
(Pa'
1'001.) Men (chreet insgelyks op iedere Tabletle eenige beve.
lèn voor het Leger. De geene die het woord ontvangen had.
îladat hy by zyne .Compagnie
11adat
Co~pagnie terug
ter~g gekomen was, gaf
ga: het.
he~.
in
ïn de tegenswoordigheid
tegenswoordlgheld van óetuigen.
óetUlgen, aan den Centurion
CenturIon die
d:e
haar Commandeerde.
Deefe gaf het aan den Centurion van de volgende Compag.
Compagnie. deert! weder aan een en anderen en zoo vervolgens, zoozoo.
danig dat voor den Onáergang
Or.dergang der Zonne alle deefe Tablettes
aan
a;,n den Tribunus
T ribunus te rug gebragt waren.
waren, die a3:Jfionds.
a3nfionds. door
Infcriptie, die ieder Corps van het Leger
eene byzondere InCcriptie,
1 de, zien konde wie zyne Tablette niet had te rug ge.
aandui
aandui1de,
bragt. Zulks kon niet ontkend worden,
worden. om dat men daarover
getuigen vraagde, even gelyk in eene C~pitaale zaak.
TESSERlE.
TESSERJE. Zoo noemden de Romeinen doorgaans zekere
houten, wel gelykende naar onze hedendaagfche Kerffiokken.
waarop iets met een zeker oogmerk gefneeden wordt. Doch
by hlln
h:1!) waren verfcheide
verreheide (oorren
roorten van dezelven in gebruik.
TESSERlE LAPIDElE. Zyn kleine Dobbeilleenen
Dobbeil1:eenen , die ill
in
Zwitferland onder de Aarde gevonden.
menigte by Baden in ZwitCerland
en van rommi~en
fommi~en voorNatuurlyke, dus gcfatfoencerde Stee.
nen, doch van anderen, voor zulken , door de Kunfi dus toe.
webereide,
bereidt, ~ehouden worden.
TESSERlE OS. Zie het Artykel CUr,OIDES.
CUr,OJDES.
TEST A. Zie het Artykel CONCIlYLn;?I.
CONCIlYLn;11.
TEST. J\CTE.
TEST·
i\CTE. T~ft.
nft. Is in Engeland den Eed, dien Koning
Hendrik de VIII, na dat hy Il1l::t den Paus kwam te bree·
ken, het eerfi
eed! opgebragt hee::ft;
ber;ft; en waardoor men de Leer
vOln de Geefielyke
v'ln
Geeftelyke Opperm~gt
Opper/Ddbt van den P;JUS,
Paus, van de Tran['Jbrtantiatie,
(,Jbl1antiatie , Aanroeping der Heiligen,
Heiligen. en de OfTerhande
Offerhande
\-an de Mis verwerpt. Deert:
Deere E<.:d moeten alle de geenen
gecncn af.
van
kggcn,
kggen, en in den Koning cJe S14premlcy of Opperhoofrlig·
Opperhoofriig.
hdJ over de Enge!rche
Engelfche Kerk erkennen, welken begeeren
G~efielyke
G~e!l:elyke Ampten
Ampren te bekleeden ; gelyk ook de Lord~ doen
moeten. voor dat zy zitting Ih
lb het Parlement neem
neemen.
en. OnOn.
der de Regeerin~ van Koning Care!
Carel de I I, wierd door eene
P arlemeotaire Aae
Aél;e beilooten, dat ieder die een openlyk Ampt
aanvaard
aanv:lar.1 hadde, drie Maanden na dien tyd zig van het Hei·
HeiEngelfche Kerk, zoude
iige Avondmaal, naar de wyre der EngelCche
bdienen; en onder de Regeering der l~oninginne
Koninginne ANNA. is.
na de Vrugteloos af;eloopelle
af;.:eloopene Landing van den Pretendent.
in het JJ3r
]Jar 1707, 00 Schotland, dit nog mede in den Tea:
Teet
ingelafcht, dat alle Officianten ook deefen
deeCen gewaanden Prins
ingelaCcht,
afzweeren moeten.
TE~T A MENT, of UiterJle wil. Is een regtmaa.tigen wil van den
Tellamentmaaker, behelzende het geene hy begeert dat na
Te1l:amentmaaker,

H3

zy.
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zynen dood z:li
z'li befchie~en. - Ieder menfch die leeft heeft
bv. om dit grondig te kennen, ten einde voor
'er be\3ng by,
Tellament te kunnen maaken'
maaken; daar maar
zvnen doód een goed TeJlament
men(.:hcn r.ie fl:of gwndig verftaan , en dus door cenes
weinjg men{.:hen
veelflnts mifta1l:en;
anders Oo"en mee":;:; zien, en daardoor veelfints
waarorr: wy ten hoogfî:e noodig oordeden hier in te voegen,
het r.orJ('Z1ake~ykc
rorJ(lZlake:ykc van h.:(
h.:t geene een ieder daarvan behoor
behoor_..
.het
de te wee.en.
1)
I) N 'Ct allten de Notarisfen in de Steden,
Steden. maar ook de SeSe.
cre:,:riiT"n ten platH:l1 Lande,c!iemen
Lande,c:iemen daartoe gebruikt,moeten zig
zeI}! naatlwkemi::i
naatlwkeuri~ im[ormeeren, waarin de Tef1:ateur zegt dat
ze';r
zyn uiterih'n wil
wjl zal beft
beftaan.
aan. Hy moet dit zeer klaar en duidui.
de,y',
cle'yk 3nnteÎ(lnen
annteÎwnen en onderzoektn of die wil volkomen met
de lY~(c;-"ee\'ene Rechten van den Lande beftaanbaar is.
1.\'.l::ttW,aej'\t
W J::tOli,aer't ongeletterde Perfoonen ligtelyk mista!1en, en
11tllCn~n laat!1en wH zou vervallen. Derhalven is
waardoor hutmm
bet d(~ pligt van een Beamptfchryver, den Teftateur
Teltateur klaar en
or.defj'i~ten. en hem van goeden raad in
cluHelyk daarvan te onderri,:;ten.
~Ieefen te bedienen. Doch begeert ele Teftateur in zyn Tes·
tament iets gcfl:t:ld
gcfhdd te hebben. dat niet be1taanbaar is met de
wetten van den Lande, dan moet hy weigeren het zeI ve te
paffeeren.
2) Ten dien einde moet hy den Tefiateur afvraagen of hy
ook reeds voor heen een Teltament
Teftament gemaakt heeft, of niet;
200 ja. dat dan het vcorige
voorige Teftament
Te!1ament bt;rroepen moet wor.
zoo
den, en dat iemant
it:mant met geere twee benaanbaare Teflameu.
Tenalllenten moet kO:lltU
koxen te flen'en. wyl iemant maar
Illaar één uiterfien
uiterften
wil lian oeff,;nen:
oeffenen: doch alvoorem
alvooref13 het voorgaande Td1:ament
Tdl:ament
berroepen wordt, moet hy den Tt:11ateur afvraagen, of ook
herroepen
in
:in dat voorige Teftament, de Claujitle Derogatoir gevonden
'nmlt, om de noodige voorzorge daaromtrent te gebruiken.
'"iOrdt,
:E
:e :';:'é';.:rt de Telbueur
Teftateur zyn voorigl: Teftament.
TeIl:ament, in zeker poinél:,
'V()ü~
VOü~ zoo veel hetzelve dit volgende Tefiament
TeIl:ament niet is con.
tr:dei;:!'l.'nde.
tr:.EÏei;:!'l.'nde, te approbeeren. zoo fiaat
fraat zulks wel in zyne
ill,'r;t,
m"r;t, maar dan behoort hy <!lan
.aan den Tef1:ateur
Tefrateur voor te draadraa ..
geD, d .. t hieruit Iigtelyk
ligtelyk eene Verwarring kan ont1l:aan. na_
na ..
demaal
d:;maal de wet uitdrukkelyk zegt. dat door het laatere Teframer,t, w"ttig
wettig gemaakt zynde, al dat geene vervalt, dat in
!ncr,t,
het c(;ül:e
c(;Ül:e Teframent ge[chreeven is ge
geweefr;
weeft ; waarom het
altoos voorzigtiger
Tel1amenten in 't
voo!'zigtiger is, alle de voorgaande Te1l:amenten
geheel te herroepen, en de. by een voorgaande Tef1:ament,
Teframent ,
gcbenêTICeerde
gebenêTICeerde Perfoonen. die men
mfn gebeneficeerd
gebendiceerd willaaten,
willaaten.
IJ,<::t
II,<::t de aG,lere geïnftitueerde Perfoonen, in dit laatere Teftao
Tell'!o
me;)t,
ment, O;:J ric!uws
ri::uws te begunHigen, door dezelven daar'in te
fl:dlcn,
fidlcn, lO' Erfg;;naamen
Ei:~enaamen of te legateeren.
:;) H.:t i, gtlnoeg
genoeg dat het herroepen
herroopen van alle de voorige Tefia.

,

men~
me~!

TE S T.

uS)

meuten,, in algemeene
menten
aTgemeene bewoordingen gefchiedt, zonder die
Tel1:amenten
Teltamenten uitdrukkelyk te noemen. Maar zoo het moge
gebeuren. dat iemant, een Tei1:ament
gebeuren,
Tellament gepaffeerd hebbende.
wil.de herroepen, ofte wel een
hetzelve op dien eigen dag wil,de
dag twee of drie daa:-na,
daa:na, ~oo IS het voorzigtigl1:
voorzigtiglt dat Tel1:a.
Telta,
ment by de herroepmg dUidelyk
dmdelyk te noe:~en,
noe~en, voor welk een
Notaris en wanneer hetzelve gepaffeerd IS, des voormiddags
of des namiddags, &c.
4) Indien de Tel1:ateur
Teltateur woont ter plaa!fe
plaatre alwa~r
alwaar het Schepen.
doms verflerfrecht is ingevoerd, dan moet de Beamptfchryver
den Teftateur
Teltateur of de Teftateuren afvraagen of bc!de
beide hunne
mogtrn woonen
woon en ter
Ouders nog in leeven zyn; en zoo zy mogtF.'n
plaat[e
plaatfe alwaar het Aasdoms Verflerfrecht
Verflerfrecbt ingevoerd is, of een
hunner Ouders ook nog in leeven::len
leeven:l~n Iyve is.
is, als
:IIs Bede
P.1ede of z'l
zy
eenige kinderen hebben; hen onderrigtende
onderrigcenèe dat in het eerfte
eerlte
bet bedde niet gefcheurd zynde; en in bet
het tweede
geval, het
geval de langftleevende,
langfileevende, indien zy lieden
heden zonder wettige De.
fierven , de Ou:lers
Oujers alsdan geinftitueerd
geinft!tueerd
fcendenten kwamen te fterven,
moeten worden in de legitime portie; want jonge Lieden,
daar het bedde aan de eene zyde niet is gefcheurd. moeten
bedenken dat hunne Kinderen, voor hun Grootvader en Groot..
moeder kunnen komen te fterven.
fier ven • en dat, zoo dezelven voor_
voor~
by gegaa:t
gegaa!1 waren,
waren. zulks'
zulks· zou {hekken,
firekken , tot merkelyk
merkeJyk nadeel
Afgeftorvene zyde, indien decfe
deefe de langfHeevenden
langftleevenden
van de Afgefiorvene
mogten zyn.
5) En in het derde geval, dat de kinderen noodzaakelyk:
moeten erkend worden in hunne Legiti112e
Legitinze portie
portie.• als zynde
waare en wettige
dit voor hun een zeker declaratoir dat zy de waäre
kinderen van hunne Ouders zyn.
6) Het
HeUs
is raad
raadfaam
faam dat een Beamptfchryver.
Beamptfçhryver. het zy Notaris
Dorp, voor het bedde van eenen
of Secretaris van eenig DOf?,
Zieken geroepen zynde om een Telfament
Teltament te maaken, en
Bloedvrienden
Menfçhcn daarby te.
ziende eenige Bloed
vrienden of andere Menfchen
verkieft ieder een uit
ui·t de Ka.
genswoordig. vraage of hy niet verkiefi
mer te doen vertrel,ken,
vertrekken, om zyn of haar uiterfte wil in volle
maaken. zynde het genoeg dat
dar de
vrybeid aan hem bekend te maaktm.
vryheid
Getuigen by het pasfeeren van bet
het Teftlment
TefiJment tegenswoordig
zyn, en de Minuto door den Teftateuf
Teltateur zien tekenen; mogen.
Friel1and niemant anders by het maaken van een Tefta.
Tefia.
de in Friefland
ment tegenswoordig zyn.
7)
ï) In een volkomen Teftament
Tefiament moet duidelyk uitgedrukt ftaan
fiaan
den dag, de Maand, het Jaar.
Jaar, de naam van den Beampt.
wien r en de naam
naamen
en der getuigen in wier tefchryver, voor wien,
genwoordigheid het
bet gepaffeerd wordt. Als mede de plaats der
wooning. de qualiteit en aanftelliJlg
aanfiellil1g "an
",an den Beamptfchryver;
wooning,
welken de Comparanten zyn; moetende die Per[oonen, de naaf
naa.
II
11 4
men,
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men,
men. Ampten, Funélien
Funtlien en ~Vool1plaatren
~Vool1p!aatfen wel omfchreeveu
omfchreevel1
worden :t.y"de
:t.Yllde gezond of ziek,
ziek. gaande en fiaande, of te
btdde
bedde I;ggend~,
I;ggende, d~ar
daar uirdrukkelyk byvoegende, hun
I:!un Ver.bnd.
.hnd. Memone.
Memorie. Zmnen
Zinnen en uitfpraak volkomen hebbende en
f(ebruikenJe,
gebnJikenJe , gelyk het aan den Notaris en getuigen uiterlyk
bleek. en zy niet anders konden bemerken.
s)
g) De Voorreden moet behelzen de beweegende oorzaak
WJarom de Tel1:ateur
Tell:ateur zyn Tel1:ament
Tell:ament maakt, als: de overwee
overwee·.
girg van de zekerheid des doods en de onzekere uure van
dien, en dat hy niet gaarne van deefe Waereld zoude fchei·
den, zonder alvoorens te difponeeren
laater.e
dirponeeren van zync na te laatene
goecleren.
9) Dan. indien de Tefhteur
Te/bteur eenige byzondere redenen daartoe heeft, waar,
waar. hoe, op wat wyfe
wy[e hy begeert dat zyn lig.
chaam begraaven zal worden.
JO) Vervolgens de revocatie of herroeping van de voorige
Tel1:amenten, Codicillen,
Codicillen. giften uit zaake des doods ,ofwon.
,ofce on.
der den leevende, enz. Waar omtrent wy in 't byzonder aJn·
aan·
merken:
(a)
Ca) Schoon een voorgaand Tdlament altoos door het laat'<le
laatae
te niet wordt gedaan, het dus onnoodig zoude zyn, zoo blyft
men nogtans gel1:adig by dit
die gebruik, omdat het herroepen
van de Codicillen wel degelyk noodig is, omdat die anl1erS
11îet
)lîet herroepen worden door een volgend Tdhment. dan
voor zoo vet:1 het Te!1:ament
Tefl:ament firydig
f1:rydig is met het voorgaantIe
voorgaan~t;
Codicil.
(L') Het
Ih:t is mede genoeg tot vernietiging van een Tel1:amenr.
Tel1:amenr,
voor eeu
ecu Notari~
Notari8 en Getuigen gemaakt, als iemant openlyk
o;->enlyk hadde verklaard,
verklaard. zyne goederen te willen laaten gaan naar htt
het
Verfierfrecht; of aan den geenen die van rechtswege zyne
Goederen zoude erven; of dat hy maar alleen begeerd had
dat zyn uitcrll:en
uitcrl1:en wil geen fl:and zou grypen.
(c) Een Grosfe of Copia van een Notarieel Tel1:ament, door
den Tt:l1:ateur
Tell:ateur doorgefneeden. of in het vuur geworpen zynde. waarvan by getuigen blykt. en dat daarbyeene mondeherroepmg door den Tel1:ateur hi
ii geJaan,
linge Revocatie of herroeplD~
200 zou dit zoodanig een Tefl:ament
Tel1:ament ook invalide maal,en;
maJr dIt
dlt heeft geen plaats als verfcheide Gefchriften van een
en denzdfden uiterl1:en wiJle,
wille. gemaakt zynde, de Tel1:ateur
m"-a~
m?a~ ~en Gefchrift daarvan heeft doorgefneden.
(({)
((tl Alle uiterf1:e
uiterfie willen kunnen,
kunnen. voor het Gerecht wederroe
wederroe·.
wonlt:n. als mede voor Notaris eu
en Getuigen, door eene
jll:n worot:n.
SpeclaaIe Aéle
At1e van Re\'ocatie zoo wel
wd als door een laatcr
Tellamenr,
Tellament, niettegenl1:aande het voori~e,
voorige, door de genera
generaa!e
ale
C!aufIJle
C!aufJlle van Revocatie, niet herroepen zy; als wordende
n,iJr
n,tJr Rt:chten
Rechten geoordeeld. dat de voorigc
voorige difpo!be,
difpofitie. of fchoon
rehoon
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daarby zelfs eenige Legaaten aan den Armen gemaakt waren
Jaat:
~at de Tefiateur aldus op de laat:
en, en ?at
vernietigd is geworden.
gellorven is, welke
ulterl1:en wil gelJorve
:.cynen ulteril:en
fie
He verklaaring van gynen
hebben,
ftand grypen; doch dit zou geen plaats bebben
alleen moet fiand
zelve
gel1:eld was, dat het zelv~
nt gefield
Tel1:ament
voonge Teilame
Wanneer in het voorige
taan als Tefiament of Codicil om dat geen Codicil
hertaan
zoude bef
wordt'
fiiIzwygende herroepen wordt:
Teaament fiilzwyg
door een nader Teftame
expretre.:
Armen expreJfe
een Legaat aan den Armen,
zoodanig een.
en dus zou zuodani
en' worden.
herroepen
inhoud moeten herroep
lyk en wel naar deszelfs II1houd
ent, tuffchen Man en
Teaam ent.
(e) Zelfs kan een Mutueel Tefiam
e, op
diCpofitie,
Vrouw gepaffeerd zynde, door eene nadere difpofiti
eenige andere der gezeide Manieren, by een van hen beide
wederroepen worden., dewyl het naar Rechten notoir is, dat
Teaament van Man en Vrouw met
zoodanig een Mutueel Teftame
ien moeten worden aangemerkt en
DiCpofitien
daad. als twee Difpofit
>er
'er daad>
Tefiamenten gehouden worden, die een ieder ~e_
voor twee Teilame
vryheià gaat zoo verre, dat
ken: en deefe vryheid
derom kan verbreekell:
en Man. om
haaren
conrent hebbende gegeeven aan haar
cene Vreuw confent
eene
diCpol
Tefiament te mogen difpo.
van eenige haarer goederen by Teftame
Man
Man,
den
by
over
daar
ook
dien
van
kragte
uit
en
•
en
neer
neeren
de~
e , dat hy met den
weeCende,
eerd weerend
gediCponeerd
Teftament gedifpon
hy
by zyn Teilame
nog.
Conrent n06'
dood is komen te Confirmeeren, zoodanig een Confent
ren. hoe kragtig
revoceeren
tans voor Notaris en getuigen kan revocee
Difpofitien altoos
mOót zyn; omdat de Difpofic
gemaaktt m06t
het zelve ook gemaak
vry moeten zyn , en aan die vryheid geene wet gefield mag wor.
ftaande het
Vrouw. fiaande
den: Te meer, om dat eene getrouwde Vrouw,
eeren, noch haaren Man te
contraa:eeren,
huwelyk
hUIVelyk ,• niet vermag te contraél
ereq , als geen Perfoon hebbende zoo lang zy nog een
b,;mefic
beneficeeereQ,
heeft.
Man
(f) Men moet zig derhalven niet laaten misleiden door het
gemeene zeggen van onkundige MenCchen, dat een Vrouw,
zonder haar Man, geen Teftament kan maaken, of gemaakt
en,
ken.
verbreek
Confent niet mag verbree
zehe zonder zyn Conrent
zvnde, het zel"'."e
zynde,
Caamen een
Vrouw. te faamen
Evenwel is het waar, dat Man cn Vrouw
e. dat hy of zy, die dit
hebbendde.
Tt:ftatnent gemaakt hebben
Mutueel Teftame
kennis komt te verbreeken.
nt buiten des anderen !,ennÎs
Te{1:am
Teltameent
notoir, dat een
pleegt ; ja het is notoir.
fchandelyk bedrog pleegt;
een Cchande
Tefia.
weeten van haar Man, een onderling Tefta.
Vl'OUW
Vrouw , zonder wecten
ment verbreekende , een haatelyk fiuk begaat, dat van geene
.Echt.
Trouwloosheid kan vrygefprooken worden; want twee ,Echt.
Mu,
genooten fiellen elkander, ter goeder trouwe, door een Mu.
zonder
maaltt
maalu
een
de
aan;
amen
Erfgena
tot
ent.
tueel Tefiam
Tefiament, en fielt een an.
weeten des anderen, een ander Teftam
der tot Erîgenaam aan, zonder haar Man daarvan kennis te
OID te
Dict van intentie mogt worden om
geeven , opdat hy ook niet
dan
niet
zy
dIe
e,
die
loerend
fe
Erffenis
tene
veranderen, dus op tese
door
H ~
t

t
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door onderlinge gedienf1:igheid
gedienl1:i~heid, verdiend hadde: Het recht
dit wel toe, en men vÎndt
laat die
vlodt 'er
er dagelyks Voorbeelden van'
verfoeielyk gedrag, ten zy daartoe een~
doch het is een verfoeieiyk
wettige oorzaak gegeeven zy.
(g) Indien men een Teitament
Tefiament wil herroepen. waarïn
waarin de
Clau[ule
gefteld, waarvan men den inhoud
Clau(ule Derogatoir is gefield,
Teaament , in Sub.
heeft
beeft vergeeten,
vergeelen. moet men in het nieuwe Te1l:ament
Teftamen •
fiantie zeggen: ..
" Revoceerende alle voorgaande Tefiamen.
CQdicillen ; niettegenf\:aande
".. ten en Codicillen;
niettegen1l:aande in dezelven mogten
gevonden worden de Clau[ule
C!aufule Derogatoir; als verklaarende
" hy Comparant, daarvan geene kennisfe
kennisCe of geheugenis fe te
jaaren laa_
",. hebben,
hebben. .." Maar zoo het laatile
laatfte Te1l:ament.
Teaament. tien iaaren
eerfte gema;ikt
gemaakt was, zonder daarby zelfs eenig
ter dan het eerne
vermaan van zoodanlge Clau[ule
Claufule Derogatoir te doen.
doen, als in
het eerfte
eerae Tefiament
Te1l:ament vervat moge
mogt zyn, zou het eer1l:e
eerfte nog.
tans vervallen en het laatil:e
laat1l:e be1l:aan.
beft aan.
(b) Integendeel wordt ver1l:aan
verftaan dat de voorgaande Tefiamen,
Teftamen.
tcn niet gerevoceerd zyn, als by een laater
(cn
Iaater Teltament
Tef!:ament eenig
verzuim gefchiedt is V3n de uiterlyke plegtigheden; als by
genoegfa::me of wettige Getuigen.
Getuigen, enz.
voorbeeld: van geen genoegfa1me
of by verzuim van nog weeîen:yker
weefen!yker vereifchtens,
vereifchtens. als het benoemen van geen Erfgenalm
Erfgenalffi,, enz.
~nz. dewelken eene Difpofitie
onbeftaanbar
onbeltaanbar maaken.
(i) Aangaande de herroeping van de Donatie Caltja
Cazifa Mortis tf
{laat
fraat aan te merken
merl,en dat dezelve geen kragt verkrygt dan na
den dood van den Donateur, en da3rom in allen deele by
lOene maaking by uiterften wille vergeleeken wordt; en daar.
eene
om door den Donateur kan gerevoceerd of herroepen worwor.
rlen.
den. Zoo ook aang3ande
aangaande de Donatie ia
in ter Vivas,
Vivos, hyaldien
hyafdien
'er wel zoodanig eene Donatie gemaakt, maar nog niet geac.
Imnnen recepteerd was; en dan zou de Donateur dezelve kunnen
voeeeren; maar geaccepteerd zynde.
zynde, is dezelve onherroeonherroe.
voceeren;
pelyk.
1I)
II) Na de herroeping van de voorgaande Teftamenten,
Tefiamenten, Co.
dicillen, enz. Gaat de TeH:ateur
Tell:ateur over tot het maak
maaken
en van de
Legaaten en Prrelegaaten.
Teftateur is komen.
Prrelegaa!en. Alvoorens hy Te1l:ateur
de ter
(ef nadere Diipofitie,
Difpofitie, zoo verklaart hy Comparant te Ie.
ga~eeren.taan
ga~eeren
aan ••.••
••••• of te PI
Pl cclegaateeren
<elegaateeren aan •••••
!2)
12) Hierop moet de benoeming van den Erfgenaam volgen,
volgen.
met deere
deeCe bewoordingen, " En nu komende tet nadere dis" pofitie,
politie, zoo verklaart hy Comparant te N omineeren en
.,
e(;;nigen cn
en Univerfeelen Erfge.
,. te inlHtueeren,
inll:itueeren, tot zynen et:nigen
" naam ••••• ende dat in alle zyne over:ge
overige na te laatene
la3tene
ft
enàe onroerende.
onroerende, Aél:îen
Aél:ien en Credi·
" goederen, roerende ende
" ten,
Îli diervoege als hy dezelven met den dood
ten. zoo en ia
" zal
J)
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"~. zal komen te ontruimen en na te Iaaten. ".. Doch hierom.
trent ftaat
fiaat in het byzonder aan te merken.
Ca) Dat roerende, onroerende goederen. Aaien
AEtien en Crediten,
Crediten.
wel degelyk moeten uitgedrukt worden. omdat leder eene
byzondere Specie van goederen bevat. Maar men h~eft geen
Goud Zit ver. Meubelen, Gelden, byzonder tI!
te noemen, om
dat h~tzelve geen vierde Specie uitmaak;:.
uitmaak;:, behoorende onder
de roerende goederen.
Cb)
(b) Wanneer 'er meer dan een tot Erf,;e!Jaa!TIen
Erf,;e!Jaamen geïnfiiweerd
geïnfl:itueerd
worden, en men wil dat de een een groote!
grooter geèeelt'J
gedeelt<J dan de an.
der zal ger.ieten, moet lIJen duidelyk ter neder ftcllen
ficllen , in
welk gedeelte van de Erffeniife
Erffenilfe ieder van hen geinllitueerd
wordt, anders is het alzo te verfban • dat zy te (aamen , en
in gelvke deel
deelen
en zyn geinllitueerd
geinllitueerrl geworden.
Cc) Wanneer een van de geinftitueerde Erfgenaarr.en voor
den Tefl:ateur was overleeden , zoude de and"re
andde gdnfl:itueerde
Erfgen3amen dat gedeelte by aanwas vt:rkrygen, en dat ge.
deelte zou geenfints behooren aan de erfgenaamen ab inteftato
van den Teftateur.
Tefhteur.
(d) Maken twee gehuwde PerCoonen
Perroonen een mutueel Te{tament
Hellende elkander tot Erfgenaam. dan doet men ze ieggen:
" En verklaaren zy Comparanten de eerfl:
eerft fl:ervende den
" Langftleevende
Langfileevende van hen beiden, te Nomineeren en te In.
" fl:îtue::;ren
filtue::;ren tot zyne of haaren eenigen univerfelell Erfgenaam
" of Erfger,amen." .
Ce}
(e) Wordt
WOidt het Te!1:ament gemaakt n:ifchen
tt:jfchen Ouders en Kin.
Kinderen, Groo!17adtr
Groo!vadtr of Grootmoeder en Kindskinderen, Oom
en Moeijen •, N;chten
N:chten en Neeven,
NeeVel), zoo is men altoos gewoon
daar by te voeg<:n;
voegt!ll; en by overlyden van dezelven, hunne
wettige defcendenten by reprefentatie,
reprefentatie,".. Ten waare de Tes.
,. tateur het uitJn~kke'yk
uitdn~kke'yk anders begeert. "
Cf) Zoo de Teftateur
Tell:ateur zyne naafte
naaae vrienden riep tot zyne
Succeffie by Staken of Sta:llrnen,
Sta:llmen, en niet by hoofden,
hoofden. zoo
introduCeert
ir.trodllCeert het eerl1e
eerfie het Jus reprceJentati,nis of 't Regt van
plaatsvulIing. zelfs in zooJanige gevallen daar het anderfints,
naar 't verfierfrecht, geen plaats zou mogen hebben. De Inflitutio
InflitutiIJ
I,an
l,an ook gefchieden door Subjlitutie,
Subflitutie, als zynde een tweede
infiitutie. of weder infielling in de plaats van den geinfii.
geinfii·
weerden;
tueerden; dit kan plaa:s
plaats hebben zo wel omtrent vreemden
als naafibel1aanden,
by iemand voor overlyden, of in
naafibeil:aanden, om bV
'geval
geval cl.a zoo een gemeen Erfgenaam konde of mogt zyn, of
dat die de Erffenisfe kwam met de voet te fiomen,
ftooten, en niet
wilde aanvaar,1en,
aanvaar,jen, alsdan in de plaats van de geinil:itueerde
geinfiitueerde
Cuecedeeren, er.
en die fubfiitutie,
fubil:itutie, kan niet alleen
Erfgenaam te fuccedeeren,
tot een,
ecn, maar tot meerdt:r Perfoonen uitgefirekt
uitgeil:rekt worden:
doch hier ontrent fiaac
ftaac nog te letten:

Ca) Dat
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(a) Dat men zetten moet, by Overlyden van den gernm;
geYnm'
want zoo men ge.
tueerden Erfgenaam. voor den Teftateur, Want
zegd hadde by overlyden, zou Goor die Subftitutie fiilzwYiien.
Fidp,i Commis ingevoerd worden.
de een Fidd
Subftitutie verkrygt ondertu(fch~n
ondertyffchen ha~r
haar effeél:
efFeél: van de
(b) De .Subftit.uti:
Inftitutie, en mdlen
indien een Teftament met
niet be1l:aanbaar
beftaanbaar fis ten
Inftitutze,
opzigte van de Inftitutie, kan het zelve ook niet be1l:aanbaar
beftaanb3ar
zyn ten reguarde van Subftitutie; inzonderheid niet als de
Subftitutie gedaan is op dezelfde Conditie als de Inflitutie;
Inftitutie;
Sub/titutie
en het gebrek of Mangel van de Conditie
Conditie,I excludeert zoo
GeCubftitueerde als de geinfiitueerde.
geinftitueerde.
wel de Gefubfiitueerde
ve~fiaan dat de conditie by de inftitutie
Cc) In Re~hten wordt. ve~fl:aan
gevoegd.
10 de fubfl:autle
fubihtutle mede voor herhaald wordt gehou.
gehougevoegd, In
den.
(d) Zoo de Su~flitutie gedaan is onder deeCe
deefe conditie: " by
" aldien dat de Erfgenaam zonder kinderen komt te fl:erven"
fierven" •,
aanftonds nl
na
en de Erfgenaam een kind nalaat, al kwam het aan1l:onds
hem te fterven,
fier ven , zoo blyft de gefub1l:itueerde
gefubftitueerde voor altyd van
ErfFenis uitgeilooten.
lIitgeflooten.
die Edfenis
Subftitutie vergaat, zoo haafl:
haaft als de Erffenis by den
(e) De Subflitutie
toonen·
geinftitueercten Erfgenaam is aanvaardt; als daardoor toonende met 'er daad Erfgenaam te zyn: of dat de geïnfl:itueerde
geïnfiitueerde
oftrans~
trans~
komt te overlyden, omdat dit Recht niet overdraaglyk of
miffibel is, noch overgaat op zyn Erfgenaam.
14) Wanneer 'er Oél:roy verleend is om van zyne LeengoeLeengoe.
ClauCule van Subfl:itutie
Subftitutie I,
deren te mogen difponeeren, met de Clau[ule
Teftateur daardoor alleen recht om maar
zoo verkrygt de Te1l:ateur
SublHtueeren, en alle verdere Sub1l:itutie
Subflitutie is
eens te mogen Sub!Htueeren,
Aél:e
nul en van geen er waarde, ten ware hy eene nieuwe Aéte
daartoe alvoorens had verkreegen.
15) Een fimpel Oélroy is niet genoeg om Leengoederen
Commis te maaken, of de Leengoederen onder de ErfFidei Co;mnis
verdeel en , of dat men Leengoederen wil legagenaamcn te verdeeien,
teeren ; want daartoe moet men alvoorens een fpeciaal confent van den Leenheer verkreegen hebben.
16) Geene
Gecne Sub1l:itutie
Subflitutie kan voor Fidez' Commis gerekend wor;
wor';
den; maar wanneer de Subftitutie, onder zekere Re1l:riél:ie
Refiriél:ie of
conditie voor den geïn1l:itueerden
geïnftitueerden plaats heeft, by voorbeeld:
dat hy tot zeker feit gehouden of verbonden is, of wel dat
hy zonder kind of kinderen na te laaten, kwam te overly·
den, zoo kan de gefubftitueerde van den geinfl:ueerden
geinftueerden Erf.
den.
genaam eiif~hen
eiff~hen ftaat
fiaat en Inventaris, mitsgaders JuffiJallte
JuffiJa71tc Cal"
Cau.
refiitutie van de Erffeniife.
ErfFeniife.
tie of borg voor de re!l:itutie
lc!l:itutie of Erfmaaking kan gefteld worden onder
17) De 1r.!HtutÎe
verfcheide conditien. of onder een enkel indien; by voorvoor·
beeld,
D(;eld, indien by
hy getrouwd is,
is. of indien hy kinderen heeft.
heeft,
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geprocreëerd
geprocrei!erd hl'
by zl'ne
zyne huisvrouwe enz.
C1I3. Maar zoo 'cr
'er meer
dan een indien by de infielling tot Erfgenaam is gevoegd.
gevoegd, en
die conditien op eene faamenvoegende wyfe gefield
gefteld zyn, zoo
moeten ze allen vervuld worden; maar zoo de conditien af.
af..
zonderlyk gefield zyn, by voorbeeld: dat.
dat, of dat.
dat, of
dat dan behoeft maar een daarvan vervuld te
Ie worden. Zo~ kan men iemant tot
~ot Erfgenaam infl:itueeren:
inftituee~en: indim hy
b~ iIJ
ill
Rechten
Recbten Studeert: Indie1z
Indzen A en B trouwt: [;ldien
I1ldzen Congetrouwd
blyft. Doch de bygevoegde Conditie, dat de Erfgenaam of
Erfgenaam~,
~oon of Dogter ,zig niet in huwelyk zal mogen
Erfgenaame ,Zoon
begeeven.
begeeven, 15
is In
in Rechten onbefl:aanbaar,
onbefl:aanhaar, als tegens de vryheid
des huwelyks aanroopende
aanloopende;; maar genomen dat een Neef of
Nigt, die men tot Erfgenaam wilde aanfl:ellen,
aanftellen , toonde te
willen trouwen met A,
A. en 'er wettige bewy[en
bewyfen zyn , of ve.
hemente pre[umptie,
prefumptie, van het kwaad, oneerlyk en ondeugend
gedrag van A,
A. dan kan de Tefiateur
Teftateur bepaalcm,
bepaal em. indien de gege·
ïnftitueerde Erfgenaam komt tc trouwen met A, dat hy of z'l
alsdan de Erffeni5
Erffenis zal moeten overgeeven aan B; maar zoo
'er niets weefenlyks op de deugd en het gedrag van A
t\ te zeguitflllitipg aIle~~
alle~~ is ge[chiedt
gen is ,• ~n die uitfluiti,ng
gefchiedt omdat A niet ryk
genoeg IS, dan zou dIe conditie
condItIe vervallen; want de condicien
conditien
betaamelyk.
moeten gegrondt zyn op de rechtvaerdigheid en betaamelytheid. om beftaanbaar
befl:aanbaar te weefen.
beid,
ESffenis wordt gezegd getransmitteerd te worden of
IS) De Erffenis
18)
-over te gaan
geïn!1:itueerden Erf.
gain op de Erfgenaamen van den geinftitueerden
Erf4
gen
aam •, wanneer de Erfgenaam.
Erfgenaam, in de nederdaalende of opgenaam
Teitateur komt te overly'
klimmende linie. zoo kort na den Teftateur
den, dat hy de Erffenis !Jog
aanvaarden.
den.
nog niet heeft kunnen aanvaarden;
Erff;Oniff~ aankomt van eene Zylinie , en de ge·
geook zoo de Erff~ni{fe
ïnftitueerèe Erfgenaam dezelve aanvaard heeft; maar heeft
ïnftitueerde
hy die Erffenis nog niet aanvaard, dan wordt ze ook niet getransmitteerd op deszelfs Erfgenaam.
Tellateur in het maaken
19) Zoo 'er kinderen zyn, moet de TeClateur
Tefl:ament, vooral zoo het mutueel is, zorge draagen
van zyn Teftament,
ge.
voor de opvoeding van die kinderen; inwelk geval men ge·
zyn,
langftleeveDde gehouden zal zyn.
meenelyk bepaald;" Dat de !angfl:leevende
.. de kinderen,
kinderen. ftaaDde
1l:aande het huwelyk verwekt,
verwek~, behoorlyk
behoor!}'k te
,.
voeden, tot
tot derzelver mOlJdige
mondige da.
"•• onderhouden en op te voeden.
" gen. of tot de Jongmans 20 en de Dogters 18 Jaaren oud
zyn, of eerder huwelyke ofte andere ge·
" zullen geworden zyD.
..
" approbeerde Staaten. .." Hieromtrent ftaat
Haat in het byzonder
aan te merken:
't'oeden, wordt
(a) Onder de woorden: te onderhouden en op te 'Voeden.
naar Rechten begreepen •, niet alleen de kinderen te voorzien
van fprys en dran),;
drank; maar ook van kleeding, wooning,
wooning. ha·
ha.
taal leders
tucht, onderwyfing en leezing , naar
venis, gemak en tucht.
(faa\
fiaa~
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fiaat en gelegenheid; zelfs het bezorgen van Medicamenten;
Medicamenten ~
Haat
in Cas van ZiektenS,
Ziekt enS , verder al het noodzaaklyke tot behou·
behoudenis Vlln
van 's Menfch~n
Menfçhen lee,.en;
lee..-en; maar niet het overvloedige.
(b) Doch men meet daarby bepaalen, hoe lang dit onderhoud duuren zal, omdat de belofte van alimentatie zonder
zjg tot
byvoeging van den hoelange , eene alimentatie is die zig
den dood uit!l:rekt.
uitftrekt.
fe) Men zou hieromtrent kunnen vraagen. of de Ouders, of
wel de lang!l:lr;;evénde
langfl:ll:'ev'nde van dezelven, verbonden
verbondfn zyn de kinaliment:,:!ren • van kaft
deren te alimente~ren
koft en klederen te voorzien. en
onderholJden; inJien
indien de kini~ren
kinl~ren V2n
van zigzelven
z;gzelven eenigfints
te onderhofJden;
gegoedt zyn? VOigenR
VOigens o's
oog recht IS
IS het no:oir,
no:o~l', dat de Ouders
gegoede
niet gehouden zyn 0:11 hunne
hunr.e km,leren
kmderen te aIimentt:eren,
alimentt:eren, wanwan·
neer zy van zigz~iv;;n
z:gz.::i'.'cn gcnoegfa:i
genoegfa:> TITi daartoe ge;;oedt
gegoedt zyn; want
gelyk het natuur!yk
n3tlluriyk is dat de
dc Ouj:;rs
Ou:l~rs hunne onmondige kingr~en an;ler
anjer middel van befl:aan
deren onderhoujen •, als zy geen
hebben, zoo is het ook N'elyk
r.:'elyk dat zy z:gl(;lfs
z:glelfs onderhouden.
U:l':rlOè hebben; waN
wact ad(:l's
ad<.:l'S zouden de
als zy de middelen da:;rlOè
Ouders geftadig moeten arbeiden voor de kind.;:ren,
kir.:deten, en de kin.
me,: het '?weèt
'?weet en den arbeid der Ouderen gevoedt worden me.:
deren; en dus zouden de Oudt'rs blyven zugten terwyl de kinderen ryk wierden,
wie~dell. 't geen de onredelykbeiJ zelve zoude zyn.
heelt ~een
5een p;aats.
p;aats,. W3nneer
W3lineer de Ouders,
Ouder~, by uitkoop
Doch dit heeft
bewys, zig tot
rot de allmtntatie
alimentatie \'crp!igt
\'crpligt hebben,
hc:;bb.:;n. of
of gedaan bl'wys.
dat de Erffenb onder die voorwaarde aaavli31d
a~;)illlald is. Echter
worden aan de Ouders.
O'lders, z';Jf,;
z-;if" in dit laarfie
la<ttfttJ gçval,
geval. de kindekinde·
eo tCh;I:allcil'le,
u)..;valleil'le, de vrugten van die goeren van elders goede, en
deren toegeweefen,
toegewet~ien, tot betere
lJetere alimentat;e
alimentatie en onder houding
kinderen,
van de kinderen.
gehr)!iden zl'n
hunne kinderen te AH·
(d) Dewyl de Ouders geh'lliden
zyn hunnl.O
menteeren , zoo wordt
wonit d;p
da o rl';rilCi;_'I:
rl';r"e:;_'I: , d het ;<"ér.e
;,;er;e de kinderen.
koft van hunne
hunlJ;;: OlJ.;';fGnzy"cle.oool'arbeidofwinft
OlJ.;';fGn zy"cle. door arbeid of winft
nog in de kof!:
t..iln bf':lOeve
bf':lOcve VJn deeL, hunne Oujers.
Ou:lers.
komen te verkrygeu.
verkrygen. c.
tot derzelver vollen eigenc:ol1
ejgeO(~ol1l1 alle'tm verklCt'gen.
verk1cegcn. Hiertoe beo
hoor en zelfs de vereerîng\'n
vereering;.n die "an de
d8 bnd.:ro.
bndl:l" IJn gec1Jan
gedJan wor·
den, als dezelven verJ(rY6t'l'de
verkrygi;'1'de uit hoofde vaT) hllnne
b:nne Ouders.
Ouders,
gelyk met Pil~egiften,
Pillegiften, on;cl~t
on:dat h,,[
ht:t kind
Idnd no~
nog gf:c:-e,
~cc;"e verc
venii:;nftell
' jenfiell
dit zou geen pL;ats
piJ3t:; heb')tn,
heb ')t.il, inuien
lllulcn de
Je vereerder
verëerder
heeft; doch dIt
het tegendeel uitdrukkelyk
uitdl'ukkelyk b";~e::!d
b,;~ee! cl h:d.
20) Vervolgens moet men r:.et
rA~t vergeeten om de kinderen te
fiaat aan te
inftitueeren
infiitueeren in de legitime portie: waaromtrent ftaat
merl,en:
(a) Dat een kind. in dee'Zl"l~s
def?:FJ~s legiti11le
legitime portie voorby gegaan
zynde. de Erfma<ik:ng
Erfmaaking d2r;r(l(lof
dar;r(l110f km doen vervallell,
\7erval!i;;ll, waar
omtrent alsdan h..:t
hd Verfl:erf;·l.:ci~t
Verf!:erf;·l.:ci~t 7,')~ mo-;:en
mo-;~en a;;;t::rv';,rd
a;;tr~rv'\,!.d wor·
den, blyvendc:
blyvende de uiterfte
uiter1te WIl \,,):lZ het overige laagtig
kragtig ;;n
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van waarde in alle zyne deeJen:
deelen: ja, genomen dat zoodanig
zoo danig
kind. aan 't welke men verzuimd hao
har! de Iegitime
legitime portie te
maaken, voor den TeftateuT
Tefiateur overleden was, zoo zoude zooUl! drui,kelyke woorden nu
Teil:amcnt, vo)gens
vo!gens de u:!drukkeJyke
nn
danig een Tefiamcnt,
de wet
wet, niet Ldtaan;
bdtaan; maar, de J,mdercn
kinderen in de llgitice
Egitice porgeinftiwt'!erd zynde, ZDO
tie geinftitu",erd
zoo IP<g
IT1<:g èe
de Tefiateu:
Teftateu: ;:;1
~\ het overige
vrr,;;';illl~cn, wegmaak(''-"
wegmaake;-',
vryelyk. zelfs aan vr'";;mlicn,
kan OD:,
00:( bep,~~lGn:
aalli de
Je l;indt;.ren
!;indcren te fJafJ3'
(b) Men 1:8n
bep:::l1en: ..
" Dat aal
" men zal
•• voor
zat wo:(kn
WO:df,;1l u:(gcléeerd,
u:tgckeel'd, de fomr.ia
fomr.la v,m
V,)[1 fJ ,_
, ...
volco~ning hunner Legitime Porti'3,
Por tb ,"" met bctuigir:g
bctuiglr:g
" en in voléoening
btdraagt, dan é..:
c!~ ICbi:iuie
lebi:inic Portie beûraa.
bCllraa.
dat die fomme meer bdraagt,
gen zoude.
Tef1:ateurs z('<;gen,
21) Dan moeten de Teiht:llfS
z('~gen, ,~'?t
\'!~t Verfierfrecht 2'l
'2'1
verkieren
verkiefen , noopens hi:t
h<,;t Verfi:e~~:;::cht
Verfte~i";;:cht vall
V3n hum:e
hunr.e kiriJcren;
ldEdGen';
en gemeenelyk verkkCt
ver};it:ft ncn
!H!1 het
bet Aasdo17ls,
Aasáoms, met verwerping
van bet Scbependijms-V,T:lelfm:bt.
Scbependv11ls' Vcr:] e'jm:ut, o:Jdat
o'CJdat e.:'n
e.;'n langfr:eevende,
langft:eevende,
by afûerven
affierven van zyn i,'nd
i;'nd of kind"ren.
kind;;:ren. benden
beneden de jaaren.
ja;:ren.
of zonder Tefbmem
Tdbmem of lJefcendenten
Defcendenten overlvdlOnde,
overJv,knrle, daardoor
derzelver Erfgen:lalu
Erfgella~m v/orde.
werdt. Doch hier Haat aan te mero
ken:
(a) Heeft het Schependoms
Scbependoms l7erflerfrecbt
Jlerfterjrecbt plaats,
plaats. dan zegt men
men:=
" En is Cas de eerfHlervende
eerftl1ervende mogte kome:)
kome:l te overlyden
" zonder wettige dereendenten
defcendentiln na te laaten. en het bedje
bed ie
..
" van zyne ofte haare Ouderen, alsdan nog niet gefcheurcl
gefcheurd
" IDOgt
mogt zyn, zoo inftitueen
inftimcert hy of zy, dezelven in hunne Ie.
Ie,.
,> gitime Portie."
(b) Om eentg:ormaan
eenlgr;rmaar-; de vex:!tie en kweI:;cg
kwell:ng der ldnderea.
klndcren.
eb)
omtn::t:t
langil:ieevt::1de h:.mner
h~nr,er Ouder"'i}
Ouder",r; t~
t.:: b~t,mge!en.
ty;çu;seien. (i°e
d'(;
omtrect de langi1:leevlC!Jde
fomtyds door drift of o;'-1l:oohing,
o;.l1ooking, de
d\! !1.f,gftleev;::nde,
hr,gftiecvcnde afv:;r8Î'/:,r·
gen. bet
het leveren van fta3t
f1:a3t en
cn lnvcr~d;'!s
jnv,;;r~a;'is des
deo bocde:s,
boede,s, Z00
ZOG ,"l1
,Ol)
in diervoege
dier voege dezelve gewed!:
gewcl;;!l: Vlas OiJ
oiJ bet overlrden
overlvdcn (~es
des '.'.erJ~·
en':.
ftervenden
fiervenden der Ouderen,
Ouderen. 0,0
O,U daaruit
ciaaru{t te lwnnen
konnen zien cf :;:7
:;'j h
hunne Lefiüme
~)jtt verf
ort zyn; ,v~3rdoor
Le~)time Portie !lIet
vcrFort
w~ardoor de l;jrb~("
!Ili:,"p.
leevende in de mceitlykc
lcevende
moelelyke omIhndigbeden
omH:óndigheden gefield \vor3t,
wodt. \" IJn
zynen of haaren ftaat
il:aat en gel'seflbeid
gel· jjenheid van zaaken tC
te moctt:!1
moett;~
ontdekken, zoo
ZOo kan xel:
mer. by :,et bove:111:aande
bove:i1hande voegtn:"
voegé:ll:" Do:
De 11h
" ingenUe
ingev<llle bet
het voorfchreev,"11
voorfchreev-;n Idnd
kind of kimkren
kinderen [ufdLe~r,~k'l
[11111Lctr,J,"1
" met de voorfchïeeven
voorfchreeven Somme
Sornme van Pecr,;n
Pec:;;n 'cn, in 11tliiL!
bWll;.)
" Legitime
Leg.itime Portie te ZYll
hc~ f,e'loe::;:1
(',,~
zyn vnkort.
ve'rJwJ:t, contrarie
contr~rie het
f,c'7oe::C:l ('<.:r
" Tdtareurcn,
l't:frateurcn, en dat dez:::lven
dezelven van den la!"gilieevc.1de
largftieeve.lde kw;,.
kw~.
" men ;,f
<Of' te vergen, eenen Snat
Invent3,is der DJ
TI;] te laJ
lJ:1
St1at en Invent:nis
"" tent"
tent' soderen; zoo zal zoo:la;;jg
!:;nd of ldnclc:ren,
J;indcrcn, :::5
::;g •
zooda;;ig een l:ind
.. dan.
dan, iW.21
nazI fcherpheid van Rechten, alleen
alIeen worden 1".
Wc'bf';l'
'i:: (';1 ,
u tueerd in !L _",;e
PC'!!ie." Want Staat ,en
(;n lnven
lnvé:l),
.,
... i;e Legïtime P0r~ie,"
taris te
re :,;oe'en
'.,;08'Cll scen'l1.
see'Jen, Kan
kan nooit by den langilieev'OlJGen
Jangf}lceVé:DCen
ontgaeJ:l worden,
woden ~ indi;;n de infiitutie
inftitutie gefchledt
gefchiedt is in èe !t~jti •
ontga<Jn
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dê;
me portie, den kinderen. naar rechten Competeerende f di;
wyl men anderfints nO~ll.t zoude k.unnen w~eten wat de regte
regt"
Invoegen hetzelve
begrooting van de LegItIme Po~tle WitS; InVoegen
met meerder billykheid en redelykheid kan en mag gevorderd
worden. dan wanneer men eene vafte Som me , Voor en in
veridaart , dezel.
voldoening van de legitime portie, die men verl\!aart,
ve re
te boven te gaan. uitdrukkeJyk
uitdrukkelyk vaftgefield heeft, gelyk de
kinderen,
ldnderen, by het eifTchen van Staat en Inventaris, dan nooit
iets kunnen winnen, maar altyd moeten verliefen.
verlieren.
22.) Zoo dra Teftateurs goedvinden hunne kinderen of een
vandien te ontërven, zoo moeten de redenen daarvan wel
klaar en duidelyk uitgedrukt worden, en dit mag alleen gefchieden ter prefentie van twee Schepenen, als get~igen.
]3) Dan gaat men voort tot het aanftellen van Voogd, Exe.
cuteur, enz. waaromtrent wy hier aanmerken.
langftleevende der Tefiateurs, tot Voogd of Voog.
(a) Dat de Iangfl:Ieevende
defTe kan aangefteld worden, met deefe woorden: ,. en ver.
" klaaren zy Comparanten, den langftleevende van hun
hnn beibei.
fte!len tor Voogd ofte VoogdefTe, over hunne
" den aan te ftellen
" na te laatene kinderen, met magt van afTumptie en Surro.
Surro·
" gatie tot den einde toe," hebbende het eerfte plaats by
het lee ven van den langfl:Ieevenden,
langftleevenden, en het laatfie
laatfte na des'
deszelfs dood; waaromtrent ftaat te
re noteeren. dat het
bet noodeloos
is, daarby te zetten: met 'Volkom~n magt, enz,
enz. de Voogden
fpre~kt.
Competeerende , dewyl zulks van zelve fpre::lkt.
(b) Maar zoo die Voogden met de Magt van AfTumptie en
Surrogatie, fpedaal niet zyn voorzien, dan hebben zy geen
vermogen. van by hun leeven , iemu.t by zig te voegen, ofna
l1Un
hun dood. andere Perfoonen, in hunne plaats. tot Voogden a3n te ftellen;
fiellen; want dan zou hunne qualiteit
quaiiteit maar per'
per·
fooneel en geduurende hun leeven zyn; kunnende geene andere perfoonen in hunne plaats Subfiitueeren, dan door al·
dus fpeciaal daartoe geautorifeerd te zyn.
(c) De wederzydfche Teftatelll's
Teftatcurs kunnen ook by Teftament
voorzien, omtrent zekere gefubftitueerde
geCubCtitueerde Voogden, wellten
de Voogdye niet aanvaarden mogen, voor en aleer de langftleevende der TeCtateuren, als gtÏnftitueerde
gtïnftitueerde Voogd of Voog.
Voog'
defT~, overleden is.
24) Zoo de Te[[ateurs
Teüatcurs goedvinden, de Weeskamer te SecJu·
zoo moet zulks
deeren. het geene zy vryelyk mogen doen, Z00
exprefT<;)lyk
exprefT<;)Jyk gefchieden, op deefe wyfe; " Wyders Secludee.
Secludee·
" rende uit hunne nalaatenfchap,
nalaaten[chap, alle Heeren Weesmeefte'
Weesrneefte'
" ren, alwaar hun lieder Sterfhuis zoude mogen komen te
" vallen, en fpeciaallyk te deeier
dee[er Stede,"
Stede." - Hier ftaat aan
te merken:
(a) Zoo de 'Weeskamer
Weeskamer niet ultgeilooten
uitgeilooten was, zoo zoude na
het
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het Sterfllal
Sterfval der genomineerde Voogden; en indien
indlen door hen
geene AffJmptie
AifJmptie of Surroga:ie
Surrogane van andere PCifoonen.
Peifoonen. vol.
gens dc
de velkregene
verkregene )fI;;gt
Wees~
m;;?;! tot hetzelve gedaan was
was,I de Weeskamer ;{Isdan i'1
jq delzeivc:r
derzeivç:- plaats
r la3 ts kunnen komen.
(b; Zo')
Zoo de We;:ska~er
Wet:ska~er eoer
c!ocr den Tellateur
Te!l:ateur of de Tefhreu·
Telhteu.
ren eens
eem uitgeflooten
uitgellooten IS, zoo hlyft
blyft dezelve in 't vervolg altyd
uitgei1ooten;
uitgeflooten; invoegen dat een Tellamentaire
Teftamentaire Voogd. voor
het eindigen der meederj~arigheid
meederj~al'jgheîd van zyne Weeskinderen,
Weeskinderen J
fterven, zonder Surrogatie of aanftelling
aantlelling van an.
komende te fterven.
thebben, de voorfchreeven Weeskindere Voogden gedaan te thebben.
deren niet geraaken onder het opzigt van de Weeskamer. maar
daar wordt dan een andere Voogd. door het Gerecht.
Gerecht, als
Oppervoogden • in de plaats aangelleld.
aangefteld, waartoe gemeenelyk de naafie
1yk
naalle llloedverwalldten
Bloedverwandten worden verkooren, of een
B10edverwandten
verwandten daarop gehoord zyn.
vreemden,
vreemden. nadat de Bloed
(c) Wanneer het moeten kennen van de Weeskamer, onder
zekerè Conditie, wordt gerequireerd, zoo blyft' dezelve uit.
geilooten,
geflooten, indien deefe Conditie niet wordt volbragt.
(d)
Cd) Ten opzigte der Suppoollen
Suppooften van den Have, en derzeI.
uitgeflooten te
ver kinderen,
kinderen. behoeft de Weeskamer niet uitgeilooten
worden, dewyl zy niet fiaan
fraan onder eenige byzondere Wees.
kamer. maar direct
direé!: onder het Hof, als Oppervoogden.
25) Beide de Teftateurs,
Tefiateurs, of een van beide, kunnen aan zig
referveeren het Recbt 'Van
Refervatoir. naamelyk om
van ClauJule Refervatoir,
ten allen tyde, na het pafIi=err.:u
pafft:err.:l1 van 't"t voorfchreeven TellaTefta·
dfrJa, d~t is op
09 den ruiS.
ruiS, of in 1UClYgine.
d;tt i~
is op
ment. in dc-rJa,
lIwrgine. dat
Ju GroffJ
GrotfJ van hw
he 'zelve
eig:Oi;e hand
band.
zelve., onder hunne eig:OlJe
den kant cl;)r
byeenige
ar.Jt:re geteken:ie
geteken Je G(;fchdren.
Gdchr;fren.
tekening, of wd DY'
eenige :J!:d;::re
Ccd uH en en :Memorlaalen
Memoria"kn,, met byvoegillg
byvoeging V'lU
V1n 11t'!
hr'! jaar
jaaf en den
Cedullen
dag, zoodanibe
zoodani&c Legaaten
Legaau:m en
cn Prelegaten
Pre!ega,cn te maak",n
maaK,;m en te befpreeken; m:(~g
m:t~glders
1ders in hunne:1
hunne;) uIterften
ulterften wil te n:og"n
!f,ogw mali·
maa·
zoodanig::
veranderingen, als z'l
zy Tellateurcn
Te1lateun,m in 'c vervolg
ken zoodao
ig" v('r,mderjfjgen,
te raade rnogtcn
mogtfJn worGen;
woróen; houdende
houde!1de hetzelve van zoodanige
kragt en wöard;,
w(lard~, ais
als of het zelve
zelvo van woord tot woord in
hun Teftament
TefiaOlent geïnfereerd
geinfereerd en befcnreevcn
befchreevcn W3$,
hUil
wa~.
26) De Tel1:amenraire
Teftamenraire Difpofitie wordt gemeenelyk dus
dU5 beo
Dooten: " Al het gllnt
gunt voorfchreevcn !laat,
fi:aat, den Comparant
flooten:
" of Comparanten, duidelyk voorge:cefen.
voorge:eefen, ecde
ende door hen.
zeiden, wel
wd verJlaan
verllaan zynde,
zyndc, begeeren
begeert'n dat dit InIn.
" zoo zy zeidt:n,
firument zyn volkomen kragt zal hebben, 't zy
zya!s
Tefia..,. ftrument
als Tefra" ment, Codicil ofte
olte Gifte uit
uie zaake
z3ake des dooels,
doods, zoo en in
" diervoege nis
als hetzelvt:
hetzelve naar Rechten.
Re.::hten, Statuten
Statu:en tn Co!lumen
Cofiumen
vermog::!' te tdhan.
",t zal konnen en vermog"'!'
bdhan ..."
27)
'1.7) Hietby kunnen de T,.ftareurs
T.Jl:ateurs de ClauJule Derogatoir
Derogatoirvoe.
voe.
-gen. op deere
deefe wyfe: " Dat Dunnt'
TeftJmenten,, Codicillen.
~en,
hunne Tellamenten
Aft~ns van uiterften
uiterfien wille, na deefen door hen
" of eenige Aéh;ns
X. DEEL.
1I
" te
t~
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" te maak
maaken
en of te paffeeren
pafl"eeren,,geen
geen het
bet minfi:e
minfle efFetl
eirea: of beltand
belland
waare
are dat daarin gefchiedde eene exzullen hebben, ten wa
prefi"c en fpecifique herr?eping
herroeping van dit hun
preffe
h~n tegenswoordig
duideJyke omfchiyving
omfchiyvlDg van den dag.
" Teftament, met eene dUldelyke
" de maand.
marlnd, en het Jaar, mitsgadel.s
mitsgadel s ook waar ter plaatfe.
plaatfe,
gep~ff(!erd was,
was. en daar.
daar_
" of voor welken Notaris hetzelve gep~ir~erd
:: enboven ooit
oov inhoude deefe eigene "!oorden;
\'!oorden; (by voorbeeld
,. God
GlJd is
is' myll beii)"
heil)" of wat men anders begeert te ftellen.
Teftament, door dwang of niet met
Dit doet men opdat een Teflament.
vryen wil gemaakt, zonder deefe herroeping niet zoude beo
befb:m.
ft~an.
.
28)
~8 \ De Ondertekening moet gefchieden met den naam en
to~naam van de Comparanten. van de getuigen en van den
Notaris; doch waaromtrent ftaat aan te merken.
(a) Als het
bet Tefl:ament
Teftament geinftitueerd.
geinftitueerd, aan de Comparanten
duide1yk voorgelee[en en van hen wel verftaan zynde. op de
duidelyk
vraag of hy of zy het alles wel begreepen had,
had. en of dit al.
zoo zyn volkomen uiterften wille was, en ja daarop geant.
geantwoordt hebbende, en de Comparant, doer
door een overval, voor
de ondertekening kwam te 1l:erven.
fi:erven, zoo zou dit Tafiament
valide zyn ; doch de Notaris, enz.
Inz. is gehouden. om alsdan.
onderäan, eene Atle
Aél:e te
re 1l:ellen,
fiellen. behelzende een naauwkeurig
verhaal van het voorgevallene,
voorgevallene J dat by nevens de Getuigen
. moet ondertekenen.
(b) Indien de Comparant. wegens hoogen Ouderdom of bearm, of door blindheid,
roerdheid van hand of arm.
blindheid. ziekte cn
zwakheid,
zwakheid J of anderfints , zyn naam niet konde fchryven;
daar hy anders,
anders J gezond zynde, nog wel konde fchryven.
dan is het niet raad faam zyne hand door een ander te laaten
Iaaten
vafthouden, want dan tekent de Comparant niet, maar hy
die zyJle
zyne hand beftlert;
bemert; doch dan is het beft, den Comparant
een Merk te laaten zetten, en dat de Notaris daaray
daarby voegt:
",. dit is het Merk van de Comparant.
Comparant, dewelke verklaarde dat
" hy
by wegens ouderdom, ziekte. enz.
enZ. of dat hy niet [chry.
toenaam onmogelyk
" ven kon, ayn
zyn naam en toen:tam
onmogel.yk konde teke-

.tI
::

" neD."
nen."
"
behoor~
29: Mzn moet zorg draagen dat het Teftamentop een hehoorlyk Zep,el,
gefieiJ. Zie het Ar.
Zep'f'l, volgens Ordo:mantie, worde geftehl.
Ar~
ty1çl,\
ty1o:Ll ZEGEL,
Notaris ve';IJ.;g
ver;n.:g nooit ecne
Copie van eenig
T,~fh
3C) Een
Ecn NotHis
eene COtJie
eenij!: Tdhö

ment of
mer.t
or Codidlk:
Codidlle af te t;eeven.
beeven. ::lCm
:l~n ;~;r.2,.,t
i,;a;~.,t die het TJiet
r;;ct :;an.
;;an.
gaat, er, mf'et
meet alles geheim U,:::..;n,
U:;,:::.;ü. en Da
na d,:n
d\!n d(noÎ
do'),j alleen
Doch ';·'"ot
';r,;nt ü!lnallt
Îi~mal1t vn;,gen
V)'.1ilgen of
aan de gt;interefi"eercle:,s.
g(;lfl!ereueercle:,s. - 'Joch
ty
hy gebenefiuerd
gebenefi"'erd is, zoo moet hy rcndelyk
rondelyk ja cf I!"en
wen antant·
wo(}rdt~i1; en !n
in het eerfte
eerl1:e ge\'a~ vermag hy hem Copie te
woorclt1l);
geeven,
~l:;evenJ voor zoo vene
verre het hem aangaat.
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TEST ATUM. Is in Engeland een Gefchrift om iernanr,
iemant, die,
in de plaats daar hy aangeklaagd i~. niet gevonden wordt,
te arreileeren
arretleeren op zoodamg
zoodanJg etn plaats
plaa!s dJ3c
dJar hy gevonden
wordt.
TESTICULJ. Tejles.
Tefles. Didymi. Gemilli, Poma Amoti!. De
Ballen,
Ballen. de Klooten. Hieronder worden
word:;:n zoo wel verf1:aan
verltaan de
oer Vrou1'.'en.
Vrou 1,:,en. De llalJrm
BalJrm
Mannen, als die der
Zaadballen der Mannen.
der Mannen zyn deelen
deel en buiten het Ligchaalll,
Ligchaam, in het Baizakje
Balzakje
Teftes of getu'~t:n,
getu'~en, om.
o:n.
geplaatll:. Zy worden ook genaamd TeJles
geplaatf1:.
dat zy van de Manbaarheid getuigenis geevcn; WJnt byde RoRa.
meinCche
mein[ehe I\.echtbank
ltechtbank mogt
moge niemam
niemant eenig Getuigenis geevcn,
gee\'en.
die niet daarvan voorzien was. Gemeenelyk zyn ~cr
"cr twee;
doch in de Geneeskundige Gefchiedeniffm lee!1:
Ieell: men ook dat
'er fomtyds meer in een LigchaaOl
Ligchaam gevonden worden, en te.
vens dat 'er wel eens een minder is. Zy worden met veele
vliefen omkleedt, en onder de geenen welken htide
hc:ide de Ballen bekleeden ,• zyn
z~'n de gemeellw;
gemeellW; maar di~
die ieder in 't byzon·
der bedekken, worden eigenen genoemd, Ze belban
beiban tI) uit
klieren, die het Zaad van de
ce Slagaderen afCcheiden
affcheiclen (2) uit
vliesagtige blaalijes,
Z'I
blaa!ijes, waarin het Zand vergaderd wordt. Zy
hebben ook (a) bloedvaten. die van de Zaad'laten
Z;ud'laten hcrl;omllig
herl:omfiig
Leevensgedlen daJcoa
daJrna toe leilei.
zyn; (b) Zenuwen, die de Leevensgeellen
den, en ook (c) Watervaten, die het water
w~ter terug voeren.
Ze zyn door een tuffchallfcheidfel
tuffch(jllfcheidfe~ van mall\an:lcr
malkander geCcheiden.
gefcheiden.
opdat niet de een den ander zoude raaken. De Tejliculi
Tefliculi der
Vrouwen worden Eyernefien
Eyernell:en genaamd, zynde geplaatfi
geplaatfr aan
de zyde der Baarmoeder, omtrent twee dwarlfe
dwarife vingerbreed
daarvan. Het zyn twee ronde deelen, waarvan aan iedere
zyde
zy::!e een is. Ze zyn kwalyk half zoo groot als die der Man.
nen. In den bloeiend
en Ouderdom zyn ze grooter
bloeienden
grooeer en veel
fappiger dan 'by de oude Vrouwen: want by deefen zyn ze
klein, hard, droog en worden allengskens
a!lengskens [hp.
flap. Zie de Ar·
Arrykels SCROTUM en SP!BMATOPlEA
SPI!RMATOPlEA ORGANA.
TESTICULUS VENEREUS. Tojlirmz
TofUrm, T!l1lJor.
TWllor. Een Gezwel
der Klooten,
Klonten, Zand'
Zand- en Venusklooten. Is eene uitzetting der
Zaadvaten en andere Buifen ,• we!ke
verZaadvacen
welke haare oorfprong van ver.
Ilik.e Sappen heeft. Somtyds gaat daHmede
fiik.e
da~rmede vergezeld eene
on~lleeking
pyn. Ze zyn gemeene.
on~fieeking met roo:lheid en hevige pyll.
I} k een toeval der Spaanfche Pokken. Men gebruike daarteI)
gen de inwendige
inwendi 6e RifoJventia,
Rifolventia, als: Lapides Cmlcrormn,
CaIlCrOr!/In, A".
All.
SiRiIlat. Com.
timoll. Diapboret. Simpl. en Martial. Terra Sir;illat.
Ce'':). uil. Unicorn. Marin. Pulv. Bezoardic. 1I1icb Se7l1lert.
Sell1urt.
Ce'''.},
Mineral. Martia/.
MarCia/. Campbor. Myrrb. Lac. S1Liphur.
Su/phur. Sa!. VoliJ~
Cer'lJ. SUCci11.
SUCeill. Tberiac. C. C. E.flèlitificat.
E,{}èlitificat. FiI['gÏ1l.
FiI{'gÏ1l.
til. C~m. Cerv.
EVDris
Sa/ir ./lm
7ll or.iaci , EjJent. L'[,7:or.
EbDris, S:mglli:l_
S:mglli:l. SJ/ir
/lm7llor.iaci.
L'[,1:or. FU1/:ar.
Ftm:ar.
ae.
de. Of
!F. EI;...
1 l.
I
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~. Extraft. Lig'l. SanEt.
Sanft. 3 iij.
4l-.
BalJam. Ccpai'u,
Ccpai'/)' 36.
313.
Cin/labar. Alltimon.
Amimon. gr. xx.
Cimzabar.

Bezoardic.
Bezoardie. Millçml.
MillmLl. {Jr.
gr. xij.
Suee. Liquirit. q. s.
Succ.
F. pUut.
Piiul. ?'1illor.
?'lillor. S.
Bloedzuiverend(!
Bloedzuiverende Pillen.
ui~ Myrrba, Cerus'
CerusUitwendig gtbruike men een Cataplasma uit
Fr4!igin. of uit kruim van brood, Flor. Sa71~'
Sal1~'
Ja, Campbora. Ft;!igin.
bue. Cbamomi!l.
Cbamomi.'1. 0/.
Ol. RoJàccll1n
RoJàeeItm en een weinig wyn,
wyn. of uit Rad.
!Juc.
Farin. Fa~.~r.
Fa~.7r. Flor. C!Jamomill.
CbamomW. Fol. Scord. Se1/!.
Sem. Ca,
Ca,~i.
A/tb. Fari71.
vi.
FrrlZugrlEd. Lilli
Lil/i C{c
&c die in wyn kU:lnen
kunnen gekookt worden. Dit
Frr7Zugrceci.
Epitbema
Epitbcma wordt door ETTMULLER
ETTl\1ULLER zeer gepreefen :

J}t, Aq. Ca/cis
Calcis 'Viv.
vivo '#
"# j.
IJ',

Pilli Campborat. ~ j.
Sp' Pi'li

Cer!~[J.
Cerz~[J.

of Saccbar. Saturni.

F. Epitbema.

3 iij.

Sp. Matric41. Tillft.
Tinft. AflZ
AJd! fcetid.
fmtid. of ecn
Of ook Aq. Calc. Vivo Sf!.
Unguent uit Ot. ligll.
lig/I. Sanft.
SanEt. RoJar. Balfam.
Baljam. Su/pb. Rulalldi,
Rulandi,
Cera, &c. als ook een Emplaflrum
E17lplaflrum uit Gummi Ammoniacum ,
in Sp. Flor. Sambuci
Sambuei ~e[olveerd, of het Emplaflrum
Emplaflr!l.7n de Cicuta
Ana, q. s.
S. met Ol. Tart. fcttid. of Guajac. gemalaxeerd. Of:
Alla,
;Ij,
~. Merc. viv in: Aq.fort. folut. 31j,
A:W71Ç!. PorclIl.
Porem.
Ax!wiJ·
Cm.e fin".
fiav. ~j.
3j.
Cme

31V.

Pulv. M{/flicb.
Maflieb.
Oliban. ti
á 3 iij.

Wanneer de Ballen der Paarden gezwollen zyn, neemt men
Boonen, die men kookt in geen te dikke wynmoêr, cot
tot dat
ze zagt zyn
z)'n geworden. De Schillen weggedaan zynde, maak.
men een
cen deeg daarvan. waarby men doet eene halve once
on ce
CaJlarwn,
CaJlorwn, tot een fyn Poeder geilampt.
gell:ampt. Wel
Welonderéén
onderééo gege·
men~d
mengd zynde, lhykt
Ihykt men die pap op een' doek uit, en als da
de
Tefticuli met Roofen'
Roo[en • olie béilreekcn
b"ll:reeken zyn. !laat
flaat men die pap
Teftiwli
daarom. doch warm,
warm. en men herhaalt dit Geneesmiddel om
daarom,
de vierentwintig uuren.
uuren, tot de volic
volle gencefing
geneefing toe.
TEST
TESTIMONIALES.
IMONIALES. Zyn Brieven èie
die de Vader Superieur aan
een en , uit zyn klooilcr,
klooller. afgevaardigden Geeilelyk
Geellelyk Pf'rfoon
P"rfoon
eenen,
Monnik, mede op de reis geefc,
geefc. om hem daardoor te wee.
wet.
of Monnil"
met zyne ~ennis
kennis de reis aan·
tigen, dat hy op zyn bevel en mee
vaard

TEST. TET A. TETE.
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vaard heeft, en werkelyk een geprofefiioneerd
geprofeffioneerd PerCoon
Per[oon,, MonMan·
nik of Priefter
zyr::e opgegeevene orJt.!
Priefier van zyr.e
orde: en klooller
kloofier is.
'fESTON.
voorclêefen 17
TESTON. Eene
Rene Munt in Lotharirgen, die voordeeren
Stuivers gegolden, maar tegenswoording op 20 Sols verver.
hoogd
hongd is.
TESTON. Rene Zilveren Munt in !talien.
Italien, die te Florence 24,
Crazie of ~3 P<!oli
P20li ~eld.
TESTUDlNES. Tartztes.
Tortues. Waren by de Ouden bedekte Gan·
TESTUDINES.
gen
wauonder de
J!en of Scherm daken •, boven de Stormbokken , wanonder
Solda:lten {londen,
Solda:tten
!londen. en :net
met de Muurbreekers de Muuren verver·
diergelyk eene bedekking met
nielden. Zy maakten ook wel diergeJyk
hun eigen Schilden.
Schilden, welken zy zoo wel (er
rer zyJe als boven
hun hoofj,
hoofj. zeer digt te faamen
raam en konden houden.
TESTUDO. De Schildpad, waarvan
wa:mmn men Iw.:!e
rw~e Coorten
roorten heeft;
naamelyk de Landfchildpad
Landfchildpaá en oe
Zee-ScbiIdprzá, die onrler
naamelylc
de ZeeSchildpad,
on1er het
Art}'kel
SCIJILDPAO reeds befchreeven, cn
Artykel SCIHLDPAD
en op PLAAT
PLAAT CCLIII.
CCLlII.
onder den naam van TESTUDO verbeeldt zyn. Zie Fig. 3.
No. r en 2.
TESTUnO. Is een breed Gezwel op het hoofd, zynde een
Beurs-Gezwel,,zagter
zagter dan een Atberoma of de Talpa is. breed
Beurs·Gezwel
en rond als de Schulp eenes SchilJpads. waarvandaan het
zyn naam
n~am ontleend heeft.
Het komt aan het hoofd. en
cn ver.
ctcermaaking. zoo veele toevallen
oorzaakt fomtyds door zyne etrermaaking.
als de Talpa. Men noemt het ook Scbildpadgezwel.
Scbiidpadge:swel.
TESTUOO.
TESTUDO. Zie de J\rtykels LIER en LUIT.
'fESTUDO
TESTUDO ClmEBRI. Zie het Artykcl FORNIX.
Foarnx.
mid.
TESTUDO DELUMBATA. Is een Gewelf dat in het midden een vierkant vlak veld heeft,
heefr. maar dat van alle vier de
zyden met zyne kromte. cen
een Quadrant ofvierdedeel van eenen
Cirkel vertoont.
Is de kramp van het g:!ntrche
g:mt[che Ligchaam,
Ligchaam. als het
TETANUS. h
flyf cn
Ligchaam fiyf
en onbeweeglyk is; de Doodkramp. Als de
pla~ts
Menfchen hiervan overvallen
overvalien worden, zoo dat zy in de pla1ts
alwaar zy zyn. moeten blyven. dan noemt men het eatocbe.
Catocbe.
In deere
deefe hevige toevallen zyn de uituit· en inwendige Zintuigen
ne foort van Slaap genoemd
bedwelmd,
bedwelmd. en de Ziekte kan ce
eene
genoemrol
worden.
TE rE. Betekent het hoofd of de uiterfle
ding.
uiterfie punt van een ding,
insgelyks ook die zyde op de Munten en Medailles,
Medailles. waarop
waaroJl
insgdyks
de Afbeeldfels
AfbeeldCels flaan;
fiaan; daar integendeel de andere zyde. Ie
Revers, of het ruggefluk
ruggefiuk genoemd wordt. - A la tète
tete de
l'Armée. zegt men yan
l'Armée,
"an eenen
eonen Veldheer en Gegeraal,
Gegeraal. wan.
wan·
neer hy 1:ig
zig aan de fpitfe
Tete
fpit[e van het Leger in flagorde
l1ag<>rde fielt. The
maaken tegens den Vyand, beduidt uenzelven onder de oogen
eogen
komen en hem aangrypen.
'fETE A TETE. Betekent van aangezigt tot aangezigt. Dit
13
I 3
wordt
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TETE. TETH. TETR.

Wordt van twee perronnen
perroonen gezegd
gezeg~ die zeer digt by elkan.
dtr {ban.
{ban, en malkander de waarheid droog
dlOOg in het gezigt zeg.
dt'r
gen.
TETg
CHEVRE. Zie het Artykel CAPRIMULGUS.
CAPRIMULGUS.
TETE CHEVRE.
TETE DU PONT. Is eene Schans die men byeene Brug en
b;'
Vyand. onder het Ka.
b)' een Water opwerpt, om voor den Vyand,
nC'n
n011 van die Schans, te kunnen wyken.
Aar.
T!~THIS of TETHYS. Do~ter van den Hemel en van de AarJ~ en Vrouw van den Occaan.
Oceaan, die 'er een
eeD groot getal Nim·
pl~:.:n
pkn van JHd,
Iud, genaamd Oeeanilides
Oceanitides of Oceanies, naar den
J~;)am van lJllnr.en
hllnnen vader. Men moet deere
deeCe Tethys niet ver·
r:alm
men~en met Tbetis, Dogter van Nereus.
mengen
Tr':THIY3.
Tf':THIY3. D,t
D;t is
i~ eene (arm
foort van Plantdier, dat zig aan de
Rotrtm
fomryds ITJeJe
meJt: op de Oef1:ers.
Oellers. Zyne huid is
Rotr,m hegt, en fOnJtyds
200
zoo hard als die van de Holothuriën. Het heeft twee gaatjes
:::m
:::10 iecler
ieder uiteinde, waarvan het eene byna onmerkbaar is,
en waardoor 't het water inzuigt en uitwerpt. Zyne
Z yne gedaante
langwerp;g. De kleinfie
is langwerprg.
kleinlle opening dient hem om zig te ledigen. en de groolfte
groolfie om te ontvangen. Dit Zee-Infeél:
Zee'Infeét is ros
of Saffraanvcrwig.
Saffrólanvcrwig. Wanneer men het drukt fpringt het wa·
ter uit de beide openin6en.
openin5en. DONATI zegt dat deefe
deeCe Ligehaa.
Ligchaa.
Jnen
Zee.Scbuimm zyn; maar dat hun
men overéénkomllig
overéénkomfiig met de Zee.Schuimm
werlituiglyk is; want zy bezitten de eigen'
faamenftel meer werktuig!yk
fehap
feha;> om van plaats Ie
te veranderen, en zy beweegen zig door
zi!;zelven. Het is eene bezienswaardige zaak.
zaak, hoe deere
deefe VOOlt.
voort·
zigzelven.
brengfels , alleen door de noodzaakelykheid van hunnen aart
hrengfeIs.
en werj.;(Uiglyk
werkruiglyk gelld be!luurd
befiuuru worden, en beweegingen vol~en die zy niet kennen, omdat zy noch hoofd. noch oogen
'e geen onontbeerlyke
bezitten. 't
bezitten,
onor.tbeerlyke dee/t;n
deekn zyn, om zig mee
met beo
wuftheid te beweegen_
wullheid
beweegen. Onze Schryvcr zegt zelfs dat zy geen
bezilten die het noodzaakelykfte fchynen
van die Ingewanden
Ingewanà(.;n bezinen
o'n te konnen lee ven en hunne foort
Coort te vermeerderen. Deefe
W ~eft:ns zyn ontegenCpreeltelyk
\V
ontegenrpreel,elyk Dieren, ten opzigte van het
Planten. door
j:cycel en de beweeging; en zy gelykeo naar Planten,
!=c\"oel
Ge ecnrouwdighf:id
èc
eCO\'ouwdigheid van hunne vorming en werktuiglyk
werktuig/yk gellel.
Btt'rom
Bi~rom plaalll
plaatfi men de Tethiys onder de Plantdieren
Planrdieren of ZIIOZao·
pl'ytm ..
pi.'yten

Tl:'!'E-lYIA.
SpberdocleJ'. Is een Sehulpvifeh,
elie men fomtyds
Tl:l'f-lYIA. Spberdocies
Schulpvifch, die
Comtyds
3;,:1 de Oellers
a;':1
Oefiers valt vindt. Zyn Schulp heeft eene bolronde,
ho!.J'Jelige
to~'>t!lige gedaante, maar is zoo hard niet als de andere Schul.
vleeCch is iponsägtig. Hy is windbreekend •, goed
pen. Zyn vleefch
in Nierpyl~en
Nierpynen,, Heupjigt, en om den Steen af te dryven.
T~TRACERA. (In de
de;: Botanie.)
TE.TRACERA.
Rota/lie.) Eene foort van de polyan.
drie.
drie,. tetragynia
t~tragynilJ K/aue
Klalte der Planten.
Pl2nten, zonder eeoig
eenig bloemblad:
de vrugt bellaat
be1l3ilt uit vier lanponcfe
langrontie KapfcJs,
Kapfcls, ieder Caamenge.
raamenge.
.la
ftt:\j
j1t;[j uit eent: enkelvouwdige 'iJal'iJQ,
'lJal'iJQ. zig openende door etne
eéne
SU::I.
SZlt:J·
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Sut!tra
Sut&ra in het bovenfie
boven!1:e gedeelte,
gedeelte. en bevattende alleenlyk ééne
Cel, met talryke, rondagtige en gedekte Zaad en.
TETRACHORDIUM.
TETRACHORDlUM. (In de oude Mztziek)
Muziek) Eene Saamen';
fiemming,
!1:emming befiaande
beftaande uit vier graadcn
graaden of intervallen,
intervallen. en ui
uitt
vier Leden
Led~n of klanken; wordende door de Ouden insgelyks
genaamd Diateffaro71
Diateffarol1 en by ons (de Engeifchen) a Fourtb.
Fourtb, e(;n
etn
vierde.
TETRACTISCHE REKENKONST. Is die waarin men maar
met I. 2.3 en 0 rekent, en maar tot 4 telt.
lelt, zoo als wy in
't gemeen tot 10
JO tellen. WEIGEL
\VEIGEL heeft dezelve
dezel ve verzonnen
en be[chreeven.
Maar. vermits zy. nochte
noehte in 't gemeene
be[(:hreevell. Maar,
te in de WeetenCchappen.
Weetenfchappen. eenig nut geeft»
geeft.
noehle
leeven , noch
(want hierin heeft de A,itbmetica bil/aria
bilZllria den voorrang omdat dezelve de wetten van den voortgang der ~etalen ten gege.
zwindi1:e
zwindfi:e ontdekt) zoo heeft dezelve by de Matbematici wei,;
wei;
nig ingang gevonden. Wie ondertuffchen van deeCe
deefe Rekening
een naJuwkeurig onderrigt begeert, kan zig van WEIGELS bebeo
richt bedienen. onder den tytel van: Aretologiftica
Aretologi(tica vel Lo.
giftica Virtutum Genitrix,
Genitrix. 't welk
\'Velk in het Jaar 1687. te Neu.
Neu·
ren
burg ,• in 80.
renburg
go. uitgegeeven is.
TETRADECARHOMBIS. (In de Natu~rl'jke
Natu:.rlyke Hiftorie.)
Hiflorie.) De
naam eener
een er foort van Foffiiia, van de Claffe der Selmites,
Selmites. beo
ibande uit veertien vlaktens.
De kenmerken van deefe foort zyn ~ dat de Ligchaamen
Ligehaamen van
VJn
del'!elve
dezelve naauwkeurig van dezeifde gedaante zyn met de gemee.
Selenil:E:; maar dat in deere,
deefe, ieder van de Eindviaktens in
ne Selenita:;
tweén
tweën verdeeld is,
is. en (Jaar
oaar zyn,
zyn. door dit middel, agt von
vûn
deeCe
deefe vlaktens in de plaats van vier. Van dit geDacht zyn
zyll
doorfchynen_
maar drie bekende foorten. I. Eene dunne, doarfchynen.
de,
de. met dwarffe
dwarife vefeHngen
vefelingen (Filamenta).
(Filamenta), welke menigvuldig
gevonden wordt in de Leemkuilen van Nonhamptonshire,
Northamptonshire, en
van eenige andere fireeken.
11:reeken. 2) Eene doffe,
doffe. dil;kerc foort.
laort.
fehraale fchuinfche
fchuinfehe vefelingen; dit is eene zeer
met zeer fchraale
weer, alleenfoort, en wordt, voor zoo veel men weet,
zeldfaame foort.
Iyk gevonden in Leicei1:ershire,
Leice!1:ershire. in de geele tichelkley.
tichelkley, en
dieptens. En 3 eene groote
groole fchaalag!ige
fchaalaglige foort,
foon. aan
aan...
op kleine Jieptens.
merkelyk lang,
lang. en van eene
eeno zeer ruwe oppervlakte. . Deefe
fomtyds lo~.
lo~, aan de
wordt in Yorkshire gevonden. cn dat fom!yds
kanten der Bergen, doch
doeh zy zyn gemeenlyker bedolven Jn r.e
èe
beddingen (flrata)
(/lrata) der kley.
'fETRADIAPASON. Een muficaale
ge •
muiieaale koord.
koord, anderunts
anderfints ge. naamd eene vierdubbele dispafon of agtlle.
agll1:e. Oêtaaf.
Oèlaaf.
TETRA
TETRADIT
DITJE.
JE. Een llaam
Ilaam dien men geeft aan veelerlei fec_
fec.
TetraditlZ ge·
ten van Ketrers. De SAnnATHlAANEN wierden T.traditl2
Paafehdag op den vierden dag namen.
namen, of op
naamd. omdat zy PaaCchdag
woensdag. De MANICH~ëN,
MaNICIil'ëN. en anderen, die eene Quater .
1 4
ni&li;
niea>
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nitas in p'aats
plaats ;an
ee!1e Trillitas
Tri71itas in de Godheid fielden. wier.
'Ilitas
~an ee;,e
Tetrlldzt(JJ genaamd. De N~volgers van PETRUS
den ingelyks Tetrtll11ta:
FULLENSIS droegen denzelfden naam.
naam • omd3t
?~d~t zy, door de bye
by'
voehing,
voching, die zy by
hy het Driemaal Heilig
HeIlIg deeden. om eene
dwaalin~~
dwaalinf~ {laande
/laande te houden welke zy leerden, geloOfden
geloofden dat
in het Lyden van onzen Zaligmaaker,
ZaJigmaaker, geen byzonder Per.
Per~
foon van de Godheid geleden had, maar wel de geheele God.
heid.
heide
TETRADRACHMUS. Eene GriekCche Munt,die
Munt, die omtrent op
tweeëndertig Sols en zeven Deniers Franfche Mum uit·
twelëndertig
uitk\V~m.
kwam.
TETRADYNAMIA. (In de Botanie.)
Botanie,) Eene Kldlè
KI~1Te der Plan·
ten, weIlIer
well,er bloemen vier van dezelver
dt:zelver Stamina fi('rktr
/lC'rktr heb·
worden doorgaands
doorga~lIlis ge"ïd
ge"'Jd door·
ben dan de reil:: dezelven ,\'orden
dien de vier aerke
/lerke Stamina langer dan de anden"Ii
anderi..li lyn.
rlien
lino
De tetradYll!Zmia
tetradynal1!ia van LINNOEUS, bei1uit
belluit alle l!e
,-~e geene
geere die
door TOURNEF ORT CrucifoTmes,
Cr !I cifo rm es , en door RAY filiqlloféC
filiqllofre en
(iliculoJce genoemd worden.
be algemeeue
algerneeue kenmerken van dezelven zyn de volgende: het
l'erialltbium
Perialltbiu1/Z is van cene
eene langronde gedaante,
gedaante. en befl:aJt
be/laJt uit
vier bladen, die ovaal,
ova:!I, langrond , hol, aomp
/lomp en tot malle;;n·
malk;;n·
der hellende zyn, cn z}'
Z,/ zyil
Z,ll aan
a~n den bafis
bafls gebult; deefe
deere allen
vallen wet Je
de bloem af, en fiam
fl:a1n by piJan.:n;
paan:n; de tegengellel.
regengellel.
altyd gelyk in lt:n:~re
den <ll'yd
lt:n:~lc zyr,de,
zyr,:le, is de"f.:
de.;f..: kelk eigclJlyk
eigenlyk het
Neflarium
Neftarillm van de Pl~j]t,
Pl~nt. en by r'eeii~
r'ee(e gekgenheiJ
gelegenheid komt het
dat ze buhii(
n B~fig.
i~ van die
diL' foon,
bultig is ;!;.n
;: . . n e,
t'd1
B~fis. D
De'... llIcem
lllcem io
foon.
die door TOüRNf.FOllT
TOüRNF.FORT cruciforme
crucifonne ~t'llo~lJId
~I.'lloi;'md wordt; ze befiaat
b1ocmb:ader:; Cl z~'\'cn
z(.:t Hm zyn breed aan den
uit vier evellgclykc
evellgel~'kc b'ocmb:aden;
top en f1on'p,
l1ol11p, el]
elI ra~ken 1111.
ll1á'l':~:1d.:r
'ka;)d~r naauweiyks aan de zyden,
zyden.
en de inplanting van de Pet;;l,
Pet~]s en van de Stamina
Stamilla is op dede·
zelfde phat~.
pha(~.
De StamÏ1:a
StamÎ1:a zyn zes l'ypvormi?e
rypvormil!c reg'opihande
reg'opfbanc!e vefelir::gen.
veCelingen, de
twt:e ti.'gr"Tl~(:;ftcJ,1en
li:gr.n;;cJtcJ':en zyn
zyll van Gè lent:te
len,~te van de
Je kelk, de ande·
twee
re vkr
\'lçr z)7!1
zyn e~r,i.~Î1nts
e~r, i.~fin!s !ar'(;cr,
!a i'!,::cr ,en
t!l zp
zyn z:::o
z~~o lang
l;;rH; niet als de bloem.
bladcn. De A;;tberce
A:;tberce I.Y'l
i.Y'1 lal:groild
!al:groad en ge;'unt
gepmt ,• dik aan den
bladen.
Bafis
BaÎl6 en tegr"p/laande,
1ègt'~pfiaande, met helmtjt:s
helmrjes (.dp'ces)
(A;;:ces) die zydewaarts
\'illdt mrn
men ge'l.eer:elyk
gC'M:e"eiyk Lab)'
Laby de Stamina •, en
buigen. Deefe \'indt
den r.1eefienty-l
r.leell;;:nty"l g«hegt
gc-hege aan e.miijc
e,migc ];ere.;!
J;crt~ ve(ellr:gen,
ve(eJir:gen, en Il:aat
/laat
na!;.y derzelv::r
n:óy
derzel,,:or ba ris. 'Ll'ee
T',l'ee "Jn
\'3n de Stamina zyn dik wils ge·
druH,;n op deere
deefe baft:
ball::
boogen of krom
krom._ dat ze nitt
niet !:unr;ell
!;unr;cu druU:,:n
en meT'!
me'l ziet d3:lfI~nt-,oven
daarl,nt',oven dik
dilcwiIs
wils d:;t
d:lt twee korter
kOïter zvn dan de
reil. H..:t
vrui:tbegin(el (gennm)
(germm) van de PifliJla
PifliUa Ct"
refl:.
H-.:t vru~tbe,!!infel
Cc" Rarnpert.
Recrptarulum gc-pldJtfè,
ie) is boven [,tt Rurttarulum
gc'pldatll:, en
eil groeit dagelyks
bonger en Loogtr. De ayl
/lyl worGt
worJt (orntyds
fotntyds niet gevonden,
hooger
maar in zoodanige Planten die ze h~bbeD, is ze van de leng·
lengla
UI

TE
T ET
T R.

137
13'

te der langlle
Iang(le Stamilla.
StamilllJ. De Stigma Ct
Ct bI,:>emmerk)
bI.:>emmerk) is altyd
aJtyd
fiomp.
De vrugt of het kaprel
kapeel is alryJ een tweekleppige Peul, die
dikwils twee Cellen be\'at. Deefe,
Deere, wanneer z':
z'~ ryp is, opent
zig door het fcheuren van de Apex tot den B"fis,
B;dis, en ze heeft
altyd eene kleine vlicsagtige
vlicsagtit;e ZelfHandigheid
Zelfllandigheid., dienende tevens
S~ptwn, wanreer de peul tweevakitig is; deefe {laat
tot ew
e.ön &ptwn,
(mdimm·
uit boven of buiten de Apex, en is de eerfie grond (mdime1l'
ta) van het geene te vqoren
vçloren ele fiyl was. De Zaaden zyn
ronda(;iig,
oe Peul gemeene:yk fmal
fm al en langrond.
rondal;iig, en Je
Ccne zeer r.atuurly'kc
r.atuurlyhe klalTc
PlaJ'lten, en is als zoo.
Dit is cene
klam~ van Planten,
dJnig
a;;nr,enO:lH!n, onder wtlkcn
wf>lkcn naam ook, door alle de
danig a;;nr,eno:!lcn.
Syllematifche
Syfiematifche Schryvers in de Botanie; en de Planten die
daaronJu
daaron.!u begreepen worden, veronderfield men in het alge'
meen Ar.:iscorbutlek
Ar,:iscorbutlck te zyn.
Ze wordt zr:t:r
zr:~r :1a:uur
Iyk ~eminderdeeld in twee reeHen ,• beo
na:uurlyk
vattt:nde de eene de Fiiiculojà
vattl!nde
Fi!:wlojà en de andere de SilIquoJa Plan.
Planten. De eernen hebben eene korte Peul, de anderen eene
lange en fpichtige. De Peulen der eerfien hebben gemeeneIyk meer overblyffe!s
lyk
overblyffc!s van den fiyl dan de anderen.
TETRAEDRON ofTETRABEDRON.
ofTETRAHEDRON. (IndeCeometrie.) Een
van
~an de vyf reguliere of platonifche
platoniCche Ligchaamen of Soliduffen.
Soliduffen,
begreepen onder vier equiIateraale
equilateraale en gelyke Driehoeken. Zie
PLAAT CCLlV
CCLIV Fig. I.
Het is door de Mathematici getoond, dat het vierkant van de
Tetraëdron is tor
tOt het vierkant van den Diame'
DIamezyde v:.n een TetraëJron
Spheer, waarIn
waaI"in ze kan begreepen worden. in eene
ter van een Spheer.
vcrhcu~ing: waaruit volgt dat de zyde
Subfequialteraale ratio of verhcu:iing:
Subfcquialteraale
van een Te:mëdron
Tetraëdron is tOt den Diameter van eene Spheer
waarÏn Z';!
z(~ beCchree,'en
befchreevcn is, als V
1122 (ot
tot den V
11 3. bygevolg is
ze onäfmeetelyk.
oliäfllleerdyk.
TETRAETERIS. Is
Ts (in de Chronologie)
4Cbronologie) een Cirkel, die in 4
jaaren voleindt
volein,~t wordt.
TETRAGOi-.TAAL·GETAL.
TETRAGO;:"
AAL-GETA L. Is een Polygonaal getal, 't welk:
uit de So;nme
Som me van twee en meer getalen bei1:aat,
bef1:aat, die in eene
Pro~reffie voortgaan.
\'oorlgaan. en waalÏn
waa/Ïn het verCchil
verrchil
Arithmerifche
Arithmetifche Pro~reme
Als, in de ArithmetiCche
Arithmetirche Pro2rdIie
Pro2rcffie 1,3,
der Leden 2 is. Als.
1.3,
Tetragon2al
:;5,7,9,11,13.15,17,
, 7 ' 9. 1 I , 1:1 • 15. 17, zyn de Teu
a~on2al getalen 1,4.9,
I, 4, 9,
16.25.36,49,601..81,
enz. Want 1+3=4.1+3+5
1+3=4. 1+3+5
16,25,36,49.6>1.,8r, en.
=9,1+3+5+7=16
9, 1+ 3+ 5 7 = 16 &c. Zy zyn met de Quadraarge.
Quadraatge.
ta!en
ta!cn eenerlci.
LlNN..EI. Is de Tetrag07lo.CllrpIH,
Tetrago7Io.Carp!4!, een fap.
TETRAGONIA LINNlEI.
pig, vet gewas, met f'l.ne
eenbladige, viermaal gekorven
f'l..ne eenb!adige,
B!oem. en cene
eene vierhot:kig.;!
vierhoekig.: droo..;e
vlugtpeul.
drOOb~ vrugtpeul.
B!oem,
Uien geeft aan eene verheve.
TETRAGONIAS. Een naam die men
I 5
ling,J
ling

=
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ling,
is t en derling,' wier hoofd van ~ene vierhoe~ige gedaante is,
zelver ftaart
fi:aart is lang,
dik en evenredig.
lang. dIk
evenredIg.
TETRAGONISMUS. (In de Geometrie.) Een naam diefomTETR.AGONISMUS.
die fommigen gegeeven hebben aan de Quadrature van den Cirkel.
TETRAGONOMETRIE. Is eene weetenfchap.
weeten[chap, om
doormidOOI door
mid.
del van de Quadraat-Getalen te rekenen. Dezelve is door
JOB us LUDoLPHus,
LUDOLPHUS, wylen Prof. Mathem.
Matbem. te Erfurth, uitge.
Jonus
vonden, en met de daartoe noodige Tafelen van de Quadraat.
Getalen van I tot 100,000.
100,OSO. onder den tytel Tetragonometrice
Tetragonometri~
Tabularite , te Erfurth uitgegeeven. Dee[e
Deefe rekening is on.
Tabularir:e.
gemeen voordeelig.
voordeelig, indien men groote getalen door malkan·
der multiplieeeren en divideeren zal, omdat men door eene
geringe Additie en Subltraél:ie
Subfiraél:ie byna even zoo fnel als door de
Logaritb11Zfes
Logarithmlls te regt kan komen.
TETRAGONOTHECA. (In de Botanie) Eene foort van de
S'Yngenefia.pol'Ygamia-juperfixea klaffe
S'Yngenefill-polygamiafuperfiua
klam~ der Planten, met eene
faamcngeftelde
faamcngefi:elde geftraalde
gefi:raalde bloem,
bloem. een paleisvormig
paleis vormig Receptacu~
IUfn,
Z~aden.
lum. en een dons tot de Zaaden.
TETRAGONUM. (In de Geometrie) Een algemeenen naam
vierkant. ParaJlelogram
Parallelogram,t
van eene vierzydige Figuur, als een vierkant,
Rhombus of Trapezium.
TETRAGONUM. (In de Aftrologie) Een Afpeél: van twee
Planeeten ten opzigte van de Aarde, 't welk men gemeenlyker
Qteartile noemt.
Qttartile
TETRAGONUS. (In de Anatomie) Eene Spier die men anders
Q.uadratlls
Q_uadratus GenlZ noemt.
TETRAGRAMMATON.
benaaming door de Grieken
TE1'RAGRAMMATON. Eene benaamlng
den Hebreeuwfchen Naa~
gegeeven aan dt:n
Naa:n van God JEHOVAH,
jEHovAH,
omd3t
omd:lt dezelve uit vier Letteren faamengefteld
faamengefield is.
TETRAHEDRUM. Zie het Artykel Tl:TRAEDIWN.
TI':TRAEDltON.
TETRAMETER. (In de oude
oud!! Dicbtkunde) Een ]ambifch
Jambifch Vers,
beftaande uit vier maaten of agt voet. Dee[e
DeeCe 100n
foort van Ver.
fen wordt allt:en
Poëeten, als TE.
alleen gevondel'l
gevondes in de boertende l'oëeten,
RENTTUS
RENTTUS.• enz. Zie het Artykel JAMBISCH.
TETRANORIA.
LINNlEUS. )
TETRANDRIA. (In het Botanifch
Boranifch Syftema van LINNlEUS.)
eene klaife
klam~ van Planten.
Planten, de vierde in orde, bevattende alle
tweel1achtige Bloemen hebben, met vier
zoodanige PlatHtn
Plallt~n die tweeflachrige
St31lJina of Inlnnelyl\e
St3mina
mannelyke deel
deckn
en in ieder.
TETRAON. Zie de Artykels BERGHAAN en BUGHEN.
BERGHEN.
TETRAPETALOS FLOS. (In de Botanie) Eene benaaming
gteÜ aan Bloemen die uit vier enkele Peta/a
Petala of bla.
die men gt:ef~
beftaw.• rondom het ftampertje
Hampertje geplaatfr.
geplaatit.
den beftaan
TETRAPHARMACUM. Betekent eene ArtCenye
TETRAPI-IL'lRMACUM.
Artfenye die uit vier
lngredienten
beftà2t.
Ingredlenten beftaat.
TETRAP
LA.
TETRAPLA.
de Kerkgejcbiedenis) Een Bybel, door ORI.
Or:Nr:S lil
OENES
IQ vier Iwlotn:nen
kolommen ge[chikt,
gcfchikt, in ieder vanwelken eene
.,
onder-
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onderfcheidene Griekfche leefing
Jeefing was, naame!yk
naamelyk die van A.;
A..;
QUILA, die van SYMMACJIUS,
SYMMACIIUS, die van de SEVENTIGEN
SEVl!NTIGEN en
die
THESDOTUS.
<1ie van Tru:enoTus.
.
TETRAPODIUM. Was eertyds eene foort van Lofz:mg,
LofZ:lng, wel.
ke men des Saturdags voor Paaffchen
GriekPaaifch~n gewoon was in de Griek.
fche Kerk te zingen; hebbende dien naam gekreegen , omdat
dezelve uit vier Oden of Gezangen bellond.
benond.
TETRAPTERA. (In de Hiflorie der l11JeEten)
InJeEim) Een naam dien
In[eéhm, die vier vleugels
men geeft aan die orde van Infeéh:n,
hebben.
De Infeél:en van deefe order zyn zeer talryk.
ze.
talryk, en hebben zekere zigtbaare onderfcheidingen in het maakfcl
maakfel hunner vleu.
gelen, en worden daarom verdeeld onder vyf KlalTcn,
K1affc:n, naamenaame.
Iyk: de Coleoptcra.
Coleoptera, Scleroptera, Neuroptera. Lepidcptera en
lyk:
Hymeroptera.
HYr1leroptera.
TETRAPTOTON. (In de Spraakkollft)
Spraakkonft) Een naam dien men
geef.
defcélive Naamen, die enkel vier Cafus hebgeeft aan zulke defeélive
ben; zoodanigen zyn 'Vicis
vicis.J pecudis.
fordis, enz.
pecudis J Jordis,
eng. als beroofd
zynde v:m
V:1O den Nominativus en Vocativus Singularis.
TETRAPYRAMIDIA.
TETRAPYRAl\HDIA. (In de Natuurlyke Hiflorie) De naam
van ecn
Spars,J van
welke maar eene foort
een GeOacht
Geflacht van Spars
vanwelke
foolt beo
kend is, zynde gemeenelyk van eene bruinagtige kleur, en
worcende
lil Saxen en in Devor.shire gevonden, alsmede in
wordende 10
Cornwall en andere Landfireeken
Landnreeken van Engeland,
Engeland J daar Tin
gevonden wordt.
TETRARCHA. Dus noemde men vier Maginraatsperfoonen
Magilhaatsperfoonen
of Vorf1:en,
Vornen, onder welken de regeering eener
een er Provintie of
van een Koninkryk verdeeld was. In het Nederduitfch bete.
Viervorft.
kent hEt Viervorfl.
TETRAR T A. Et!ne
Et::ne natte Maat by de Grieken, 't was het
TETRARTA.
bet
vierde gedeelte van de Cotylus.
TETRASTYLUS. (ln
(In de oude Bouwkunft) Een Gebouw, en
byzonderlyk een
cen Tempel, met vier kolommen in deszelfs
front.
TETRASYLLABICAAL. Een woord dat uit vier Syllabes
bella3t.
bena3t.
TETRA.
TETRA TO~ON. (In de Muziek) Een naam waarby fomtyds
de overtollige Quint (vyfde) uitgedrukt wordt, als bevattende
vicr lOon
toon en.
vier
TETRIX. Zie het Artykel BERGllAAN.
BERGUAAN.
TETR0130LON.
TETROBOLON. Is een Gewigt van vier Drachmen of een
halve Oore.
Once.
TETROBOLUS lEGINlEUS. Eene Munt der Grieken.
Grielten, en
deed zoo veel als een Schreckkenberger.
Scbreckkenberger, of S
5 Marien-Gros.
feben.
fchen. of 3 Groffchen
Groifchen en 4 Mciffenfche
Mdifenfche Penningen.
TETROBOLUS ATTICUS. Is een Griek[che
Griekfche Munt J venoo.
verroo.
nende
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nentle op de eene zyJe
zyde Jupiter, en op de andere ecn Nagtnende
Meilrellr-:he GrofLhen.
GroiLhen.
uil. De waardy is :l:; Meilfenfche
TETTYGOI\1ETRA.
TETTYGOMETRA. Is de veranderingshuiJ van de Grasbop·
Grashop·
Sp,.iIJgbaan~'I. met welken zy, eer ze vlelll:els
vlel11:tls krygen,
pers en Sp,.ifJgbaan~71,
tyJ 'ang
lang op ;:t:5
;:~s pooten loopen, en dan Brucbi ht:eten.
heeten.
een ty-1
TETYPOTEli3A.
TETYPOTE1BA. Is een Brafiliaar.rch
Brafiliaanfch G';!W,IS.
G':!IV.IS. dat op de
Oranjc:'"Joomen
oranjc:'"Joom<::n pleeg te groeien,
groeitIl , als 'er z~kl're
zd:ere kleine Vogel.
I.laten vallen. De bl:\den
bl;den
tjes, Tetys genaamd, hun drek op I.latcn
geda~r.te van Myrtusbladen.
gewas hangt
h3!1gt zig
Dit gcwas
hebben de geja~r.te
aan de takken der Boomen, en fl:ngert 'er zig rondom gelyk
groeit niet.
niet zelJt:n
zelJt.:n zoo wet:lderig,
weelderig, dat het
Wynranken; doch groeir
uitl1:erfr. De gemelde VogeltJcs
Vogelijes aaren
Jaren 'cr op. Het verdeelt.
uittlerft.
zuivert.
zuivtrt, verdryft cc
ce Gczwel:en
GczweJ:en aan Voeten en Schenkelen;
Schenkel en ;
is een middel voor de W3t~'lZU~t
Watelzu~t en zwakke Leden. Het
gé'kookt C1
e:1 uitwendig g.;;bruikt. Het WJter
WJtcr daar.
wordt in Olie gekookt
een njdC:el
ll,idc;el voor
vóor de Vlieren der oogeA
oogeQ
op gegooten wordt als eÇn
gebruif:t.
gebruiU.
TETZA UHCOAL
T, De Amerika:mcn
ren naam
UHCOALT.
J\merika:men geeven dec
deefen
z~venen.
aan eene fchoone S.lang van hun L~nd, cic omtrent zevenen\'in,:;er. liJare
llJare beet
bee·
twintig duim lang is, en zoo dik ais c~n \'in,:;t:r.
ten zyn vergiftigd; haar rug is zwart; haar bUik is bleek wit;
1l:aart rood aan de bovenzyde, en haar buik en
[,11 het
hét on.
haar l1:aart
den fhart
!laan is met kleine zwarte v:..t!:kC'n
v~.!!:kcn f;tfpikkeld,
derfie van dcn
SEllA
SERA geeft de afbçelc!:ng
afbèelc!;r;g en befchryving Vln
VJn twe':.'
tWè~' 'ferZ3uh·
Terz3uh·
coalts. De eerfic
coalcs.
eeril:e is eene
cene zcldfaal11e
zcldfaame Bi ,jj,ia:T'lche
di:ia ,r, [che Adder.
De huid van het MJlJnetje
MllJnetje is zt:er
zeer prap·'].;
prar:·;:.~ > Lhoon zyne fraai.
man !13.u
l<op is kleiner
lleid beneden die van het Wyfje is, m:m
11eid
haai' "op
D,~ rw.::;,!c
cw.;~,!c v;n
V;1i lt mell
meu in Mt:xico.
Mexico.
dan die van het l\1ar.netje.
l\1ar.nerje. D,:
gaap.:n::!.:;) mond l:an
I:an nie~.i
n:e~s ddil
dj;) Lbnk
Lhnk inbo::fcmen;
inboéfemen;
Haar half gaap.:ndcJ
tail: zy a!iee:l Di"ren
Di"rcll aan dit:
die zwai,i,er 7.yn
zyn dan zy. Zy
echter tafl:
gt'z;g~ der MenCchen, en haarc
vlugt op bet gez;p,:
baarc buid rchynt een
cen
TiJef Il. Tab. 7ï.
77. 11.
borduu,werk te zyn. Zie SEDA Toef.
koaba;:r borduurwerk
Tc.b. 20.71.
20.11. J.
? en
el1 3. en Teb,
r.
Kon;;,g van Troac;e en Grootvader van Tms. Hy
TEUCER. l\ün;i'g
gaf zyr:en naam aan de
èc Trojaanen.
Trojaanen J die ook Teucriaanen ge.
erden.
noemd wi
wierden.
'Er was eene
"ene andere Teuc'er,
TCllcer, Zoon van
V<ill Tdamon en van He·
f1one,
fione, die uit 7.\'n
zyn Land
La~d gej'l
gej'{ ~~,i
~g,l lVierd,
wierd, o'adat
o';ldat hy den dood
v::n
v:m Ajax op Ulyif:.:s
UlyfT:.:s niet
r,iet ;:cw;üakt;!l
i:ç\V:OCJ~,,!1 h.1Jde.
haJde.
TEUCRIUM.
TEUCRIU M. B,ltbenr;d.
B1tben;;cl. C
Groej~
roel~ cil1uwe
Gp I uwe en bergagcigc
bergagtigc plaat.
f~n; blo~it
bloeit if!
in ,1:,;
(~c: Ma..l:den
.lvlaJ:den i\p:;1
IIp:;1 en
cn Mei. Het is ten
een uitnee·
fen;
mend Leverim.iJ,
menci
Levdm;jJ, 2eo
zco O.1t
O.lt her
het diecf}ig
clicl;!'}!g is t<:gens
t~gens all<::
aJl~ Ziektens
der Lever, Get;Z!1;;t,
Gee;zJ!gt, ei;::;, Het ],O!ilt
kOlllt voor het overige met
Cbamr.erirys o\'crtÓn.
O\'CTt:tn. j):~
J):~ fb'll
fb'l11'
" :é')O
:é'JO dik als de klein:le
klein:!e vin·
de Cba1l!rerirys
ger, m::t een \':iW,il
\'.. iw:i1 b~n
cdl ;,':-::r(,o::!:_I'J,
;,':crt,o::!:_l), en verdeel~
verdeel, 2::;
zi; in ee·
ce·
Jlige
'lIge kle:ne
klc:ne t~l;jes,
t~Ljes, d:e
d:c [':"CI:
t':"CI: ~:J ,',;ce
,',;ee te6cllS
te6cjJs elkander over.
naan.
l1:aan.
l
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{laan.
naan. De bladeren zyn langwerpig en' eenigfints rond, wat
Cbamcedrys; aan ä:: punten uitgebreidt.
uirg~br(;idr.
grooter dan die van de Cbamcedryr;
ber,,,.1en
ber,,,.len wit boven doI:l;ergrom
doI:l;crgrom en c(;lligfinls
c(;lligfints bitter van
fmadi De bloc([~m !l;:t:!"t
!l;:t:!"r lie gedaanre Van keelties of buis.
jes, ;:ynde boven uitgl l1 : c;ctt"
c;dr,. en ge!yk een Labium uitge.
V:Jn kleur, Il lande In eene
eene: kelk. die de gedaante
ftrckt,
flrckt, wit V:1n
Idokjc.11ccft.
heeft. Nadat
Na dat de b!o~ifem voorby is. groeien
van ce,:
cc,: Idokjc.
in è;~,,~I\,(; 4 l:l:1JjC:s,
rond. Dit Gel:i:JJjC:s, zynde tJyna ganlfch
&antf~~ .rond.
was ;'j:C ~.~ 'iJ
'il w~r,T1e L~l1dt'n. gelyk in
In Sicilien.
Sicillen. ltalien
!talien &c.
}1.:~
l';:;~ 1!:~;:':
h:~;:'; : :tyd gro' n. Het behoort tOt de didYllamia-gymlliu.
di:1Yllamia-gymllio.
ft~,mi
Jt~,mi -. 1': ,..:,;:;
.:.;:; ,O"f
'-;"f Planten.
TY
Y UT:',
UT:,. T E~;, ïà.a~lts.
fn.a~lts. Tbcut.
Tbcllt, Tbo)'s,
Tboys, Tboyt, Tbeutus
Tbeutlls of
T,~(,;,
T,~(,;.
,~;;._".-(,:h<;;!dcne
,~;:-._, .• ~,:h<;;!dcne na;unen
na;lmen van Mercurius, die aangebe.
j;,;; d uil :er
:l'r dien van TJ!Ul'OTES,
T.I!.Ul'OTES, in de GauJen,
Gaulen, waar
ikn'
llën' .... j;;;
I:1C" J:~!;l l\h.nlChclyke
]\1"ni'chdyke Offerhanden deed. Zyn dier;fi wasin
EnvV"" b~bol1nen.
b~bO)llnen. waar hy geregecrd had undcr den naam
va~j AiIJc~er
Aibc~er of van TIJot.
Tbot. Na zynen dood vereerden àe Egyp.
tenaZïS h:':lll als een God, en gaven hem den hond tOt e:,:n
e~n
Symb.,lum Zy vertooncw
vertoonG~n hem onder de gedaante van ee.
nen
ncn Menfch met een' hondenkop, die men in 't Egyptifch
Allubis noemde. Dit
Dir was ook
oCik de naam die men aan Thot
zelve gaf. verwarrende het kenmerk zelve met het voorwerp
't welke het vertoonde.
TEUTHlS. Een Vorfi van eene Landftrcek
Landftreek van Arcadie, ver.
trok met de Grieken naar Je
de belegering van Troyen
Troyen;; maar
zynde. kreeg hy twifi
twift met Agamem.
in de Haven van Aulis zynde,
non, die hem ht.t befluit
bef1uit deed neemen om terug re gaan. Van
Gramfchap vel voerd zynàc,
zyndc, kwetfie hy Pallas, die onder de
ce
eenen Griek, bem wilde weêrhouden. Dit
Die w"s
WoS
ge'Jaante van cenen
cene bron van ongelukken voor hem en voor zyn Land.
èene
TEUTHRAS. Zoon van Pand
Pandion
ion , Koning van Silicien
Silicicn en van
Dagters h:!dde
hadde en dat Her.
Mylicn.
Myûcn. Men zegt dat hy
by vyftig DogIers
cules ze aih.m
ancn trallwde.
trOllwde.
TEUTLAGO CAUHQUI. Zle
Zie de Artykels
.Artykels SERPfN5
SERPEN5 en
SJ.J\~G.

TEUTONISCH. Iets dat op de Teutons betrekking heeft,
heeft.
een oud volk van Duirfchlri.nd,
Dui!fch:.J.nd, woonenJc
woonenJe meell:
meefi langs de
kuacn van den Duitfch{;n
Duit[ch{;n Oceaan: dus is de Teueo11iJèbe
Teuto11iJèbe Taal
de ou Je Taal van Dui~Cch~and.
Dui~fch~and, die
dje onder de MoeJertaalen
Telltonifche \Vordt nu gelllamJ
gemamJ de Ger.
Gt.!r.
gerekend wordt. De Telltoni[che
maniCche of Duitrche, en ~ordt onderfcheiden
onderCcheülen in Hoog- en
cn
manifche
Neder.luitCch. D" HoogJUlcfche
HoogJultfche heeft twee aanmerkelyke
Dialet1en,
Dialc.:1en, naamelyk: (I) de ScandiaanCchc.
Scandiaanfchc, Deenfche of
Gott::':lC; waartoe behooren de Taak:n die in Denemarken.
Noorwegen, Zwcden en Yiland
Yf1and gefprooken wordell. (l) De

Sax·

l4 Z
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Saxifche
SaxiCche waartoe behooren de onderfcheidene TaaIen der
Engeifchen , Schotten
Schotten.' I I:riefen,
I:rieCen, en die van het Noorden der
EngeIfchen
Elve Tot de NederaUlcfche
NederrlUltfche behooren het Nederduicfch.
NederduitCch.
Vlaa;nfch &c.,
&:c., welken in de Nederlanden gefprooken
gerprooken worden.
Militllire Ridderorde, op;
TEUTONISCHE ORDER. Eene MilitAire
Eeuw, en dus
gedUI ge.
gericht omtrent het einde van de twaalfde Eeuw.
naamd om dat ze meeO:
mee{l: uit Germaanen of Teutons beO:ond.
be{l:ond.
De oorfprong, enz.
e1lZ. van de Teutonifche Order wordt gezegd
Chri{l:enen, onder GUY v:;n
v:m Lufignan, de
deefc te zyn. De Chrifl:enen,
Stad Acre belegerende,
belegerende. eene Stad
StaliI van Syrien, op de Grenzen \'an
DuitCchers van Bremen
:zen
\-an het Beloofde Land, fommige Duitfchers
eo
co Lubek,
Lubek. met medelyden aangedaan over de zieken en geLeger,t die de noodige verkwikkingen ont.
wondden van het Leger
braken
ecne foort van Hoopitaal
Hospitaal op onder eene Tent,
braken.t rigteden eene
die zy maakten ~an
van het Zeil ~an
van een Schip.
Schip, en kweeten zig
ilefderyken pIJgt
dus van cenen liefderyken
pligt omtrent dezelven. Dit gaf
e-;n denkbeeld
een
d~nkbeeld tot het oprigten van eene derde militaire Or.
Or_
d~r, in naarvolging van de Tempelieren en H05pitalieren.
HOlipitalieren.
der,
gt:keurd door den Patriarch van Je.
Dit oogmerk wied
wierd goed gekeurd
Jufalem,
Aardsbifr~hoppen en
lufalem, door de Aardsbiff.:hoppen
ell Biffchoppen der nabuu.
rige
]erufalem. de Tempellige plaatfen
plaatren • de Koning van ]erufalem,
Tempel· en Hos.
pitaJI.H~eren,
pita31.Heeren. en de Duitfche Lords en Prelaatcn, {Oen
toen in
het Heilige
Hci:i~e Land; en Paus CALIXT\lS
CALIXT\7S de IIl
III bevefiigde
bevcfiigde het
door zync
zyne BuIIe:,
Bulle, en de nieuwe Order werd genaamd de Order der Tc:utonifche
Tèutonifche Rit!ders
Ri<.!ders van het Huis van St. Maria te
]erufalem. De Paus vergunde hun alle de Voorrechten der
Jerufalem.
Tempel- en Hospitaal·Heeren
H05pitaal·Heeren van St. Johannes, uitgenomen
dat zy moefren
moefcen onderworpen zyn aan de Patriarchen en ande·
ande.
re Prelaaten.
dat zy fchattir,g
fchat!ir:g zouden
zO:Jden betaaIen van alles
Prelaaten • en èat
wat zy bezaten. Anderen verhaaIen dat de Teutonifche Or·
der te ]erufalem
Jerufalem opg'.?ridlt
opgeridlt wicrd,
wierd, voor döt
d;;t ce
de S[;'d
Sc.,.:! Acre beo
belegerd wied.
wierd. De Olficiei's
OHicieis van
vzn de Teutonifche Order, toen
zy in hun fleur waren, was de Gr0otmee{l:er.
Gr')otmeeO:er. die te
re Marien.
Mariend;! Groo.·Commandeur;
Groot-Commandeur; de
burg refij~erde; onder hem was d.:!
Groot·Malrf.halk. die zyn \'erblyf te Koning,Gergen
Koning~!Jergen ha.:!;
had; de
Groot·MaJrfchalk.
Groot·Hospitalier. die te Elbing waODde;
D:ö!p;er, die
Groot-Hospitalier.
woonüc; ce
~e D:;!pier,
moe/l: "raagC'll;
'-rJagcn; de Th:.:f.1urier,
Th;':[.1urier, die
zorg voor de klederen moeO:
aan het Hof v.m
V.lIl den Groormec/l:t;;r
Gr00!mecfh:r refi.leerce. en veele Com·
Cammandel.us. als die
mandeLlrs.
dic van Thorn, Culm, Bra~dellburg,
Bra~delJ:'urg, Koningsbergen, Elbing. en::;. Zy hadden m~geiyks
tn~geiyks hunne Comman·
Comman.
deurs van byzondere
byzondcre K
'1:1"eien en fierktens,
vocaaten, Pro·
K1~:;,elen
!lerktens, Ad
Advocaaten,
Pro.
veditoren, IntendenreIl
IntendenteIl e.c.
().dtr is thans weinög
&c. nce(~
neef~ (hdtr
meer dan de fchaduw 'van
te vooren was,
\\'15, heb·
\/all het gtene
bt:ene zy oe
b~nde
b(,;nde flegts
l1egts drie
dIie of vicr
vier COlllü1anderyen,
COfilU1anderyen, naauwelyb
naau\7eJyk~gtnocr,.
gt:noeg'
13:!ID
la:lCl
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faam tot het gewoone beftaan
befiaan van den Grootmeefier
Grootmeeller en zyne
Ridders.
TEXEL. Een klein Eiland in de Provintie van
nn Holland.
Holl~nd. in
dat gedeelte 'c't weIl>
welk men
me!1 Noordholland noemt, tu{fchen
ruffchen de
AmfierJ<l'Tl ge!~gen.
ge~~gen.
Duitfche en de Zuiderzee, 10 mylen van Amficr.la'!l
Het wordt door de Zee-Engte. het
bet M4asdiep,
Mllasdiep, van 1\
N.lord.
lord.
gefcheiJen, is met een fterk
/lerk Kalleel
Kafieel en eenige
eenig!.! Dor.
holland gefcheiden.
heeft. ~cn~
~en~ grootc
grooto e~ berC"l(>T.de
bcr0{'T.de Rcede,
Reede,
pen voorzien. en heef~
Scheepeo vClhg
veIlig liggen,
liggen. en die ook
cok tot ecne ver·
verwaarop de Scheepen
zamel en Bergplaats verftrekt
verfirekt van de Hollandfc/le
HolJandfche Oorlogfchee'
Oorlogfchee·
dagelyks veele andere Scbecpen
Scheepen daar in-en uit·
pen; terwyl dagel}'ks
loopen. Voorts is dit Eiland beroemd vanwegens de heer.
Schaapenkaas , die aldaar gem3akt
gem:sakt en van daar verzonden
lyke Schaapenkaas,
wordt.
TEXT. Eene relative bewoording, onderfcheiden van Gloffe
of Commenrarius, en betekenende een Origineel Difcours,
Difcours.
met uitfluiting van eenige noot of interpretatie. Dit woord
Po:ffage V3n
v:sn de
wordt gemeenelyk gebruikt voor eene zekere P;:ffage
Heilige Schrift, door eenen Leeraar verkoofen om ren
ten on·
onderwerpe van zyne Redenvoering of Predikatie te dienen.
Een Textboek is, in veele Univerfiteiten, een Claffique Schryver,
gefchreeven, om plaats te
ver. zeer wyd door de Studenten gefchreeven.
~eeven aan eene interpretatie die door den Hoogleeraar ofRe.
wordt,J en in de tuffchenruimtens geplaat1l
gcplaatfi kan
gent gedlé1eerd
gedlél:ee~d wordt
worden.
De Spanjaards geeven den naam van Text aan eene foort van
V3n verfen, geplaat1l
geplaatft aan het hoofd
klein Dichtfiuk of opfchrift van
van eene Gloffe.
ui!;
Gloffe, en maakende het onderwerp daarvan uil;
wordende ieder vers uitgelegd, het eene na het andere, in
den loop van de G!offe.
Text.
Text, in oude Wet Schryver,
Schrrver. v..ordt
\yordt toegeeigend aan het
Boek van de vier Evangeli/lcll,
EvangeIificll J by wege van uitneemen.
heid.
heide
TEXT-ANTIQUA~.
'
'
Z'Ie het
het ArtyLl
' ..P
1 L'
TEltT FR.ACTUUR.
LETTERGIETERS.
FRACTUUR. 5
S"l ZIe
Artyk_
ETTERGIETERS.
TEXTOR. Zie het Artyl\el
Artyl,el WEE VER.
TgXTUARlI. Een naam dien men geeft aan eene S'.:éte
S':!éèe der
TEXTUARII.
C'lraïren,
Cara'iten c1der
<.':lder de
ue Joode!',
Joodel'. Zi~ het f.rtykel KAR.~ITEN.
KAR.~I'rEN.
THA,
THA. Oede
Deefe naaln
naalD geeft men
mer: up
("Jp de Af:ii;aan!Che
AfrE;aantChe EUanuen
Eilanueo aan
de Kameleon.
Ka7lleleoll.
THABOR. Een berf<
bero· :nde Berg in GaHlea,
GalHe:!, by het gwote
groote veld
Esdrelon. voordeel.:n
voordeei<!n in den Stam v:m
VIIIJ 3ab:'bn
3ab:'i:Jn gelegen, op
Esdrelon,
welken de Verllet;r1yking
Verl1et:rlyking van den He;!and der W~ereld
W:iereld ge.
fchiedt is.
THABORISTEN.
THABORJSTEN. Een tak of {dèe
teéèe van de cude
oude H<iffiten.
Hüffiten. Z,
Z'I
voerden het fiuk
!tuk dtr
der hervormil;g
h,rvormh;g verder dan Buss
Huss gedaan baè
bad.,
ver.
vex.
I
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verwierpen het Vagevtnll,
Vagevuur, de Oorbiecit.
Oorbic;;t, den Doop.
Doop, de Trao.
Tran.
fubftanciatie,
fubft3miatie &e.
&c. !-Y
Zy vcrminderd(;n
nrmindcrd(.;n de zeven Sacramf;nten
SacramEntt:n der
Roomfchen '(ot
cot vIer.
vier, naarnclyk
naarnelyk den
dcn Doop,
Doop. het Avondmaal,
het huwelyk,
rle Priefcer·Ordt:lling.
Priefter·Ord~lling.
huweJyk, en rlc
mem aan die plaats der Tt:mpe~
Tl;:mpe~
THALAME. Deefe naam gaf men
len, waar de Godfpraaken
Godrpraaken ge;;eeven
gegeeven wierden.
wierdc;n.
THALAMI CORDlS. De
D~ Hartel,all:ereJl.
Hartel,au:erell. Zie het .Arrykel
Artykel
VENTRrCVL;'~.
VENTRICL'L:'~.

THALAMlTJE,
THALAM1TJE, of THALAMiI.
THALAMII. Zoo wierjen
wierden wclë;t
wclë::r te
Athenen die geen
gcenen
en g:..
g~na3md.
naamd. weJi;en
we!i,cn in de Galden up de
onàertle banJ;
bank roeiden. En die
onàerlle
dIe in lJc;t
het midden
middt:n zaten noemden
zy ZugitlE;
ZugitfE; en de bonnl1en
bonnlh:n TbranitIE.
TbranitiE.
THALAMUS. Zoo no:;mt
THALAMVS.
nn:;mt men het echte bed der Kruiden,
of her middelfle
middellle è"el
di;cl des Blo:.:mkci!,s
Blo:.:mkcil\s.J daar de Sta1llillCi
StamilIa in
ot
het PifliLlum
PifliUum zyn
zyn,J en alwaar de lJenugting
uenugting gefchiedt.
gefchieJt.
THALASSIA. Het nederdrukken
nederdrukkt:n des Bc::;keneeJs.
Bc:;keneels.
THALASSIUS. Zie het Artykc;!
THALASSIVS.
Artykel BERILLUS.
THALASSVS.
THALASSUS. De God dur
dt:r Bruilorten.
Bruiloften. Eenigen gelooven
dat het niet anders was dan Ct))
Ctll VI
V,eubJc;·geroep;
uugJe·geroep; 't welk
wc;lk men
dikwils
dik wils by het trouwen herhaalde.
herha~ldc.
THALIA.
THALIi\. Eene der
dc;r Negen LJr.ggoJinnen.
ZJn;:;goJinnen. Zy had de Voor.
zitting in het Blyfpel en de LierdichCClJ.
Lic;rdichten. Men vertoont haar
Dagter , met klimop ge.
onder de gedaante van eene jonge Dogter
krûond. houdende een Masker in de hand.
krvond.
THALIA. (In
(ln de Botanie) Elne foort van Planten
Planten,J welker
kenmerken niet volkomen bepaald
bepa31d zyn.
THALlCTRUM. (In de Butallie)
THALICTRUM.
Butanie) E.:ne foort van de polyan.
dria'polygamia
dria'po!ygamia KlafTe der Planren.
Planten, is cene
eene plant die !leelen
lic;elen
Cehiet tt::r
ter hoogte van eenes Mans lengte
lengte,J welken /lyf,
llyf, uitge·
uiIge·
fchiet
hold, takkig.
hoek3gtjg, van binnctn
tal\kig. hoek3gtig,
binnctll hol
hol,J dorlfbaands
dorHgaands rood·
:Jgtig
ht::t purper rrekkende
trel;kende en fo:ntyds groen
agtig van kleur. naar het
vc;rfehe:de langwer.
zyn. De bladers zyn wyd uitgellrekt , in vt:rfchóle
vcruec::Jd.J vry bn:ed, porll
grorll en bllf:kende.
blinkende. De
pige dt:elen
deelen venJedd
Bloemen waff.:n op de toppt:n;
toppt;J]; Zyrl
zy'1 kiein;
ldein; be1hande
be(1:aande ieder
C;('11 bos van hcLnl1yltjcs
hc/.nl1yltjes van
uit vyf blaadjes,
blaadjes J die rondom eCIl
eene gras~gtige
grasagtige kleur,
kleur. rooswyfe gefchikt ::yn. D(;\.!le
eer.e
De:;<.:ie bladers
vallen fchielyk
fchic;l~'k af.
af, omdat dc bos van hlolmf1y'tjes
hl'lmf1y'tjes opengaande, de vaatjes die heil aan het voetf1<..eltj::
de.
VO(;;tf1~t:ltj,;; vafthe,?,ten,
nHhei,ten, aan
fiukken doet brc:eken.
brceken. en
/lukken
tm dJn !J:yfc
t>;yft 'c:r
'er niets
n:ets over
o\'er dan de
helmfiylrjcs. Als deefe
Jc;efe bloem is ;;lgevailen,
;;j~evailcn, vormt zig een
helm/lylrjcs.
driehoekig Zaadhuisje,
Zaadhui~je, dat een
c;en langwerpig, geel
geel,J ge
gevuord.
voord •
zeer
zec;r fyn en bitter Zaad in zi
zi~
bev;;t. De wortel is geel3gcig
geeJagcjg;;
h bev~t.
bogcen; [chiet
loopt wyd uit met boge!!n;
fchiet Ivoten
leOten op verfchddc
verfchdJc p:aatplaatfen, en heeft een onaangenaamen bittertn
bietertn fill.!ak.
fllldak. Dcele
Dee(e
fen.
Plant grodt in de Velden en op and';!t!
\logtige plaatfcll.
Z,/
and::rt: vogtige
plaatft:ll. Z'f
\Ve..~f.. "lyk Zout en OEe
bevat veel we.o..r"''1lyk
Oiie in zi!;.
zi~.

z'/
Z'I

THAM. THAN. THAP. THAR.
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Zy is openende, wondheelcnJe,
wondheelende ,goed
goed om het vergift te we.
derIlaan ,• den Ileen d!:r
der Nieren Ie verbryifden;
verbrylTden; de Zweeren
af te veegen en re zuiveren. Het Zaad is goed om de nIoe
nloe'<!
't!
vloeden,
vloc:den Aambeyen en Maandllondell
Maandllond~1l Ie
te Iluiten.
fluilen. De gift il
i.
een Drachma.
Dra~hma. Men
M~n blaall
blaafi het
h~t Poeder daarvan in de N
Neus_
CU!_
gaten. om de Neusbloedingen te
Ie Iluiten. Zie eene Afbeelding
van deef.:
deelt: Plant op PLAAT CCLlIl.
CCUll. Fig 4.
TRAM YRJS.
YRIS. Zoo wordt
worde van foollnigen de helJere Ster in de
Noordrche
NoordCche Kroon genoemd; anders ook Lucida CorontE
CoronlZ ge.
nJamd.
nlamd. Zie dat Artykel.
THANUS. De naal1
naa:n van eene oude waardigheid
waardigheiJ onder de En·
~elrchen
~ellchen en Schotten of Angelfaxen. Sommigen zeggen dar
dat
Tbanu!
Tbamu eene w~ardigheid was gelyk met
mee den Zoon van ecn
el:n
Graaf. CAMDEN wil dat Tbanus alleenlyk
aJleenlyk gewaardigd wicrd
wierd
door de Officiers die 'er mede bekleedt waren. Daar waren
twee foorten
loorten van Tballu!,
TballuI, naamelyk die van den Koning en
de ordinaare; de eerllen waren de
d:;: geenen die den Koning aart
aalt
::yn
~yn Hof opwagteden
opwagleden en \'erzel~en, en die Landen onmidde.
Iyk van den Koning in leen hadden. De ordinaare Thanus.
fen, of de Tba7ii mi71OTe!,
mi'loreI, waren de Lords van Ambagtsheer.
Ambagtsheer4
Iykheden, die byzondere Jurisdiftien
Jurisdiétien hadden
hadJen binnen hunne
Grenzen, en oller
over hunne eigene Leenhouders
LeenhouJers;; dc:efen veran.
derden hunne nJamen voor die van Barons.
pClltalidria.di.
THAPSIA. (In de Botanie) Eene foort van de pC7lta7Idria.di.
gy71ia
gY'lia Kla{f;:
KlalT;; der Planten, is eene Plant die op de ber~ä
bergä uige
plaalfen groeit,
Blljlerd Tur.
groeie. en die men mede den naam Vln Baflerd
bitb geeft. Zy is twee of drie voet hoo~. H ur Iled
Het! en bla.
bladeren gelyken naar die der Ferula. Haue Bloemen zvn in
Zonnenfchermen,
Zonnenfchermen. gelyk die van de Dille. byéén gefchikt en
hebbl.!n
hebb\:n eene geele kleur. Op dezelllc
dezelve volgt eene vrugt die
uit
uie twee langwerpige graauwe, op den rug ge voorde en ge.
vlengelde Zaaden
vleugelde
Zaad en is [aamengelleid.
[aamengelleId. Haar wortel heeft
heefe weinig
dikte.
dikt~. Hy is lang,
lang. haairig omtrent den Steel,
Ste~l, graauw ot
witäglig, fomlyJs uitwenrlig zwart. Hy is meteen melkagri~
melkagti~
Sap doordrongen.
doordrongen, dat
dae zeer fcherp en een weinig branclencle
brandende
en bitter is. Men laat deefen wortel droogen om hein re
te beo
waaren, najat
najae men 'er het
hee hart uitgeclaan
uitgedaan heeft. Hy
lIy heert
heefe
len
ten naallenby de zelfde gedaante als die van den oprechten
Turbith;
ligt er ,• veel wilter
veelligler
wirter en veel f(herper.
fcherper.
Turbieh; maar hy is veel
lIy
Hy purgeert
purgeere de Oymagtige
Oymaglige voglen. en wc:rkt
werkt met zoo veel ge.
ge4
weId
weid en prikkeling,
prikkeling. dat men hc:m
hem niet dikwils durft
durfe gebrui.
gebruiken. dan alleen uitwendig in de Zalven tegens het
hee kraauw.
fel en anclcre
andere 6ebrcken der huid.
THi\RA.
....
THARA. ZIC
ZIC het i\rrykel
Arrykel TAR
TARA.
THARGELJA. Was welë.:r
welëcr ee,
et'~ Feell
Feefi te Athenen. d~t zy tei
ter
eere van Apollo en Diana vierden, by.welke
by.wc:lke gelegenheid a's:
als:
X. DfE1..
j(
dan
DEEl..
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dan twee Menfchen opgeofferd werden
werden, met oogmerk Om
de Stad voor Rampen en onheiltn ((;
(Ç bewaaren en te beo
fchermen.
THARGELION. Een der Maanden V~l1
v~n het Atheenrche
Atheenfche Jaar,
Feel1en Tb(j,.;;e!:,~
Tb(jl";;e!:e,J Cl::
GW op d"n
d,-n zevenden
dus genaamd naar de Feefien
agtllen dier Maand
Maanrt gevierd wiel
wierdell.
Mn.
en agtften
;;ecorrumpeerd woord
woord,
THAUEN. Is een oud verbafterd of Gecorrumpeerd
en betekent zoo veel als een D"bw~rj,.
D~bw~r;,. II:,tzd'lc'
fJ:,.zd'lt' \','orot
v;orot gege·
bruikt by WeiWei· en l{oorubnden
Kooml:mden,J als ook
001; by Wyngaarden.
Wyng:mden.
Deszelfs inhoud is zoo veel als een Maaier in cenen
tenen dag
maaien kan.
TBAUMATURGUS.
TRAUMATURGUS. Een werker van Mirakelen. eene beo
benaaming die de Roomfchgezinckn
Room[chgezinckn gee\'cn
geercn ;:an
::Jn fommigen h:m·
h:lIl'
ner uitneemende Heiligen.
Heiligen, wegem
wegen& het t::etal
t:.etal cn
en de grootheid
hunner Mirakelen.
THÉA. ZOO heet by de Sterrekunèigen het derde Hemelhuis
Bemelhuis;;
waaruit zy voorfpellen van Zwagers. VJienuen en
tn Maagen.
insgelvks van kleine reiCen.
reiCtn. Gat1vryheid.
Gafivryheid. em;.
e'jz.
THE AMEDES. Dit is een Steen waarvan de Ouden gewag
hebben, en die de eigenfchap bezit om het Yfer te
gemaakt hebben.
!1:ooten. Men gifi
gil1 dat het.
het, of een Airchentrekker.
Aflèhentrekker, of
rug te fiooten.
een Zeilfl:een
Zeil!1:een is.
is, wiens Pool veranderlyk of onzeker is.
THEATER. De omtrek der oude
oud..: Theaters
Theaiers w~s van den ee.
nen kant cirkelvormig. door een grooten hal ven Cirkel ge.
ui mte ruffchen
[UITchen
vormd, en vierkant aan den anderen. De 1I uimte
vormd.
was voor de AanCchouwers
Aanfchouwers ge'
ge·
den halven Cirkel begreepen • "las
[chikt.
z!tplaatCen waren die a\!en
aUen door ver(ç~leidene
verrc~leidene
fchikt, daar de z:rplaatCen
Etages opklimmende fronden.
fronden, lOt
tot het boveneinde van den
omael"
omtrek. Het lange vierkant dat 'er te;;enover was, diende
voor de Aéteurs en bevattede de Scma (het Tconeel) en het
Orchefler.
Orche!ler. De groote Theaters hadd::n crie
Grie Verd:epingen
vm nappen.
ver,':c ping waren zeven reien zit.
van
trappen, en op iedere ver,li(
plaatfcn
plaat[en. die wiT..:ben
tujf..:l1en de vyftien cf aglien
agli~n dui:nen
duimen hoog en
byna eens zoo breed waren. i\lie de Verdiepingen van trap'
pen waren op tweederlei wyfen
wyCen verdeeld: in hunne hoogte.
hoogte,
pracinEliones die deeCe
malkander [cheid.
deero verc:cp:ngen
vcrl!:cp:ngc~ v;m lllalkander
fcheid.
door pracinèlioncs
den; en in hunnen omtrek,
omtrek. door byzondere
byzonderc trappen aan ieie·
dere verdieping die hen in eene regte Iyn duorfl!eeden;
doorfi!eeden; en
hal';en Cirkel uitlGopende,
uitloopende •
die allen naar het centrum van den 1131-;en
aan de gezamenlyke trappen die tufièhen
wfièhen hen waren.
ge·
waren, de ge'
daante van hotken
hoeken gaven, waarom zy Cunei genoemd wier.
dcr.. - De Aanfchouwers kwamen ilJ het Theater door
der..
vierkante openingen, in de dikte van het Metfelwerk
groote vierkant8
der Trappen verzonnen. Die openingen wierden genaamd
Yomitoria. omdat die foort van Deuren de menigte des volks
Vomitoria,
fchee·
J

J

J

THEA.

THEB.

THEE.
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fcheenen
Cchcenen uit te fpuwen. 'Er waren zulke groote Theaters.
dat ze meer dan dertig duiCend Aanfchouwers bevatteden. Die
groote Gebouwen waren znodanig
z~lOdanig toegefteld
toegefl:eld dat alles on~e·
dekt en in de open lucht was, zelfs het gedeelte van 't Too.
neel daar de Aéè~lHS
Aa~llrs hunne Ro1!t:n
Rollen fpeelden,
Cpeelden, zynde
zvnde 'er niet
anders dan het P«raJr.:lliwn.
PnaJr.:llill1n, waar zy zi~ Jdeedden,
kleedden. beek!;t;
bedd\t;
zoo dat men, om de Aé1eurs
Acteurs voor de hitte der Zon te bevei·
\vas om over het Theater Zeilen te fpan.
ligen, genoo:lzaakt
genoo:lzaal(t was
ligen.
nen, die
dlc door lIlafl:en
!paften en touwen om hoog wierden gehou.
~ehou.
flen,
y, die gereisd en de voornaame Srejen
den. - Z
ZYI
Seden van Europa
gezien hebben, zu\len
zullen ondervonden hebben.
hebben, dat d;;: Theaters.
VJn
Opera·HuiCen
Cm aak gebouwd en van
Opera'Hl/ifen &c. thans in een beteren fm
Aéteurs VOor·
Aanfchouwers, als Aéèeurs
allerlei Gemakken,
Gemakl\en, zoo voor Aanfchouwers.
HUIS.
zien zyn. Zie her
het Arrykel
Artykel OPERA HUIS.
THEATYNEN. Tbeatilles.
Tbi!atilles. Zyn Ordenslieden CD
en reguliere KIer.
ken te Ro:nen.
Romen, die geene vafte
vaae inkomtlen
inkomften hebben.
hebben, en hunnen
CARAFFA, in 't Jau
J3?r 1524.
oorfprong aan JOHANNES PETRUS CARAFFA.
verCchuldigd
Napelfch(;l
verfchuldigd zyn, die het Bisdom van Cbieti.
Cbieti I in het Nape!fche
gebied, dat in 't Latyn Tbeate genaamd wordt, bezeten.
bezeten,
maar hetz':lve
vel'laaten, en zig in eene
hetz'~lve vrywillig verlaaten,
ecne 'Voefiyne
'Voeftyne
beg~even
maar eindelyk in het Jaar 1555 tot Paus ver.
beg;;:even heeft; tnlar
kooren wierd; onder den naam van Paulus den IV. Zyne
het voorbeeld der Apo!l;:len
Aponden ,• niets in
Navolgers wilden naar !let
eigendom bezitten,
bezitten. maar zig met dat geene vergenoegen. wat
bun van anderen gegeeven wierd. Zy hebben zig in groO\
hun
gro~
aanzien gebra:;t;
gebra~t; ook veele geleerde Luiden onder zig
2ig ge.
Ma;myn inge.
had; en te Parys zyn zy door den Kardinaal Maz17n
a\lv31r dezelve een Huis voor hen geko;;r.
gekogr.
geworden, alwau
voerd geworden.
Teftament 100000
JOOOOO Guldeils
Guldens tot
tOt het bouwen van ee.
ce.
en in zyn Tellament
ne Kerk gemaakt heeft. Hunne kleeding is zwart, en fin:'
maa::allee a van de }efuiten.ldeeding
alleen
Jefuiten·kleeding daarïn onderCcheiden,
onderfcheiden I dat zy
witte kouffen
koum~n en fchoenen draagen.
draagcn.
THEBAIS. Een beroemd Hl!:denclicht
Fh:::den~icht van S!atills.
S~atil1S. waarv:m
waar\'~n
het onderwerp is de
d:: burgerkryg van Thebes, tuffchen
tuflcben de tw.;o
t\~'eo
E,eoclcs en PDlyll{~'S;
Potyll::e.r; of Thebes genomen door
dool."
Broeders üeocles
Thefeus.
TheCeus.
overloopt \'31)
\'311
De belle Critici zyn van oordeel
oOldet!! dat de Thebais ovelloopt
:Fabeien
}'abelen en AéLen;
Aé1:!en; dat ze te verhit en buitenCpoorig
buitenfpoorig is, en de
p~alen van waarfchynlykheid
bui:en gaat.
p~al~1I
wa~rfchynlykheid te bui~en
THEI~. Tcba. Tfia. PLAAT
CCLI!I. Fif:".
Fi[:·. 5. Is een
eeD kleIn
klein
THEE.
PLAAT CCLIIl.
China, Japan cn
Cll Siam,
blad. dat '.vy
blaj.
~vy uit China.
Siam. droog en gerold>
krygen. Het groeit aar. een kleine He~ll;er.
He~aer, waarvan
\Vaarv~n het
bet in
de Lente geplukt
geplul(t wordt,
wordt. terwyl het PDg
DOg klein en zagt
ZJ;;! is..
i~
Zyne gedaante is langwerpi
langwerpig,
èun, oj)
Di' de
lle kamen
kanten een
6 , puntig, <iun,
weinig getand en groen van kleur. Zyne bloem be
beJèa::t
l1.1::t l)i~
~it
vyf witte,
wine I rooswyfe
roo~wyfe gefchikte blaadjes en eenige
eeDige helmllyJ!jes.
helm~jl!Jes.
K '1
~la,
~I~,
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Nadat zy js
i. afgevallen, volgt 'er ..eene kananjebruIne
kananjebrufne dop zoo
en , twee of drie
groot als eene hafeln.oot,
haCeln.oot. waann
waaun !Den 7
~en.
we ,• .gerImpelde
au.we
kleine, gra
graau.
.genmpelde fteentJ~s
fl:eentJ~s VIn9t,
VID~t. Waarvan
waarvan ied~r
eene zeer kleIne
aak in zlg
kleine pit van een zoetagtJgen
zoetagtlgen vlefen
vleCen fm
fmaak
bevat. De wortel is vefelagtig,
veCelagtig, en langs de oppervlakte der
Aarde verrpreidt.
verCpreidt. Deefe
DeeCe Heefier
Heefter groeit zoo wel in een vette
als fchraalen grond. P.ls
l'.1s de bladers geplukt zyn,
zyn. ftelt
fl:elt men
ze aan den damp van kookend water bloot om ze zagt te
maak
en. Zoo haan als zy doordrongen zyn, fpreidt men ze
maaken.
zo
uit
Dit op Metaaien plaaten,
plaaten. die men op een middelmaatig
middeltnaatig vuur
gezet heeft.
heeft, dan worden zy allengskens droog en gerooft,
geroofl:. en
rollen zig van zelfs in de gedaante waarin wy ze krygen, doch
men moet zorg draagen om daarmede niet bedroogen te wor.
den,
den. want de ChineeCche
Chineefche Kooplieden. die zeer winzugtig zyn •
wils andere blaclen
mengen 'er dik
dikwils
blaàen onder.
Men moet de Thee vcrkiefcm
vcrkiefc:D verfen
verfeb ,• in gebeele kleine groegroe.
ne blaldjes,
Viool en • zoet en aange~
aang~
blaadjes, van reuk en fmaak als Vioolen.
naam.
De Cba of Cbaa, die de JapanneeCen
Japanneefen voortteelen.
Is eene
voortteeJen , is
foort van Thee, die kleiner en beter is dan de andere.
welgeflooten Doos bewaard
De Thee moet in eene VleCch of welgeilooten
worden, om haaren reuk te behouden, waarin haare kragt
beGaat. Zy bevat weefenlyk Zout en half fyne olie in zig.
bel1aat.
De Thee wordt veelmeer voor lekkernye dan voor een Ge~
neesmi:':del gebruikt 7doch
neesmièdel
vdoch zy bezit veele groote kragten •, want
2y vervrolykt en verlunigt
verluaigt de Geefl:en,
Gee1l:en. verdryft
verdryfc de dampen;
zy
f1aaperigheid; verfterkt de herifenen,
berirenen, en het hart;
belet de flaaperigheid;
zet de verbetering der Spyfe voort; verwekt de Pis; zuivert
bloed. en is goed voor de Blaauwfchuit en de Jicht.
het bloed,
Sireefen zeggen dat TbeB
Tbe8 een fiegt woord is van het
De Sir.eefen
Landfchap Fokien, en zy geeven voor dat men het moet uit·
LandCchaf>
Tcba. dat een woord van de MandarynCche
Mandarynfche Taal is.
fpreeken Tcba,
Men heeft den naam van Thee gegeeven aan verfcheide anpilatfen groeien. Men
dere Planten. die op verfchilIende p13atCen
Man,
[oorten in Martinique, van welke beide de Mon.
vindt twee (oorten
1'011. Apotheeker van de Eerwaarde Paters ]efuiten,
Jefuiten, eeee·
nik Tall.
cakken zond aan den Heer LEMER Y.
Y t in het Jaar 1702.
nige takken
J 702 ,
eer1l:e is eene foort
met de befchryving' van die Planten. De eerlle
Hee1l:er,
van CaryophyJlata. De tweede is eene houtagtige Heeller,
hoog, fchierende
fchietende dunne afchgraauw groene
omtrent twee voet hoag,
bladetakken, zeven of agt voet hoog, belaaden met veele blade.
komen. beren, die in de gedaante naby die van Zilverkruid komen,
fpitfer. op de kanten getand, (choon
fchoon groen van
halven dat zy fpitfer,
zyn, en eenigfints den fmaak van Ster kers
kleur en vol Sap zyn.
hebben, doch zoo llerk
nerk niet; ieder dee(er
deefer Bloemen wall
wal! op
voetfteeltje, dat uit den fchoot der bladeren komt. Zy
Zy
een voetfieeltje,
zyo

TH E

E~

149

zyn van één nuk,
1.yn
auk, in vyf witte deelen diep ingefneeden, die
in hun midden een flamperrje
fiampertje hebben, dat van vyf
\'yf helmllylt.
helmllylt_
jes verzeld is en eene LeIiebloem
LeJiebloem verbeelden. Dit flampertje
fiampertje
wordt eene vrugt, verdeeld in twee huisjes, die graauwagtige
[yn als flof,
fiof, in zig befiuiten. De Kelk die dee.
deeZaaden zoo fyn
fe vrugt' onder1!eunt
onderfteuDt,, is.
is in vyf blaadjes g~rneeden.
gefneeden. Dees HeesHees.
ren en dlgt
digt by
hy het ZeeO:rand.
Zeeftrand.
f!:eenagtlge plaat fen
ter groeit op fieenagtige
genaamd. en de Jnwoo·
lnwoo·
Zyn blad wordt in Martinique Tbee genaamd,
ners gebruiken het, gelyk wy de gemeene Thee doen. Z'I
geeft aan het water zoo f!:erk
fierk eene Verw niet als de andere
Thee van Martinique, waarvan gefproolten is.
De Europefche Thee is de Eerenpry!.
Eerenprys. Men gebruikt ook
Meli{ft:; de kleine Salie; 't'c Vrou.
op de wyfe van Thee de Melilft::;
Klapper·oofen; de Wondkruiden van
vaD
wenhair van Canada; de Klapper·ooren;
wenbair
Zweden,
ZweJen. de witte Netels en verfcheide andere Planten.
THEE DER APALACHES. CacinaFioridanorum. Ditzyn bba~
blaad~
jes die bruin groen, vaO:
vaft en breukig zyn. Zy zyn een duim
duim.
lang en drie of vrer Iynen breed, en aan de randen getand.
Zy hebben een geringe Theefmaak. Deefe blaadjes groeien
Heell:er, die naar den Alaternusboom ge.
beurtelings aan een Heef!:er,
lykt, en waarvan de Vrugten vierkantige befiën zyn. Men
Mell
Cllrolina voortkomt. Sedert eenieeni'"
zegt dat hy overvloedig in Carolina
ge jaaren heeft men deefe foort van Thee uit Miffifippi ge.
bragt. Zy ontleent haar naam van de Apalaches, 't geen eell
lndiaanfch Volk is, dat men;gvuldig gebruik van het aftrekfel
Indiaanfch
van deefe blaadjes maakt.
VADI'
THEE VAN BOHERRAVE. Zie het Art}kel MELKBOOM VAIIl
DE ANTILLISCHE
ANTILLISCHE EILANDEN.
EILANDEN.
THEE. (FRANSCHE) De Hollanders geeven deefen naam
naam.'
..
gedeelte
zoo wel te Batavia en in China, als in het overige gedeeltl3
van Indien, aan de kleine Salie, die zy van de Kuf!:~n
Kufien van
vall
Provence bekomen. Zie het Artyl\el
Artykel SALII!:.
SUIl'!.
Pro'Ienee
de.Artykels CAPRAiIA
CAPRHlA en
THEE. (MARTINIEKSCHE) Zie de.ArtykeIs
CUAMBU.
THEE of MexicaanJche
MexicaanJcbe Ambrof'yn.
Ambrofyn. Dit is eene vreemde Plant.
die zeer nuttig is voor de Vrouwen die in arbeid zyn, en
tegens de bloedfpuwingen. Zie onder het Artyk~l
Artykt:l DRUIVEN'
DRUIVEN·
KRUID.
KRUID.
THEE. (VLAAMSCHE) Dit is eene foort van Chineefche
afgetrok.
Thee, die men reeds eenigfints in de Nederlanden afgetrokken heeft, en zelfs in Engeland. Men verkoopt 'er eene
Duitfchlanu. voornaamelyk aan
menigte van in Frankryk en DuitCchlanu,
het gemeene volk op het Land, dat menigvuldig gebrUik van
de Thee maakt. Dezelve is goedkoop. De bladeren zyll
groot en gelyken naar die van afgetrokken Thee.
TH~EKOEK. Het Deeg wordt gemaakt
gemaall.t van gezift bef!:
bell: RogRagT~EEKOEK.
3
geQ!
K S
GeQ~

1)0
&)0

THEE. THEL. TH
EM. THEN.
THEM.

genrneel,
genmeel , met wat Tarwenmeel daaronder. Hierin
Hierïn giet men
on-_
warme witte honig, d3t men tot een fiyf deeg maakt, en on·.
<ln
(kr de lien
tien ponden kneedt men een laat potäîch.
potäfch. Tot een
ponds Theekoek neemt men twintig loot
laat van dat Deeg, zes
loot
Jaot Sucade
sucade en zes loot Oranje fnippers. Dit Wordt door
malkander getrokken; dan opgemaakt en gebakken, en als
mall,ander
glanfi. {hooit
firooit men 'tr
'er wat GeDl~ber
Gengber op·
opmen ze glan!1:.
THEERANDJES.
'THEERANDJES. Worden aldus gemaakt: Neem een pond
Suiker en een pond honig.
honig, en laat dit aan de kook komen;
doet dan daarby twee ponden Tarwenmeel en wat ge!1:ampte
gefiampte
lCruidna;:elen;
Kruidnagelen; maak daarvan een Deeg, en tot Tbeerandjes
Theerandjes
opgemaakt zynde, doet men bovenop Oranje fnippers en kleiklei.
ne !1:ukjes
ftukjes SucJde. Men moet het langfaam bakken, en men
kerft het, nog warm zynde.
'IHEERS.
THEERS. Ook wel
wei AJcbores
Alchores genaamd, is eene zekere foort
van Indiaanen. die in 't geheel geen Godsdienfi hebben, en
d(;!efe reden
van elk met verachting befchouwd worden. Om df;:efe
houden zy zig ook op in de afgelegenO:e
afgelegenlle firaaten der Voor.
fteden, om den anderen Inwooneren niet hinderlyk te zyn.
Zy worden doorgaands
de:
doorhaan~s gebruikt, om de Misdaadigers naar dil
Geri:ht~plaatîen te lelden.
Geri:ht~plaatfen
leiden.
THELIGONUM. (In de Bota1lÏe)
Momt.
Botallie) Eene foort van de MOl/lto
cia'IJolyat!dria
cia'IJolya7ulria Kiaffe
Kialfe der Planten, hebbende geen Cerolla;
CerolJa; de
Kelk is in tweën
t\\'(;!ën gedeeld en het fi3mpcnje
Ibmpertje enkel: de Vrugt
is etn t3aia
taaiaglig
K8ptd, bev~tten:ie
benttende al1eenlyk
alleenlyk eene enkele Cel
hrig K3prd,
en d33rïn
da3rÏn Cf;:n
c(;!n klno:vor,,'lg
klno:vor,,':g z::~:.l.
z::~d.
THELONlUM. (In de E;zgeifcbe
E:z;;eifcbe Wetboeken)
Wdbaekm) Wordt g0bruikt
gebruikt
om aan te duide'n
duido;;n Ct
t:l ne ["cre
fvelt van T01: maar Burgers
Burgels en anPt'rlocnen die
dIe t:(;n
u.:n !(;lht
r(;lht h,::bbe.l
h~bbe.1 om
O:ll vry van Tol te
dere Pt'r[ocnt:n
zyn, kunnen een Gekhrifc
~{fe7ldi
'ZVr.,
Gefduift v(;lkry::;en,
verKry:;en, genaamd
gtnaamd Brc'üe
Breve e./Je7ldi
q;!;ete
q;t:ete àc
àe tueionio.
tue!onio.
TH
THEr.1A.
E r.1A. In de
dl! opvoeJing, bet~kent
betekent het onderwerp eener
neffer.ing, voor jongt: Studenten O[!l
O~l te fchrYllen of op te
O:(;lIen.
fh:llen.
THEMA
TEI~l\lA CO~LI. (In de A;7rollomie)
Aj7ro7lomie) Wordt genaamd als men
den !land
f1and U.:r
d~r IIe:r,ei~ekenen,
IIe:T:eitekenen, Planec:cn en andere Sterren,
zoo als z;!
z~ ten opzigte van etne zekere plaats en Vdn
van zekezel,eren ljd
lid gt'zkn
gezien ·"Ju·den,
',\/0 'den , in een Quadra:Jt
Qüadra1t of andere in 12
deck
det.!k;1 red,:l:!ck
p::lkclde l:Jguur,
Figuur, naar het getal der 12 Hernelhuifen
HemelhuiCen
vontfh:lr.
vomjh:lr. In het byzonder wordt
worde Tbeme
Theme Gellet,'JJiawm
Genetbliacl/1/! of
."ata.!::iu;n
]\'nta!:iiu;n gen:t)I:ld
gen~JI;id dien !1:and
fiand der Hemelfche Tekenen en
I)I~:H,~·tcn,
I'I~:-JL~tcn. zoo 21s dezelven by icmants
iemants geboorte, wiens ge.
luk of ongt\!lk
ong(;lnk men uit het gefiernte voorzeggen wil.
wil, aan dell
den
na~n.
Hemel Hann.
TliENAR.
THENAR. (ln Ge AI/atomie)
Anatomie) Is de naam die gegeeven wordt
Byvoerdtr des duims,
duims I dewelke onder deefen vinger
aan J.:n Byvoerdt:r
by
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by de handpalm, een dikke vleefige verhevenheid maakt.
welke verhevenheid de Vmusherg
Vmusóerg genaamd wordt. De naam
GriekCch woord. dat kloppen be..
van Tbmar komt van een Griekfch
tekent.
ha~rer uiteindens aan den Ringba?d
Ringb3?d
Deefe Spier is met een ha~rcr
vafl. aan h;;:t
h;;t been deeCes deels. dat den dUim
der voorh1nd val1.
onderfh:unt,
onderfh:unt. en
e!1 aar)
aan de eedle
eeIfle vingerrye dee[es
deeCes Vingers,
Vingers. wel.
Ontlt:.:d:;un~igejj aanzien als een der Beenderen
Beendefen van
ke vce'e Ontk.:d:;u!1digen
agrtrhand. Z,/
Z" loopt VOOrt
VOOrt tot aan het bovenfte en inde agrtrhaî1d.
wendige ge,.ieel,c.:
gedeel,e d;;r
J,,:r twe3ue,
tweede, alwaar zy eindigt. Dee[e
DeeCe Spier
is [da11ell~efldd
fda11CIl~efh:ld uit twee deelen,
deelen. die byna dezelfde vaftheg.
tingen
he~be1l. en in haarc
haare werking den duim van de andere
ringen hejben,
ven~-yJeren.
vingers venry~eren.
voorn~alnll:e gebruik nogtans
nagtans [chynt
(chynt te zyn de buiging
Haar voorn~arnlle
des duiilJS
duims te helpen.
helpen, OJl
o:n denzelven
d~nz~lven ftcrk
fterk naar de handpalm te
trekken.
ad,l:Iêlor 1/lafrni digiti pedis. Is eene
THENAR pedis. five addaêlor
Spier. die onder het inwendige boord der Voetzool geplaatfl:
onderfte en in.
is. Zy is met haar ag'ereinde vafl: aan het onderfl:e
wendige gedeelte des hielbeens, het Schuitbeen ,• aan het
Wiggef]cen. aan
aJn den ringband des uitwendigen Engroote Wiggel]een,
J.els. en aan de inwendige en onderfte oppervlakte van het
J.els,
eerlle been des agten:oets.
agtervoets. Dee[e
Deefe ver[chillende
verfchilIende deel en ver.
éél1igen z;g vervoisens
vervolsens weder,
weder. en.
en eindigen aan het agterfte
agterf1:e
éérligen
illwendige gdcdte
g:Jd,,;;!te der eerfle
vingerrye des grooten teens
eerfl:e vmgerrye
en inwendige
en a~n het Z;;Jd'J:.:emj~.
Z:lJd~~emj.:, dat hier ter plaat[e
plaatfe gevonden wordt.
;;>en Aanvoerder
AJnvoerd~r des grooten teens. gelyk haar
Deele
Dee(c Spier is ~en
nJam ook mc.!ebrer.;>,t.
mc.lebren;!,c. dat
dac is te
ce zeggen. dat zy dien roert en
fhJit tcg'~ns
t~g';ns de all,jere
voet, Zy
Duit
anJere ving~rs van denzelfden voet.
bui,gt hem inr:;::;cnded.
inw 6cndeeI, zoo zy te gelyk met den A/Otitbenar
Alititbmar
werkt.

T
I-IEOBRO \~ :\.. Cb?co!aat;zootbooln.
Bota7lie) Eene [oort
foort
TI-IEOBR.O\~'\.
Cb1co!aat;lOotbooln. (In de Rota/zie)
d:;: {>olyadel!J!Ji"
;.olyad:lp!Jia renta;ldria
re1lta:!dria Klaffe der Planten. welker Co.
van d.:
rol/a
rolla belè:Jar
belè:Jat Uit
Uit ':y,
':yt re:.;topltaande
re~topltaande bloembladen.
bloembladcn. ieder
icder van
dez~!vé:n gewjptnd
dez~!vé::1
geWJiH:nd met een in tweën gedeelde Seta (borftel);
Neêlcl1'Ï!l/fl (tb
(de honigkas) is VJn eene klokvormige gedaanhet NeElCI1·i!tlfl
te en regt oplbande: de vrugt is een hout:Jgtige
houtagtige Schaal, van
~ene
on,~~lyke oilpcrvlakte.
o?pervJakte, met vyf rigchels. en heeft Zaa.
t:ene on,.;t:lyke
iIJ vyf reekfen
reeHen daarIn
daalïn opgef1ooten
opgefiooten zyn: decten
dee!en zyn
den die in
talryk.
talryk, vleefig.
vleeflg. ten naaitenby
naail:enby van eene ovaale gedaante, en
dienen om ChocolaaJ te lna'lken.
maaken. Zie het
bet Artykel CHOCO.
LADg.
LADE.
Dit GeOacht bevat de Cacao van TOURNEFORT, en de CuaCt/a·
zU/na van PLUAllER ; welker eerfte
eerfle eene vierhoekige Peul
heeft, aan ieder' uiteinde verlengd; en de laatfte een klootkloot ..
heeft.
pUiftjes bedekt. Zie het Anykel
Artykel CACAO.
vormige vrugt, met puiftjes
K 4
TBEO:
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THEOCRATIE. Zie het Artykel GODs·REGEERIN'.
Inflrument dat men
THEODOLIET. Een Mathematifch In~rument.
mee!1: gebruikt in dt:
de Landmeetkunde, tot net
het maaken
maaken of mee.
ten van hoeken, affianden, enz.
Hetzelve wordt verfcheidcnlyk gemaakt, hebbende veele on!1:ellen, de eene eenderfcheidene manieren om het faamen te !1:eIlen.
vouwèiger en gemakkelyker.
gemakkelyker, naauwkeuriger en gerieOyker
dan de andere. De gemeene be!1:aat uit een koperen Cirkel,
Diameter, gefneeden in de gedaante,
van omtrent een voet Diameter.
I.
zoo als vertoond wordt op PLAAT CCLIV. Fig. 2. No. J.
derzelver rand vt:rdeeld
verdeeld in 360 Graaden.
Graaden, en iedere
hebbende derzdver
Graad geminderdeeld, 't zy diagonaals- of op eene andere
wyfe, in minuten.
wyfe.
onder, by cc zyn twee kleine Pylaaren bb va!1:gemaakt.
Van onder.
(liJili. N
No.
o. 2.)
~.) die eenen Axis fchraagen, waarop een Teles.
is, befiaar.de uit twee glafen.
glafen, in eene vierkante
coop gehegt is.
VOorwer.
pyp, lOt het befchouwen Val) afgelegene VOorwerkoperen pyp.
pen. Op het middelpunt van den Cirkel beweegt de Index
C, zynde et:ne
eene Cirkelvormige plaat.
plaat, hebbende een
of Wyfer C.
Compas in het midden.
midden, wiens meridiaan Lyn beantwoordt aan
b IJ zj'n
Zin twee Pylaaren
PyJaaren va!1:gemaakt
de fiduciaie Lyn a a. By biJ
om eenen Axis te fchraagen, die een Telefcoop draagt gelyk:
gelyk
de voorige.
voorige, wier Iyn van mikking (collimatia) beantwoordt aan
de fiduciaale Iyn a a. Aan ieder end van de beide Tdefcoopen
is een vlak-gezigtglas
vlak.gezigtglas geplaatfl,
geplaatil:, tot het befchouwen van na.
dere voorwerpen.
De Enden van den Index a a worden circulair doorfneeden,
om de verdeehngen van den rand B te maaken; en wanneer
die rand diagonaalswyfe verdeeld is.
is, dan toont de fiduciaale
]yn, aan het eene enJ van den Index, de Graaden en Minulyn.
ten op den rand. Het gehezle Infirument is gemonteerd met
pypje, op eenen driebeenigen ftaf.
!1:ar.
een bal en pypje.
De meefle Theodolieten hebben geen Telefcoopen, maar alaIleenlyk vier platte kykglafen, twee van dezelven aan den rand
va!1:gemaakt.
vail:gemaakt. en twee aan de enden van den Index.
SrswNs Tbeodoliet voor de b~!1:e gehou.
Terwyl des Heeren SmoNs
den wordt, zullen wy 'er de befchryving van geeven.
.
De drie !1:aven
ftaven waardoor het In!1:rument gelchraagd
geIChraagd wordt,
gefchroefd in klokmetaal , door koperen bellag
beilag aan den top
faam verbonden. die beweegbaar zyn tuiTchen koperen pylaól.
pylaa.
ren, die in eene !1:elke
ftelke koperen Plaat vafigemaakt
vaflgemaakt zyn; in
welke.
welke, rondom het middel punt.
punt, is een pypje vallgemaakt,
met een
cen bal die daarin beweegbaar
bewet>gbaar is.
is, en waarop de vier
fchroeven drukken.
drukken, d;tt de rand horizont3al Haat. Een weiPlaat, door welke de
nig daarboven is zoodanig eene andere Plaat.
I!emelde fchl'oeven
fchroeven loopen J en op welke om het middelpunt
.
vaft·
vaft-

Pi. CCLIV:
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vaftgemaakt
vaflgemaakt is een Fruflum of affnede van eenen kegel "an klok'.
klok.
metaal, zynde verbonden met het centrum van den Bal, altyd
perpendiculair met den rand, door middel van een kegelvormig koper beflag, dat 'er aan val1:
vaO: gemaakt is, waaraan de
Compas-doos verbonden is, en op d~zelve den rand (Limbus)
tLimbui)
zynde een fier
ken klok.
klok - metaaIen
metaaien Rmg, waarop zig drie ko.
tlerken
peren wyfers bewee~en '. in wier Plaat vier k?peren Pylaaren
zyn vatlgemaakt, die zig
zlg van boven verééntgende.
veréémgende. de mid.
del pen van de ltlokmetaalen
Idokmetaalen dubbele Sextant houden, wiens
de/pen
dubbele index in het midden van dezelfde Plaat is val1:gemaakt.
vaO:gemaakt.
In den dubbelen Sextant is val1:gemaakt
vaftgemaakt het Paslood der Spiri.
tus, en daarboven de Telefcoop.
De Compasdoos is gegraveerd met twee Diamanten, voor
het Noorden en Zuiden, en met 20 Graaden aan beide zyden
van dezelve. dat de naald kan gezet worden naar de veran.
dering. en dus de miswyfing gevonden worden.
De rand heeft twee Fleur·de·luces
FJeur·dduces tegens de Diamanten in de
Doos. en is juift verdeeld in geheele Graaden,
Graaden. en aan de
Graaden. tot tweemaal
linkerhand genommerd by iedere 10 Graaden,
180 Graaden, hebbende drie lndexen
Indexen (met de verdee/ingen
verdeelingen
van Nonius op ieder voor de decimaal
decimaalen
en van eene Graad) die
bewoogen worden door eelle peil, vaftgemaakt beneden eell
van dezelven • zonder den Rand te beweegen,
Vdn
beweegen. en in eene andere is eene fchroef en veer daaronder, om ze aan eenig deel
van te maaken: ze heeft insgelyks genommer.
van den Rand vaH
de verdeehngen om de vierde riem in rond timmerhout te
vatten; waartoe een Iwrter
korter Index gebruikt wordt. hebbenda
Nonius verdeelingen voor de Decimaalen van een Duim;
NoniLIs
Duim imaar
maar
'er moet eene vermindering of amag
afflag gemaakt worden voor dell
baft,
baft. indien die niet weggenomen is.
De dubbele Sextant is verdeeld op de eene zyde, van onder
deszelfs Centrum (wanneer de Spirirus-pyp
Spiritus-pyp en de Telefcoop
paslood zyn) tot boven 60 Graaden van weerskanten. en genommerd met 10, 20, &c. En de dubbele Index (doch
die niet beweegbaar is) toont op dezelfde zyde de Graad en
cene hoogte, of neerdrukking tot die uitge_
Decimaal van eene
breidheid, door de verdeelingen van Nonius; op de andere
zyde zyn verdeelingen genommeld, om de opregte hoogte te
meeten van Timmerhout, enz.
ellz. in voeten, wanneer ze
~e op
10
JO voet afft3nd
afft311d zyn,
zyn. '['e welk op 20 verdubbeld,
verdubbeld. en op 30
driedubbel moet zyn; en insgelyks de quantireiten
quantiteiten tOt
tOt het
reduceeren van hypothenufifche Lynen tot horizontaaie : ze
is beweeglyk door eene pen in de dubbele Index vafigemaakt.
Telefccol' is een weinig korter dan de Diameter van den
De Telefcaol'
K5
rand,
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lalld,
rand, opdat een val dezelve ni~t
nl~t beroere~ Het gebruik van
Tkeodoliet wordt overvloedig
overvloedIg getoont in dat van de Grade Theodoliet
phometer of Semi-Circulus.
Semi-Circulus, die enkel eene halve Theodoliet
is' en in dat van de Vlakke-Tafel, die by gelegenheit! gege.
ia'
m~akt wordt om als eene Theodoliet gebruikt te worden. Nota: de Index van het Compas van eene Theodoliet dienen
insge1yks
insgelyks voor eellen
eenen Circumferentor en worden als zoodanig
gebruikt. Zie het Artykel VLAKKE TAFEL.
Godgeleerdheid,
THEOGONIA. Die tak van de Heidenfche Godgeleerdheid.
die de Genealogie van hunne Goden aantoont.
THEOLOGANT. Is een Godgeleerde of zoodanig een
eenPerfoon
Perroon
die zig op de Godgeleerdheid toegelegd heeft en een openbaar
Kerkelyk Ampt bekleedt.
THEOLOGIE. Zie het Artykel GODGELEERDHEID.
THEOLOGIUM. (In het oude Theater) Eene foort van kleine
kleiAe
verdieping.
verdieping, boven die waarop de gewoone Aél:eurs
Aé1:eurs verfchee.
nen, zynde de plaats daar de vertooning der Goden toegefteld
toegefield
wierd, en waarvan ze den naam draagt.
THEOPHANA. Eene jonge Dogter aan welke Neptunus
huwde en die hy in een Schaap veranderde. Zy was de Moe.
der van den beroemden Ram in het Guldenvlies.
THEOPHRASTA. (In de Botallie) Eene foort van de penta7'.
pentan.
dria-mollogYllia
dria-monogYllia Klaifl!
Klaff.: der Planten, met een eenbladig uitge.
gefplitf1: aan den rand: de
fneeden bloemblad, half in vyven gefplitfi
vrugt is een breed, klootvormig , eenvakkig kapfel, bevatten.
de eene groote menigte
menIgte rondagtige Zaaden.
THEOR13E. Is gelyk als eene Bas-luit, zoo nogtans, dat 20
THEORllE.
<ca
meer, naamelyk 14I4 of 16 Choor·Snaaren,
ChooroSnaaren, en boven den reg.
regten hals, waarop änderfints
i!nderfints de banden liggen, die aan de
Luit de Greep genaamd
I.uit
genaam~ wordt, nog een anderen en langeren
hals heeft. Zy dient alleenlyk daartoe. aangezien wegens de
greepen,
groote en wyde greep
en , geene Coloraturen of deminutien
daarop kunnen gemaakt worden, maar flegts
f1egts moet worden
gegreepen, dat een Difcanr
Difcanc of Tenor met eens Menfchen
Stem. gelyk by de FioDI
Fiool de Baflarda daaronder gezongen
worde. Zy I,an ook nevens de Bas van andere lnfirumenten
Inllrumenten
gebruikt worden. De Tbeorben zyn tweeërlei.
tweeërlei, de eene met
de andere met ftaalen
(taaIen en geel koperen.
Fioolfnaaren, ce
THEOREMA. Is eene Leerfielling,
LeerfieJling, waardoor iets als mogelyk
of onmogelyk, waaragtig of valfch, gefield wordt te zyn; en
vOOläfgellelde Principia of grondbeginfe.
het welke U!t
u:t zekere vooräfgefielde
len moet beweeCen worden. Zie LEERSTELLING.
THEOREMA. Is ook een deel der befpiegelende Geneeskunde, anders Tbeoria or Tbeoretica genaamd.
THEOREMA PYTHAGORICUM. Zie het Artykel
Artykell'YTHA~
PYTHA~
aOIUSCllE
GOIUSCUE LEERSTELLING.
LEERSTELLING,
THEO.
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THEORETISCHE WEETENSCHAPPEN. ZOO worden die
gefmen genaamd.
genaamd, die enkel en alleen de kennis der waarwaar.
geenen
heid, zonder de pratlyk
praflyk of oeffening tot haar voorwerp
hebben.
THEORICA. Is het tweede Deel der Sterrekunde.
Sterrekunde, dat van
eigenfchappen en veranderingen handelt.
handelt, welken
de byzondere eigenfehappen
niet van alle Sterren zonder onderfcheid kurmen
kucnen gezegd Wor~
THEORIE.
den. Zie TIiEORIE.
Tbeori(JJ Plcmetamm.
Pllmetarzt11z. Zyn inderdaad niets anan.
THEORIClE of Tbeoria:
ders dan de voorfiellingen
voorficllingen van zekere Figuuren en kringen.
kringen,
waardoor de Sterrekundigen getragt hebben de beweegingen
der Planeeten te verklaaren.
THEORIE. Dezelve wordt door de Ouden
Ou~en op eene geheel
andere wyfe verhandeld dan van de nieuwere Auteuren. AI
Al
het geene ten opzigte van deefe Materie ontdekt is, heeft
RICCIOLUS, in zynen Almageflo byé~n verzameld, Iolitgenomen
witgenomen
voorfchyn is gekomen.
wat na het Jaar 1650 te voorfehyn
THEORIE VAN DE PLANEETEN. Is inderdaad niets an.
gedagteu O'ler de Figuuren. door welken de Ster.
ders dan gedagten
rekundigen de beweeging van de Planeeten hebben wiJlen
willen
verklaaren. Vermits naamelyk de Planeeten
Planecten na eenigen
cenigen tyd
weder op die plaats opkomen, daar zy voorheen geweefi:
zyn, zag men ten eerfie
eerfle dat de beweeging
bewceging niet in regte, maar
in kromme Linien gefchiedde,
gefehiedde, en wel te weeten in dusdani.
ge Linien, die in zigzc!f
zigzclf loopen. Dewyl nu onder de krom.
bekendlle is,
me Linien de Cirkel de bekendfie
is. zoo verviel men ten
eerlle
eer!le op dezelven; maar omdat de Zon en de overige Pla.
cenen tyd lJaby,
neeten den eenen
Iiaby, den anderen ver af van den
fionden, merkte men ten eerllen
Aardkloot !londen,
cer!len aan. dat het
middelpunt van den Cirkel niet hetzelfde was met dat van
den Aardkloot, en dierhalven dagt men op
CiTCl/los eccCllt,i.
ot> Circulos
eccentri.
cas of ECCENTRISCHE
ECCENTRISCIIE CIRKELS, die naamelyk
naam:.:lyk hun middelpune
cos
middelpunt
van den Aardkloot hadden. In de beweeging van de Zon'
konde men met den eceentriCehen
eccentrirchen Cirkel eenigfints
eenigÎIms te regt
raaken; maar in de overige Planeeten niet; want men vond
buiten de ongelykheid van de beweeging, diergelyken men
ook in den Zonnenloop waarneemt, nog eene andere, welke
affiand der Planeet van de Zon
zig naar der fchynbaaren
fehynbaaren af!l:and
fchikt, en eigenlyk uit de beweeging van den Aardkloot rond.
fehikt,
om de Zon ont1l:aat.
ontfiaat. Dierhalven fielde
!lelde men op den Eecen·
Eccen·
uifchen Cirkel nog een anderen kleinen Cirkel,
Cirkel. wiens mid·
midtrifehen
Eccentrifchen Cirkel, maar Ïn
delpunt in den omtrek van den Eecentrifchen
ïn
den omtrek van deefen zig de Planeet beweegde, en deefen
Epicydum. Ja wanneer eene diergelyke
Cirkel noemde men Epicyt:lu1n.
Epic'Jclus nog niet voldoende genoeg was, fielde men nog
een
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ee~ tweeden durop
daarop...• en hiette .dezelve Epjrypuyclum.
Epitypuyclum.

De
EplC'Jcl'I
EplC'Jc1,. hebben eemge van de nteuwe Sterrekundigen moeten
behouden. niertegenlhande dezelven de beweeging van den
de
Aardkloot rondom de Zon hebben aangenomen. omdat do
enkele Eccentricus niet groot genoeg was.
was, om de eerlle on.
Ein.
gelykheid van de beweeging volkomen aan te toonen. Ein_
delyk heeft KEPLER door veel nadenken gevonden. dat
dac de
weg van de Planeeten
Planeecen eene Ellipfis zy.
zy, en al het geene hy
daarvan opgegeeven heeft. kan men tegenswoordig,
tegen!woordig, gelyk
NEWTON, BER])/OUILLI
BERNOUILLI en HERRMANN ontdekt hebben. uit
de Geometrie zeer klaar bfwyfen.
THEORIE VAN DE DRiE BOVEN·PLANEETEN Satur1lus
Jupiter en Marl.
Mars. Zyn de gedagten der Sterrekundigen van
de Figuuren. waarin zig de Planeeten b. !l-. cl' beweegen.
Hoe zulks gefchiedt heeft PTOLOMfUS.
PTOLOMEUS. en in het byzonder.
naar het gevoelen der Ouden. in zynen Altnageflo.
Almageflo. Lib. IX.
c. S. p. 222. op de volgende wyfe voorgefield
voorgelleld:: Uit het
middelpunt van den Aardkloot. PLAAT CCLVI. Fig. J. 't
welk hier A is, wordt een Cirkel HBPC befchreeven,
beCchreeven, die
de Ecliptica voorllelt. Door A trekt men eene regte Linie
BC, welke de Liniam Abjidum
Abfidum betekent. AE is de geheele
Eccentriciteit. en uit E wordt met den halven Diameter van
den weg der Planeet de Cirkel MKFL befchreeven. welke
Eccentricus. en insgelyks De/erens hiet. In den om!rf!k
EccentricuI.
omrrf!k van
deeCen beweegt zig het middelpunt I. van den Epicyclu.
EpicyclUI,,
terwyl het middelpunt van de Planeet IJ rondom gaat. De
beweeging van de Planeet 1 is ongelyk fnel in den De/erenI.
De/eren.,
echter fchynt dezelve gelyk fnel te zyn in het middelpunt van
den JEquallI
JEqualls E. Maar nu is F het Apogrtwn
ApOgrtUl1J EccC/Jtrici defedele.
rentis; in G en g het .Apo,(~wn
Apo,rwm medium Epicycli , werwaarts
de Linie EG of Eg uit het middelpunt van den JEquans E
getrokken wordt; in G en %,f' het Apogrtum 'IIuum
'lJetum Lpicyc1i,
Lpicycli.
waarnatoe de Linie G A of u A, uit het middelpunt van den
dUi de Epicycl"r
Epicyclw.
Aardkloot A
A getrokken wordt. Wanneer dU5
in de Linea Abfidum BC
Be is,
is. zoo komt het Apogrtum Epicycli
medium en verU7n
verwn met elkander overéén. Eveneens is 1\1 het
Perig.um Eccelltrici.
Ecce7ltrici. en indien het middelpunt van den EpiEpi.
cyclus zig daarïn bevindt, zoo komt het Perigftfj7n
Perigrtum Epicycli
medium & verum 0 met elkander overeen; maar in de ove·
rige Gevallen verfchillen
verfchiIlen zy van malkander als het A,ogrr.um
A,ogrwm
Epuycii medium er. verum FOM
Epecycli
FDM is de diameter abJidum EcEeantri:i; EFG en ElG Linea Apogrei medii; AF g en A
A 1 uIj
Apogaj veri; EFR en El, Linea mo'14s
mot us medii Centri
Cent';
Linea Apogllj
Epicycli 10 lEqU1Tlte; AZ.
AZ, 't welk met EI paralltl getrokken
wordt. insgelyks AB Linea motus medji
vorat,
meJj; Cmt,i Epicycli in Z'o'
diaco
diaco,J
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diaco, AlT en AFB Linea Loci veri Cmtr; Epicycli ; Au X
Linea loci veri Planetce;
Planeta ; GFQ en g I q de diameter Abfidum
Abjidum
Epicycli ; b F d de diameter mediarum longitwlimms
longitwlinu"J Epicycli
Epicycli;;
NDY de diameter mediaru",
mediarum IOllgitudinum
longitudinum eccentrid. Als men
de Eccentriciteit van den Defercns
Defert:ns AD, door de Linie a m.
in twee gelyke deelen verdeelt.
verdeelt, zoo is A a en Am
A fIS Litlea me.
dice
Lo~~it!ldilli!, De beweegi~g van het Apogreum medium
dia Lo~!:.it!ldillis,
EpicyclJ
Epicycls IS van o~gely~e fnelheJd;
fnelheld; maar de beweeging van het
fipoglEum eccentrlcum J~l~ even fnel. Het verfchil tulfchen
Apogreum
tuffchen het
Apoglf.um verum Epicyc/i g u heet Equatio Apogrei medii, of
Prollapbrerefis motus Apoged
Apogrc; medii; de Boog van den
ook Pro/lapbrerefis
Dier kreits tulf~hen
tuff~hen de Linea Abfidum en de Linea Motus meDierkreits
dU
dii BZ Anomalia media Eccentrici.
Eccentrici, insgelyks
ir.sgelyks Centrum medium;
de Boog tulfchen
tuffchen de Linea Abfidum en de Linea verimotus
BT. Anomalia 'V~ra
tlp.ra Eccentrici.
Eccelltrid. of Centrum 'Verwn,
verum, insgelyks
insgelykll
Centrum
Cmtwm 'lJerum of Celltrum
Centrum COrEquatum; de Boog van den
tuffchen het begin Van
van den Ram P en de Linea
Litlea MoDierkreits tulfchen
tUI
tut medii PZ. Longitudo ,,,edia
media centri
centr; Epic'jcli.
Epicycli , Longitud~
Longitud()
media Eccentrici.
larieta; de Boog van
Eccentrici, Longitudo
Longitltdo media P
Platleta;
den Dierkreits tulTchen
tuffchen het begin van den Ram P en de Li.
nea
ma Mutu.
Motu! ved
'lJeri PX, Longitudo 'Vera
vera Centr; Epicycli , LongiLongi.
tudo vera
'Uera Cent,ica,
Cmerica, Longitudo Wit,;
cellt,i Corequata; het verrchil
tulfchen
tuffchen het Centru", Mulium en Verum TZ. of de Hoek
TAZ ./Equatio
JEquatio Centri i,1
j'l Zodiaco, insgelyks ./Equatio
JEquatio Anoma.
lill Eccenrrici; de Boog Van
van dt:tl
dt:n Epicyclus G b of g IS1: tulfchen
tuffchen
het Apogreum Medium Epicycli en het middelpunt van de Planeet b of fI, Anomalia Orbis media, of Arlumentum
ArlU1nentum medium;
de Boog van den Epicyclus G b of u n.
n, tulfchen
tuffchen het Apogreu1I
medium Epicycli en het middelpunt van de Planeet b of n.
n,
Anomalia Orbi.
Orbis Epicyclus G b of UUil11 tulfcben
tuffcben het Apogrtu'nl
Apogrtum
'Vemm Epic'jcli
Epicycli en het middelpunt van d~ Planeet Anoma/i"
Anomali~
Orbis 'Uera,
"era, Ar,ummtwn verum, Argulnmtum Corequatum;
eindelyk de Boog van den Dierkreits tulfchen
tuffchen de waare plaats
van de Planeet TX, lEquatio
lEquatia Argument;. Wat COPl!:RNJCUS
COP!RN1CUS
en anderen na hem in deert: Theorie van PTOl..OMlEUS
PTOLOMlEUS veran·
veran.
is niet noodig om hier re
te verhaaft:n.
verhaafe::n. vermits
derd hebben, ;s
de hoofd-verandering,
hoofd-verandering. welke KEPLER
KEPLER daarïn voorgenomen
heeft, genoeg bekend is. Alleenlyk moet men aanmerken.
dat de Epicyclur
Epicyclus hier de plaats van den weg waarneemt, in
welken zig de Aardkloot rondom de Zon beweegt; maar de
Eccentricu.
Eccentricus met de JEq!lalls
JEquans de plaats van de Ellipfi.,
Ellipfis, die
K EPLER
EPLER ingevoerd heeft. Daarvandaan is inderdaad de beb:!·
weeging van de Planeet,
Planeet. die echter niet, gelyk PTOLOM~17S
PTOLOM~T1S
opgegeeven heeft, rondom den Aardkloot, maar rondom de
Zon ;:ou
zou aangelegd worden; 't geen COURNICUS
COUlU'UCUS eerft
eerfi ont·
oot·
dek:,dek:lI.
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dekt, en TYCHO zelf goedgekeurd
goe~gekeurd heeft, niettegenfiaande
niettegenR:aande hy
~Y
in het middelpunt van de Waereld liet 11:11·
fiU·
den Aardkloot In
11:aan.
ftaan.
THEORIE VAN DE BENEDEN PLANEETEN Pe1ZUS
Penus en
Mercurius. Van deefen maakt PTOLOMIEUS.
PTOLOMAWS. in Almagefio.
Mercuriru.
Almagefto.
Lib. IX. c. 7. Jeqq. p. 225. het volgende ontwerp. Hy geeft
naamelyk aan Venus,
Ve/lzts, gelyk de drie boven-Planeeten, eenen
EccentricU'H,
defel'entem en lEquantem
.IE qztantem van gelyke grootte, ne.,
ne~
Eccentricwn deferentem
vens eene in twee gelyke deelen gefneden Eccentriciteit;
Eccemriciteit; en
laat zig
~ig ~ in Epic'jclo,
Epicyclo, maar deszelfs middeipunt in de Peri.
phene
De/mms beweegen. welke bewee.
r~en DeJerms
j>herie of omtrek van (~en
ging in het CentrU7i;
j1!,quantis even fnel ver[chynt.
verîchynt. alleenlyk
Centru?;~ IEq11antis
verfchi! daarby a:mmerkelyk,
aanmerke:yk. dat de Linea 7i1.0tus
medii
7i1.Otus 7nedii
is dit verfchil
Centr;, Epicycli Veneris •, en die van de Zon beftendig
be1l:endig eenerlei
eenerIei
Centri
is; waarom Venus
Venu3 van de Zon niet verder kan afgaan,
afgaall, dan
haar Epicyclus todaat.
toelaat. Van Mercurius is even hetzelfde aan
te merken, waarby nog het tweede verfchil
ver[chil komt, te weeten
weeteIl
Eccentrici diferentis
deferentis niet beflendlg
beRendlg ee.
eet
dat het middelpunt des Eccentrid
nerlei
nerlel wydte van den Aardkloot houdt, maar zig in den om·
om.
trek van eenen
een en Cirkel beweegt; waarvan daan ook deefe
Eccentriciteit Eceentricitas
Eccentricitas temporaria
te1npararia genoemd wordt. Ry
EccentrÏciteit
KEPLER heeft men diergelY!gè1
diergelyIgen verfchil in het geheel niet
Doodig,
noodig, maar alles blyft by de eene
ecne Planeet gelyk als by de
Theorie 'Van
andere. Over de Tbeorie
van de Maan. Zie het Artykel MAAN
en wegens die van de Zon. Zie het Artyl,el
Artykel ZON.
ZON.

'tHEORIE
THEORIE VAN DE BREEDTE DER PLANEETEN. Dee"
Dee.
fe heeft
beeft PTOLOMlEUS.
PTOLOMlEUS Lib. VIII. p. 299.Jeqq. zig op de vol:
gen
de wyfe voorge1l:eld.
voorgefteld. Hy onderflelt
gende
onderReIt dat de Eccentricus,
Eccentricus.
waarin zig het midde:punt van den Epicyclus
waarïn
Epicyc/us beweegt, de
Ecliptica in het middelpunt van den Aardkloot doorfnyde.
doorfnyde, en
dus het grootfle
groot1l:e gedeelte van den Eccentricus ten noorden»
noorden.
en het kleine deel ten Zuiden zig bevinde. De Hoek welke
Eecentricus en
en· de Ecliptica met
beide Cirkels, naamelyk de Eccentricus
elkander maaken, laat hy onveranderlyk; nogtans veranderen
de punten ot
knoopen in welken zy malkander
malkander;i doorfnyden.
of lmoopen
Om deefe bevreeging
beweeging te verklaaren, hebben de Ouden welke
vafl:e fchyven en uitgeholde kegelen te [aa.
den Hemel uit vafte
faa.
veJ'becldeden.• een byzonderen Cirkel gemengefleld zig verbeeldeden
mengefteld
bruikt, dien zy Deferentmn
DeJerentmn NodoJ genoemd hebben. Einde.
iyk laat hy ook den Epicycl!mt
1yk
Epicyclum onder eenen veranderlyken
hoek
boek den Eccentricum doorfnyden. waardoor de veranderin.
gen van de breedte verklaard worden, welken van de be
wee..
bewee.
ging des Aal'dkloots
AaIdkloots rondom de Zon ontftaan.
ontRaan. Dierhalven
aanneemt. niet meer van doen,
doen ~
heeft KEPLER, die dezelve aanneemt,
dan dat hy zyne EJlipfis,
Etlipfis, waarin de Planeet zig beweegt.
doOf
.
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door de Ecliptica in bet middelpunt van de Zon laat door.
fnyden.
THEOS.
TlfEOS. Is by de Sterrekundigen het negende Hemelhuis •
waaruit zy van des Menfchen Religie en Godvreefenheid
ver11:and, Reifen in ver·afgelegene
ver-afgelegene Landen &c. voor:
van zyn verfiand,
fpellen.
THEOXENIlE. Griekfche Feefien ter eere van alle de Go.
'THEOXENllE.
den.
Therapeufis, Tbe,apeutica. Is dat deel der GeTHERAPEIA, Tberapeufis,
neeskunde, 't welk de geneefing der Ziekten~,
Ziektens, die den Menfch
aantafien, ten onderwerpe heeft, en den Menfch de verloo.
rene
ne Gezondheid tragt weder te geeven. Doch, opdat melt
re
eenen
een
en gelukkigen voortgang in de Tberapeia hebben moge.
moge,
zoo is het hoog noodig, dat men in de Patbologia en Semio •
TlieropeÎa geno.
• ica wel gegronde zy; anders zal de, uit de TlierapeÎa
me geneefing, te vergeeffch en geheel Empyrifcb zyn.
THERAPEUTJE.
THERAPEUT iE. Eene bewoording die men toepafi: op zul.
ken die geheel in den Godsdienfi
Godsdienfl gebruikt worden. Deefe
algemeene bewoording heeft
heefe men toegepafi op byzondere Sec.
tens van Men[chen,
Menfchen. betreffende dewelken 'er groote Twi!len
Twillen
onder de Geleerden geweefi
geweefl: zyn.
Men veronderftelt
veronderfielt in 'e algemeen dat de HEILIGE MARCUS
eene byzondere Societeit van Chri!lenen
Chrillenen oprichtede , omtrent
Alexandrien,
Alexandrien. waarvan PHILO
PHiLO een verhaal geeft,
geeft. en <lczelven
dezelven
TberapwtlZ
TberapeutCl! noemt. Hy fpreekt van dezelven als van eene
byzondere Seél:e,
Seéèe, van de Waereld afgezonderd, die hun Iyd
doorbragten in het leefen der Schriflen
Schriften van oude Schryvers.
in het zingen van Lofzangen en Liederen,
Liederen. door fomrr.igen
fomIr.igen
eigen Seéte
Seéèe op~e!leld,
opgelleld, en in faamen den gcheeltn
gcheelen
van hunne ei~en
Nagt. te danffen.
dantTen. SCALIGER houdt !laan
fiaande
EtTeenfche
Nag~
de dat het Effeenfche
Jooden waren; maar V ALESIUS verwerpt dit gevoelen van
SCALTGER:
ilo ze nooit ~fTeën
SCALtGER: (.1) omdat Ph
Philo
l':tTeën noemt.
Memt. (2) Om
dat 'er geene Effeën waren dan in het HeiFge
HeiEge Land; terwyl
de Therapeut<e
Therapeuta! door Griekenland en door alie de Barbaarfche
Natien verfpreidt
verfflreidt waren. (3) Omdat Jofephus, die een zeer
breedvoerig verhaal doet van de Eff.:ën,
EtT;:ën, geen er.kel woord
gewaagt van de TherapeutlZ.
TherapeutCl!.
THERAPEUTlCA.
THERAPEUTICA. Zie ,et
'let Artykel THERAI'ElA.
THERAI'EIA.
THERAPHIM. Zekere Deelden
Ueelc!en of byg<::l0o'lige
bygel0o"lige Figuuren waar.
van in de Heilige Schrift gefprooken wordt. Sommige Jood.
Jood[che Schryvers verhaaien ons dat de Theraphim gtlykenjfT~1l
gelykenj!T~1l
waren van Menfchelykc hoofden,
hoofden. gepla3tlt
geplaatlt in Nlffcn.
NI!Tco. die
men als Godfpraaken ra:ldpleegde. Anderen zeggen dat het
Talismans of Figuuren van Metaal waren, onder zekRre
zekp.re
Afpeéèen van de Planeeten gegraveerd.
gegraveerd, waaraan zy buitenge.
Afpeéten
Oollerfche Volken wawoone kragtun toefchreeven. Alle de Oofic:rfche
ren
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ren aan deere bygeloovigheid overgegeeven;
overgegeeven: en de Perfiaanen
Perfiaancm
noemen ze fieeds
needs Telefin,
Telelin, een naam die zeer overéénkomt
overéénltomt
met dien van Theraphim.
De Geleerde SPENCER
SrENCER maakt van het woorri
woorci Theraphim hetzelfde met Seraphim.
Seraphim • door het veranderen der S in T; waar
uit volgt dat
Jat deere
deefp. Beelden vertoonin~en waren van de EnAnder"n veranderveronder·
gelen die Seraphim genoemd worden, Andertn
fiellen dat het cene
eene foort
Coort van Dii penates of Huisgoden ge.
geweel1
ween zyn.
THERENIABIN. Manna
Mamla liquida. Zie onder het Artykel
MANNA.
MANNA.
THERIACA. Driakel. Is gemeenlyk een Vergiftwederfiaand
Vergiftwedernaand
voornaaOlelyk tegens de beeten der Adderen
Geneesmiddel. voornaamelyk
en Slàngen.
Slangen, bel1:aande uit veele en in byzondere Kla!ftm
Klaffen ,er·
,"er·
deelde lngredienten.
Ingredienten. Hy wordt zeldfaam
zeldCaam meer dan eens in
bet Jaar gemaakt, waartoe ~Is
als dan de Geneesheeren verzogt
worden, om by
Gy de faamenmenging
Caamenmenging tegenswoordig
tegens\voordig te
Ie zyn.
Eene zeer korte, maar teffens
telfens nuc!ige
nut~ige befchryving
berchryving van de
Theriaak vindt men In het Difpenfatori!41n
DifpenJatoriwn Brandenburgicwn.
Brandenburgicum.
p. m. J69. Welke wy aan een ieder Huisvader wel durven
aanpryfen, naamelyk: IJL.
~. Pulv. Rad. Angelic.
AlIgelic. Cmtian.
Ge7Itia11. Ols·
,litii,
'litii, Petafitid.
PetaJitid. Zedoar. ana. j. Herb. CarduibenediEl.
Carduibenedifl. Fumar.
Scord. ana 3 vj Baccar. Laur.
~ 6. Rob.
Jtmiper.. t\t
Ltiur. 36.
Rob.JlIniper
• i,
j, Ebuli.
Ebuli,
Sambuci, alza
ana t\t 6. Mellis defrumat
defpumat q J. F . .EleEtua r• -:- In
de Apotheeken wordt de Tberiaca Alidromacb,
Cr.eleJhs geAlIdramaebI en CllleJhs
vonden.
In de MrSCIlLLAN.
MrSCELLAN. N
NATUR.
ATUR. CUR
CURIOSS.
IOSS. vindt men deere
deeCe herchrybefchry'
ving, Tberiaca Bezoardica.
Bezoardica, genaamd Lentilii; daartoe neemt
I!e. He,b.
Herb. Scordii Mij. Rutce
Rutm M ij Rad. A1zgelic.
AI/gelic. Carlill.
men: Re.
CarUPI.
Hele/I. 'z~ioar.
HeICII.
Zeioar. alla j 6. Petafitid. Antbor.
Alltbor. COlltrayerv.
COlltrayer'IJ. Pirn.
Pim.
pillell. Valerian. ana 3j. Ca/am.
Calam. Aromat. 3 vj. Myrrbre
Myrrbll 3 vij.
Caft~r.
eaft". 3 iij 6. Baecar.
Baccar. Juniper. 3 v. Nue.
Nuc. MoJcb.
Mofeb. Cim!.m.m.
Ci1l1!1m.m.
Ac~t.
Acat. Car'Y9pbyll.
Caryepbyll. arom. Cardamom. mil!.
,ni". alla 3 vj. Croei opt.
?i
; iij. Campbor. Ö
~ jj 6·
6. COllcif. &
&' Contus. - Giet daarop Spirit.
B.
ViII. Juniperill.
Juniperi7l, q. f.
J. F. Elixir. 't'e welk gefiltreerd
gefilneerd en in M.
M.B.
tot de dikte van honig moet afgetroklten
afgetrokken worden; vervolgens
doe daaronder Opii Tbebaic. Aceto Corr. 3.
3 ,Ij.j• Trocbifc. Viper.
Piper.
~ 6. Flor. Sulpburis, Temt:
,ubr.
Terrte Sigillat. alla:; j (~(~" Corall.
Co rail. rub,.
prlZp. Ö
~ iij. Margarit. prcep.
prap. 3
~ ij. Lapid. Bezoar.
Bezoa,. Orimt 9
Enj;
imzp.
Ol. deft.
dep. Allgelic.
AlIgelic. Caryopbyllor.
Ca1yopby"flor. Z~doar.
Zedoar. Q7Ia.
ana. gt. iij. M. F.
Opiatum.
THt<:RIACA
TH~RIACA GERMANORUM. Jtmiperus.
JU7liperus. Zie het Arlykel
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THERIOMA. Is eenc zeer kwaadaartige Verzweering. De
oor~
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60rzaaken als ook de Geneefingswyfe
Geneelingswyfe der Zweeren, zyn on·
der het Artykel ULCUS te zien.
THERISTRA. Was een groote Sluier waarvan
W:Iarvan de Vrouwen
VroU\ven
in het Dollen
Oollen zig bedienden, en die haar van het hoofd tot
op de voeten hing. Men zegt dat de Arabifche Vrouwen het
gebruik daarvan behouden hebben.
THERMlE. Warme Baden. Deefen zyn of natuurlyk of door
de konn gemaakt. Zie het Artykel BADSTOVEN.
THERMANTJCA.
THERMANTICA. Zoo noemt men in de Geneeskunde.
Geneeskunde, ver.
warmende middelen. Zie het Artykel CAL EI'
El' ACIENTJA.
ACIENTIA.
THERMINTHUS.
THERMlNTHUS. Zie het Artykel TERMINTHUS.
THERMOMETER. Een weèrglas, is een konIlig
Iwnllig webereidt
Glas, dienende om de getleldheid der hitte en koude door
Glas.
het gantfche jaar, en byna alle dagen en uuren, zoo naauw.
keurig als mogelyk is te onderzoeken; ja ook de Graaden van
het Vuur in het dellilleeren
deftilleeren en in andere Scheikundige befig.
beligheden, naauwkeuriger en zekerer te onderfcheiden. Ook
toont de Thermometer welke Plaatfen en Vertrekken bo'Ven
ven anderen gezond 2yn';
zyn'; of 'er de lucht zuiver en fyn in
is, enz.
is.
Men heeft verfcheide wegen, manieren en formen ingeilagen
ingeflagen
om zulk een allernuttigfi
allernuttigfl: lnfirument
lnf!:rument (aamen
faamen te fiellen. Eerfi
Eertl:
heeft men lucht.
lucht, daarna Olie, vervolgens Spiritus van wyn
en eindelyk Kwikzilver tot deefe Proefneeming
Ptoefneeming gebruike.
gebruikt.
De luchtpyp die eerder door hitte en koude dan een:g ander
Vogt wordt aangedaan, heeft men eerfi daarop als het belle
betle
middel geacht om aan dat oogmerk te beantwoorden; en zulks
zyn, waare het niet dat de zwaarte of
zoude het inderdaad zyn.
drukking van de Atmofphera of Dampkring 'er insgelyks ter
zelver eyd
tyd invloed op haddej
hadde; en door fomtyds
fomlyds mede te werwer.
ken, en fomtyds tegen,
regen, de uitwerking van hitte en koude
maakte, en daardoor het Werktuig onvoldoende
zeer onzeker maakte.
CCLIV• Fig.
.Fig. 3. No. J.
deed zyn. By voorbeeld, in PLAAT CCLIV.
zal de Lucht in de Vies AF.
AF, door derzelver uitzetting, wan.
ne~r de lucht warmer wordt.
wordt, het water
waler hooger in de prP
PrP
voeren dan het punt H; en indien de lucht in dien tyd ligtcr
is.
is, zoo zal dezelve minder drukken op de oppervlakte van
het water in H, en insgelyks zal ze het toelaaten om geduugeduu.
Tig hooger te klimmen. M
Maar
aar indien de Lucht zwaarer is.
zoo zal ze tegen de fprong werken, en niet coelaalen dat het
water zoo hoog klimme. Het zelfde zal men.
men, by tegenfiel.
tegenficl.
]jng
ling kunnen waarneemen , door de koude; waarom zoodar,ig
zoodar.ig
IJl uike.
een lnfirument, ten gemeen en en dagelykfchen
dllgelykfcben ge
gem
niet met al zal uitwerken.
uitwerken, waarop men {laat kan maaken.
Uit deefen hoofde heeft men noodig
nO(hJig geoordeeld om tC'!
tN eelJig
eellig
ander vogt zyn toevlugt ce
te neernen; 't welke, beveiligd vooi
Vuot

X. DUL.
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L

de:

l1z

TH ER
ERf'..

de drukking van de lucht i~ ee~e PYP. hermetirch
hermetifch verzegeiJ,
verzegel u,
allecnlyk kan uItzetten
uitzetten en Inknmpen
IOknmpen door de hitte en koude
buiten c'ezel
clezel ve. En omdat de IDt:efte
mtefie Vogten onderhevig zyn
om te bevriefen of te verdikken in groote graaden
gra,tden van koude,
Jlede
]ledt men al vroeg aangemerkt dat de Spirirus
Spiritus van Wyn. een
"lv~mig
m('t Cochenille gcverwd, beft
'w~mig JI1('t
beO: daaraan bealJ(woo~dc:n
bealHwoo~dcn
zouje,
2ouJe. rn
en over-eeEkomftig hiermede wierden de Thermome.
Thcrmo;ne.
ters over 't algemeen daarmede gemaakt,
gemaakt. cn in 't gemeen gege.
bruik gebragr.
gebragr,
Telwvl
'ferwvl de Spiritu:t
Spiritu!} van Wyn de Thermometers vry wel in
ftaa:
flaa: iielt
11elt om de vergtlykende
vergc'lykende hitte van de lucht aan te too·
toa·
nen, zoo was dit nog~ans op verre na niet genoeg om de
deug 'e!yke
:e!yke aantoollingen
a:1ntoollingen te doen, 't welk ontbr3k
ontbrak om de
verf~h!lIendc en onrier(cheidene
verkhillendc
onrlerfcheidene Graaden van hitte in andere
]igeh~:.imen.
kookenû Water. kookenden Olie, gefmolten
ligehaamen, als kooken.!
Metaaien , en in het vuur zelve op te helderen , en de graa.
(!cn
Gen v~n
Vln koude insgelyks, zynde het geene
beene de Spiritus Ther
Ther-..
lllomett:r toonen
lllomettr
toon en kan; want Spiritus in een maatigen
maatigell graad van
hitt~
hitt:: zal de pyp doen bedien; en in een hoogen Graad van
kou.ie bevriefen,
Kou,ie
bc:vriefen, gelyk de Franfehe
Franfche Philofol'phen gevonden
hebben, Jie
Jic zig op leis begaven om eenen Graad te meeten
op de oppervlak~e
(lppervlak~e der Aarde onder den Pool-Cirkel,
Pool-Cirkel. Terwyl
n,en
n.en Joor proeven bevonden heeft dat Lynzaad-olle
Lynzaad'olie viermaal
de graad van hitte vereifcht om kookende te
Ie worden, als wa·
wa.
ter noodig
Doodig heeft, zoo is dezelve aanllonds
aan{londs in de plaats van
Spiritus gp.bruikt tot Philofophifche verrigtingen. De Heer
Ifaac NEWTON heeft dezelve altyd gebruikt, en door denzeI.
ven de vergelykende Graad van hitte ontdt.'kt,
ontd::kt, welke water
ouet
oue( kookt:n,
kookl:n, die wafch fmelt.
fmelt, die Spiritus van Wyn doet
!\00ken, en Tin en Lood (melt.
fmelt.
De Mercuriaale Thermometer.
Thermometer, die eenen Graad van hitte en
KouJc: kan ondergaan, zoo verre als in eenig Inftrument van
kouJt!
deefen aart kan begeerd worden, is uitgevonden door den Heer
F Jhrenheit van Amftel'dam;
Amfierdam; en no~tans maaken anderen dezelfieeds onder zyn' naam.
ven zoo wel als hy, gaande nogtans fteeds
})e Heer BOERIlAAVE
BOERIIAAVE gebruikte alleenlyk deere Thermome·
Thermometer. Gelyk de Mercurius zig
zlg zeer vryelyk en eenvormig uit.
f1)ant
Zomer, zoo
fuant door de harde vorft tut de hitte van den Zomer.
"\vordt
'\vodt e:-:ne foort van deere Thermometers gemaakt met eene
Schaal, om alleenlyk deere
deeCe uiterftens
uitelftens te bevatten.
bevallen, en het beo
gin der verdeelingen, of o.
0, is bepaald tot die hoogte van
h~t
h~l Kwikzdver.
Kwikzdver, die men waarneemt wanneer het water begint
te bevrie:en of fneeuw te vallen; om welke reden dit het
vriespunt in de Schaal genoemd wordt.
wordr. Deefe
Deere Thermometer
js I"mal.
I'mal, kort, in een raam
faam gezet en overal vafigema~kt.
vaftgemaala.
~l'lar
~1,\JI d~
d.: groote Thermometl:f
Thermometer van ~'abrenheit
.Fabrenbt:it is op eene ver,!"
ver~
fehil.

rH
r HER.'
ER.'

I6~

{chi!lende
wyCe met Graaden getekend, als gerchikt zynde tot
fchi!lende wyfe
een naauwkeuriger en uitgebreider gebruik. Hierin is de Bol
of het wy te deel aa~ den
d~D bojem,
bodem, niet Spherifch,
SpheriCch, gelyk in
gemeel'len; maar Cylm~rl~ch aan het end, opdat de hitte mo~
ge doordringen en de JnnJgfle deelen zoo dra mogelyk raa..
ken, zoo da.t het &oh~el te g~lyk eenvor!llig zie moge uit.,
uit"
fpreiden. HIervan IS t, dat 10
In den Cyhndervormigen Bol
het vogt zi~ onmiddelyk zal uitCpannen en ryCen; daar in den
Speriîchen Bol hetzelve eerfl gezien wordt te vallen (door
de fchielykc uitCpanning van den Bal, voor dat het vogt heet
heee
geworden is) en alsdan te klimmen, door de onrCpanning
ontCpanning van
het
bet vogt, wanneer het heet is. Wy hebben eene Afbeelding
FARI!NHEtTS Mercuriale Thermometer
gegecven, beide van FARI!NHEITS
en insgelyks van dien van N~wToN. gemaakt met Lynzaad.
Olie. Zie PLAAT CCLIV. FIg. 3. No.
No•.,2.
2.
Die van den Heer NEWTON Cchynt
fchynt het bc»te gerchikt te zyn tot
een Standaard Weder. Thermometer; en tevens voor eenigen
Graad van hitte aan welken de onderCcheidene
onderfcheidene {baten des
Menfchelyken Ligchaams onderworpen zyn; als mede voor do
d"
verCchlllende
verfchIlIende graaden welke de plantgroeying in de Oranje.
tie, in een gemefl Tuinbed of Broeibak &c., vereiCcht.
vereifcht. In
r1e,
g<tme~ne.'
I'
alle welke gevallen het noodzaakelyk is dat 'er eene g<tme~ne
onfeilbaare en algemeene Maat of Standaard zy. die ten al.
len tyde en op alle plaatCen, denzelfden
denzeJfden graad van hitte zal
aantoonen, door dezelfde uitzetting van het vagt,
vogt, overeenkomftig waarmede de Schaal moet gemaakt worden In iedo.
iedoo
rel! Standaard-Thermometer. Ten dien eiqde zal (Je voorgc:.
voorgu.
wan.
ft~lde pyp of buis zeer naauwkeurig gewoogen worden. wanneer ze ledig is, en dan zal de bol, en omtrent een tiende.tiend(J'
gedeelte van de lengte der pyp boven denzelveo,
denzelveD, met Kwik.
Kwik,
ztlver
zilver gevuld worden; alsdan moet het wederom gewoogelJ
gewoogel1
worden.
worden, en de overmaat daarvan, boven het cerfie
cerne gewigt •.
zal de zwaarte geeven van het ingegooten Kwikzilver, dit
zal het gewfgt
gewlgt zyn van het Joofle
loone deel. Men maake een te.
ken met eene vVl
vyl op de pyp, gelyk met de oppervlakte van
het inge!looten
ingeflooten Kwikzilver.
Weeg dan uit negen of tien gedeelten! Kwikzilver, ieder gelyk
Iyk tot een honderfle
honderne deel van dat geene 't welk het eerfl
eerft in
de pyp is gedaan, en hebbende de onder[cheidene gedeelten!
gedeeltenl
na malkander op het inge!looten
ingeflooten Kwikzilver ingeworpen. feil
et:i l
de pyp geduurig by de oppervlakte van iedt!r
ieder gedeelte gete.
kend. zult gy de pyp verdeeld hebben in de eigenlyke Intt;r.
lnttr.
vallen; welken, indian de wydte van d.! pyp overal gelyk.
vormig Is, tot malkander gelyk zullen zyn; zoo niet, dan,
dan
zullen 1.,/ ongelyk ~1n; en ieder van dee[e lncervalh:o
lntelvalh:o moet
wwcr
ww~
L ~
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weder in tien anderen verdeeld worden, vermeerderende 0;;'
Oi.·
verminderende. gelyk de Intervallen doen.
Wanneer dit verrigt is, dan is het begrip van de pyp verdeeld
deel en van dat van den Bol, en de faamverbon_
faamverbon.
in duir~n<Hle declen
den deelen van de pyp loopen op tot aan het eerfle teken.
Nu moet de Pyp in een Raam gezet worden, en op de zyde
van dezelve moet eene Schaal worden gezet, verdeeld in duldu!.
fendlle gedeeltens, naauwkeurig overéénkomende met die van·
de Pyp; en fchryvende duifend tegenover het eerfie
eerfle teken,
teken.
tweede. 1020 tegenover het
fchryft gy 1010 tegenover het tweede,
derde. en zoo vervolgtns, gelyk gy in de Figuur ziet.
De Standaard· Thermometers' Pyp en derzelver Schaal dus toe.
toegeneld
zynde. moet nu gevuld worden met eenig gefchikt
gelleld zynde,
vogt,
vagt, als Lynzaad.Olie, waargeene groo!e Graaden van hitte
voorgelleld worden, en men kan Mercurius gebruiken,
gebruiken. indien
indi<:n
Is.
het laatfie plaats heeft. Wanneer het vogt ingegooten Is,
moet het in zulk eene hoeveelheid gefchikt worden, dat het
te /laan kome op het principaale punt, gemerkt lOCO,
lOCO. in
juill Ie
water dat bevrief't. En hier moet eene groote omzigtigheid
gebruikt worden; want vec:le proeven moeten bepaalen het
punt, tot het welke het vagt gefiadig
gefladig moet ryfen,
ryfen. door lang.
)ang~
faamt: graaden,
graaden. en met eene eenvormige beweeging.
'V:mr,eer
is. dan is a:le
aae de zwaarigheid
\V:mr,eer dit
di! punt wel bepaald is,
voorby. wordende
wordenJe de Bol nu gefiooken in kookend water,
Spiritu{[en. Olien. gefmolten MetaaIen &c. in fneeuw, beo
vriefende Mixtuuren,
Mixtuuren. &c. zoo zullen de uitzettingen, door
onderfch\:idene Graaden van hitte en koude. gezien
alle dl:! onderCch\:idene
worden by het getal tegenover de hoogtens tot welken het
klimt. in ieder geval, die dan op de zyde
vogt in de Pyp klimt,
gefchreeven worden; en, terwyl de.
devan de Schaal moeten geCchreeven
zelfJe graad van hitte dezelfde uitzetting zal veroorzaaken
van hetzelfde vogt. ten allen tyde,
ryde, zoo is het openbaar,
openbaar.
dat. indIen de Thermometers overal op deefe wyee
wyfe wierden
dat,
faamengefield ,• de waarneemingen die daarmede in eenig gedeelte van de waereld gedaan wierden, met malkander zou.
worden. dat anders geen plaats kan
den kunnen vergeleken worden,
hebben; waardoor dit gedeelte der Philofophiedeszelfs
Philofophie deszelfs hoogte
volkomenheid zoude ver
VCI krygen.
deere Standaard Thermometers die wel gemaakt
Dy een VJn deefe
Hy
is.
is, zal men nog veelen kunnen fJamenltellen met eenig uitzettend vo~t. zonder het ongemak van het gradueeren van
derzdver
clerzdver Pypen door gelyke hoevee:heden van Kwil(zilver.
W.nt.
W.l:lt, de Hollen
Bollen gevulJ he0bende
heûbende en een ov.:r~énkolllnig
ov.:r~énkomflib
gedeelte van de Pyp,
PyP. mct het voorgefielde vogt, plaats de·
de:lel
~elven
ven all\: te- faamen
faawen in eeu VJt
Volt met kouj water; en terwyL
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wyl het zoo langfaam
langraam mogelyk gewarmd wordt.
wordt, wanneer den
Olie in den Standaard-Thermometer agtereenvo1geDde zal
klimmen tot de onderCcheidene verrleelingen van derzeh'cr
derzeh'er
oogenblik de nieuwe pypen hy de
Schaal, teken op dat .zelfde Gogenblik
verfchilIende hoogtens van hunne vogten.
verCehillende
vogten, en van een.! lehaal
(chaal
voo: iedere Pyp, die aan dec fe tekens zal beantwoorden.
ver·
Alsdan, terwyl de Vogten zakken. door eene langfaame ver
koeling, befchouw weer naauwkeurig hoe zy overeenkomen
Overeenkomen
met de onderCcheidene
onderf.cheidene tekens. Om het Vrie~punt in allen
te bepaalen, zoo moeten zy te faamen l1:aan
l1:a:!n in het water. tot
of, hebbende alle de andcre
andere
dat het juit1: begint te vriefen: of.
punten naauwkeurig.
naauwkeurig, hetzelve zeer naauwlteurig kan af6eleidt
worden naar de regelen der proportie.
Een Thermometer die zeer zigtbaar zal varIeeren,
varleeren • byeik"
by elko
k1eine variatie van hitte en koude.
koude, gelyk die van de Atmo,.
Atmo;.
evenredighejj der
phera, moet een groote Bol hebben in evenredigheU
dikte van de Pyp; en opdat de hitte en koude te eerder tot
deeIen van het vogt moge doordringen.
doordringen, moet de
de inwendigfle deelen
Bol niet Spha::rifch.
Sph~ri(ch. maar Ianerond en plat gemaakt zyn, gelyIc
een Fran(Che \Yynvles;
\Vynvles; en de lengtens van de Pypen moe.
ten .geevenredigd zyn tot de graaden van hitte aie
oie zy ont.
onC.
dekken moeten.
De Heer lfase
Ifaac NEWTON tekent zyn Standaard
Standa~rd Tllermometer
met Graaden aan beide zyden,
zyden. gelyk in de Figuur te zien is.
meeten de hicle
hicce van den Olie; gelyk
Die van de regterhand meetèn
die van de linker de grootte daarvan toonen: maar terwyl de
1aatt1:en, zoo wel als de eerf1:en
laatt1:en.
eert1:en beginnen van et:n
een CyfF<!r by
het Vriespunt,
Vriespunt. en regelmaatig opwaarts voortgaan,
voortgaan. door de
10, 20.
~%O, 30.
30, 40, &e.
&c. zoo zal dit ins.
gemeene
gcmeene verdeelingen
verdeelingcn 10.
gelyks in beide gevallen dienen; terwyl de gra:td van hilt"
hitte
altyd evenredig zyn zal met de uitrpanning der groocte van
het vogt boven of beneden het vriespunt.
Door deere verdeeling daarom aan de linkerhand,
linkerhand. zullen w1
w'l
eenige Voln de voornaamlle Arcykcls
Artykels uitdrukken, van des Hee.
ren IsAAC NEWTONS Sch:131 der verfchilIende Graaden van
ÏJl de onderf1:aande
ondert1:aande tafel: Graaden van hitte:
hitte.
hitte, gelyk in
4

o. Water juif1:
juit1: bevriefende.
bevriefende, en [neeuw
fneeuw juit1: ontdooiende.
I. 1. De hitCens
hittens van de Lucht in den Winter.
tot
tO t ~:
4. S
4· '2. De hittens van de Lucht in een Fontein en in den
tot 8. S Herffl:.
Herm.
tot l~:
De hitte van de Lucht in den Zomer.
13. De grootfie Zomer-hitte.

l

f

L 3

De
1.6. Dcr
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~root(!e hitte
hitce der uitwendige deelen \'2Il
V2tl 's MeA'
NeD'
26. De I!rootfle
fchen Ligchaam.
3 r. Water dat juill voor de hand in run
ruft verdruglyk
verdrnglyk is.
Is.
~te~ naauwlyks verdraaglyk voor de hand In be.
3 6 t. W att:~
weegtng.
juifi fiyf
fiye en
ec ondoorrcbynend
43. Gefmolten
Gefmol!en Wafch dat juiJl
ondoorfcbynend
wordt.
51
f. Germolten
51'.
GeCmolten WaCch juill
juift voor dat het kookt.
kooken.
54. Wyngeell
Wyngeefi die juill begint te kook
en.
72. Water dat begint te
ce kooken.
75. Water dat hevig kookt.
86. Een mengCel van iö Lood.
Lood, j Tin eD Bismuth ee·
(molt en.
JO). Een mengCel van gelyke deel
deelen
J03.
en Tin en Biamuth
Bilmuth ge·
[molten.
fmolten.
122.
meng(el van
van;~ Tin en ;j Lood.
Lood, geCmolten.
J22. Een mengCel
154. De hitte die Tin fmelr.
(melt.
114. De hille
hitte die Hi5muth Cmelt.
fmelt.
20(j.
206. De laatfie
laatlle hitte die Lood (melt.
fmelt.
29;). De hitte door welke brandende Ligchaamen in een.
eem,
29".
donkere plaats (chynen.
Cchynen.
410.
4 JO. De hllte
hitte van een kleIn kooIen Vuur
Vuur.•
..4S0.
so. De hille van een klein houten vuur.

1

De Heer
Hl'er HAL!s
HALI!s berchouwt
befchouwt het Vriespunt als een rcheicJspaal
fcheicJspaal
tot groeying (Ve,:;icatio)
(Ve,:;itatio)., naamelyk aan de zydc:
zydt: van koude;
en de andere fche;dspaal
rcht:idspaal fielt hy op dien graad V:1n hine
hitte waar.
door waCch
wafch zal beginnen te fmelten, omdac
omdat een groorer
grooter graad
\'an hitte.
dt:t:!tjes te
tc verzame!en
verzame!cn
"an
hitte, in plaats van de voedende d(!elrjes
en te vergelyken, dezelve zal verllrooien
ver!lrooien,, {!t'lyk ook die
dlo
welken meefi
meen kleverig en Iymagtig zyn; en daarom zal de
eerdec verflenffea
verllen1Tea dan groeien in zoodanig een graad
gnad
Plar.t eerder
van hitte.
Deefc ruimte verdeelt de Doaor
DaBor in honderd gelyke deeien
op zyne Thermometers;
Thtrmometers; maar derzelver nommers, Uitgedrukt
uIIgedrukt
1n die van den Standaard· Thermometer, worden V00r
VaN fom.
mige Particulieren op de volgende wyfe vermeldt: By voor·
beeld: voor Myrtus 41; OrJnjeboomen 61;
6'; Plantgewaffen
77!;
!; lndia:IOCche
t; Aloë JO;
lndia:mCche Vygen 88t;
10; Cereus Jl;
ll; Euphor.
Meloen·difi!:1 15
J5f;
bium JU;
2; Piamento J13;
3; Ananas J141;
4 t; Meloen·dillel
f;
lucht onder het glas van een Broeibak 17; de Broelu~k zelve
28. lndlen
Indien de Broeibak de hitte van 40, of daaromtrent
overtreft, zal ze de Planten verzengen en dooden. De hille
hitte
wan Koelilellt
Koemelk is 21\;
:2 8; die van Pis '9, en van bloed in
Jn eeD
een
~oc.ns
llc:n by 40.
~oc.ns. ~c:n
tI:n naa
naafi!:n
10.
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Terwyl F dhrenheits
lJ'erwyI
ahrenheits Thermometer in zo algemeen ecn
een ~ebruiJc
~ebruilc
gekomen is,
is. hebben wy denzelven hier geplaatft by een
eell
Standaard Thermometer, opdat de verdeelingen op ieder kun.
kun·
3.nderen refpeé1ivcly:,
refpeé1:ivcly:, hy
l1y da
nen gereduceerd worden tot de a.nderen
dCJ
ft~eds bewaard
bloote befchouwing.
befcbouwing. en het gt.brulk van beide ih:eds
blyve.
t~
Maar op dat de Leefer in !laat
flaat zy
z'l om eenig denkbeeld te
maaken vlln
van de verfchilIende foorten van Thermo,~,etcrs,
Thermo.'.,etcrs. en
de onderfcheidene Ma<lieren
Mailieren van derzelver tekening met Graa.
Graaden, hebben wy een vergelykend Gezigt gegeeven
ge~eeven van de
meefr
meefl aanmerkelyken,
aanmerkelyken. In PLAAT CCLV. W,lIH'
w~ar No. J.
I. verThermomctl!l van Fahrenheit;
FahrenheIt; No. 2. die van de
toont de Thermometèr
Konmklyke Societeit; No. 3·
3, die van den Heer !faac
Ifaac New.
ton;
Doélor Hales;
die va'l E Jen·
ton ; No. 4. die van Doelor
HaJes; No. 5.
S. diö
len·
burg; No. 6. van Fowlers; No
No.. .77 en 8. die van Florence;
l.
No. 9 die van ?a,ys;
~)a,ys; No. 10. die van de la Hire; No. Iu.
van Amonton; No. 12. van Poleni; No. 13. van Reaumur;
ReaUITIu(;
I'llle; No. 15.
No. 14. van de 1'I11e;
IS. van Crucquis. en No. JG.
Thermometer \'an
\'3n Lyons.
THERMOPOLIA. Waren eertyds te Romen eene zekere foort
van Huifen • I!elyk
j!clyk by ons de Koffyhuifen
Koffyhuifen,• in welken zy warm
,vater
"lllter of gedefiilleerde
gedefiilleerdo dranken verkogten.
Inflr~ment. waarèo~
THERMOSCOPIUM. Is zoodanig een In!lrilment,
men de afwiffelingen van de warmte en koude in de Lucht
DIt woord wordt onverfchi/lig
onverfchiJIig gebruikt mec
kan erkennen. Dit
met
Thermometert doch daar is eenig onderfcheid
ondel'fcheid IR
dat van Thermometer,
dezelven,
dezelven. betekenende het eerl1e
eerlle een lnllrumeot
InllrumeDt dat de ver.
:inderingen
t:tl
vertoont. t:/l
:Inderingen van hitte en koude Cic. aan het oog vertoont,
het laatlle een Inlhumeot
InU:rument 't welk deere verandering afmeet.
Ther.
op welken grond de Thermometer een naauwkeuriger Thee.
mofcopium is.
THERS1LOCHUS.
THERSILOCHUS. Zoon van Anthenor. Hy
HV wierd in de
belegering van Troyen gedoodt. Deefe Vorlt was zoo Oor.
logzuglig
logzugtig dat men hem altyd met de Wapens in de hanj

1'.

zag.

THERSITUS. Een lafhartige en onbefchofte
onhefchofte Griek,
Griek. die dr.Gt"
dc.c:r
Achilles ,• over zyne beleclig:ngen
beleciigingen geraakt,
geraakt. met eenen
cenen vuilt.
vui/!flag gedoodt wierd. Hy was zoo
{lag
200 le/yk,
Jelyk. dat het Cén
t:én Spreek.
een afrchuwelyk 33nge.
aange.
woord was geworden. wanneer men eell
Th~r.
zigt wilde uitdrukken.
uitdrukken, te zeggen dat het een gezigt van Thcr·
titus
ficus was.
THESAURIE.
wa3lïn
THESA
URIE. De Schatkamer. waal
in de Schatten van eenen
eenell
Vorfr
Sta2t bewaard worden.
Vorft of St32t
THESA
THESAURIER.
URIER. Scbatmeefter. Is een voornaam Bediende,
Bediende. die
dia
den Schat van een Ryk. Republiek.
Republiek, Provintie • Stad of
Gf
E!ooftcr
Eioofter in bewaaring heeft. In Frankryk
r'cankryk heeft
heefc men
U"len ver.
ver·
fchelè~
L 4
fchelèll
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(cheide (oorten
[,heide
foorten daarvan, als daar is: Le !btJaurier
Tb~Jaurier Gbzlral;
Gbzhal,
die het oewinJ
bewinJ over eene geheele GeneralueH
Generaliteit heeft en derinkomtlen inzamelt. Trifaurier
zelver inkomfhm
TreJaurier de
d~ l'Epargn:,
I'Epargn:, die de
Gefchenken,
A m~n~tien en Brletïes van den KonIng
Koning bezorgt
Gefchenken. Affign~tien
en betdalr.
bel.Jalc. Triforier
TreJorier des Parties ou Revenues
Revenuer CaJuelJes,
CaJuelles, die
de pcnnin:!~n.
pcnnin~~n. welken voor de verkogue Waaren inkomen,
oefliert,
oen
iert, TreJorifr
Trifori~r des
der Aumoner,
Aumones, offralldes
offra71des & Devotio'IS
Devotiolls du.
du
Roi, die
Roi.
dic de
de:: Aalrr.oea:en des Konings aan de Kloollers
Klooflers en
arme Lieden uitdeelt. Triforier
men"s p/aifirs.
plaifirs, die de
TrtJorier des mmm
uitgaaf van allerhande kleinlgheJen uit de kas heeft. TbeJo.
ri<r ordillaire
/a Gume.
Gum"e, is byna zoo veel als Krygs·Rem"
Krygs' Rentri"
ordÏ1laire de la
en Betaalmeetler,
Betaalmeefler, en deefe
deere betaalt de Soldye aan de Gendar"
GendarTrcJorier extraordinaire
mes. Treforier
extraordinaire,t is de geene die aan de overige
Troepen haar Traélement geeft. ."
ParaJelJru eene foort
roort van
THESAURINELLA. Dus noemt ParaJeIJlu
eene Hemeifche Necromantie of geheime kunll
kunfl,t welke leert,
de verborgen zin van een Gefchrift te ontdekken.
Feell dat welëer te Athenen cevierd
THESEA. Was ecn Feefl
verflrooide Volkeren in
werd
werd,t om reJenen dat Thefeus de verllrooide
Feefldag bragt
de Stud Athenen byéén had verzameld. Die Feelldag
men voolilaamelyk
voornaamelyk door met allerlei vermaakelykheden,
vermaakelykheden. als
van eelen
eeren,t drinken.
drinken, kampfpelen.
ka:nprpelen.
Zo.," van Egeui
Egeu! en Etbra
Etbra,t dogter van Pittbeus.
THESEUS. Zo,m
Hy gaf geduurcnde zyn leeven bewyfen van eene builenge.
buitenge.
meen«
dapperheid,t en wanJelde
wandelde in de voelIlappen
meenB d~pperheiJ
voetflappen van Her.
fleeds den Oorlog aan de ondeugd en
cules. Hy verklaarde ficeds
Lr~gt veele Monflers,
Monfiers t gelyk de Minotaurru
Minotaumr,t te onder
onder,t
ur:lgt
waarvan hy de prooi zyn moeit
moefl. Hy fchaakte veele Vrou.
wen, gelyk Hele'la,
Helerla, ArÏlma,
Aria/la, Pb~dra
P1Jedra en anderen; maar hy
gaf ze weder wanneer ze in hunne fchaaking niet bewilligden.
Hy vcr/iet
lIy
verliet 'er eClli~cn
eelli~(:n,t onder anderen Ariana,
Ariana t en daalde ter
helle neder met Piritboiis
Piritboiis,t om hem [5
t6 helpen in het fcha~ken
van ProferpillO.
Projè"pi,la. Maar hy wierd 'er
'cr door Pluto veroordeeld
o:n ~1n cenen
eenen Sreen v.:r.?,emaakt
v.:llgemaakt te worden, en bleef 'er tot
dat llerculej",
Jlercules, gezor...!cn
gezonJen door Ellryflbceui
EuryjlblZtu hem kwam verlos.
verlos_
fen:
\'j~ zoo/V.11l:
fen : hy w:u;
zoo/val[ a~n
a:!n dien Stt"cn gebonden, dat 'er van
zyn vel aan bleef
bleef;.;;
;,;'!tcn.
(teil. Hy bedwong
bedwon~ de Amazoo1len,
Amazoo/len. en
m LIkte
l:lk!e haare Koninginne A;ztinpe
A'ltinpe krygsgevangen
krygsgevangen.t die ook
Hippolyte ge~a~nld
Hippoiyte
ge~a'lnld w.erd en welKe
welke l1y
hy trouwde
trouwde,t verwekkende
by hau eenen
cenen Zoon die Hippol'JtuI
Hippo/,tu. wierd genoemd. Hy gaf
rleefen Zoon over aan de woede van Neptunus,
Neptunus t hebbende al
tf: li~t
tE
li>.t ~(!Ioof
~::Ioof ge!1agen
geflagen aan de laflerlyke
lallerlyke befchuldigingen van
Pbedr;u. De Epirotfs
Epirotes namen hem ~e"angen
~evar.gen en deeden hem
in zy'1e
zy"lt gevangenis
geV.tngenis veel Iyden,
Iyden t terwyl Mweflheus
MeIle!lbeus,t Zoon van
F,ecbteur
f:recbcwr zig van zyne Staaten meeller maakte. Wederge.
);.et:rd
~eerd lyode
zynde,t jaa&àe
jaaGde hy hem van den Throon. herflelde 't!r
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-!yne Kinderen op en regeerde zyn volk volmaaktelyk. Men
overleed. en dat de Athenitmzers
Athenit:nzers Al.
AI.
zegt dat hy te Athenen overleed,
taaren voor hem oprichteden. Eindelyk: hy verwierf de eer
dat men hem onder de halve Goden plaatfie , en wierd als do
eerlle
eerfle na Hercules aangemerkt.
aJgemeene Ilelling
llelling dIe iemant voordraagt en
l'HESIS.
'fHESIS. Eene algemeene
tragtte te bewyfen. In Collegien is het gebruikelyk om eene
menigte daarvan te hebben, ge!yk in de Theologie, in de Me.
MePhifofophie, in de Rechtsgeleerdheid,
ReChtsgeleerdheid, enz. 4
dicynen, in de Philofoph~e,
THESIUM. (In de Botame)
Botanie) Eene foolt
fOOlt van de Pentandria.
monogyllia Klam::
Klalft: der Planten, hebbende geen Corolla aan de
monogyJlia
zynde,, gediend heeft
Kelk, welke aan de binnenzyde gekleurd zynde
tOt
tot eene Corolla. Daar is geen Pericarpium; de Kelk bevat
in haaren bodem een enkel rondagtig
rondaglig Zaad.
THES MOPHORIA.
MOPHORIA •. Dat Is te
Ie zeggen Wet{{uffter,
Wee/{etff!er, een hy.
by.
In Maatfchap.
MOlatfchap.
naam van Ceres, die den Menfchen leerde om in
pye te lee ven.
THESMOPlIORIEN. Beroemde Feellen
Feeflen van Griekenland.
THESMOPHORIEN.
tcr eere van Ceres. Zy wierden vooral gevierd door d~
(cr
de
onthou.
Vrouwen, die 'er zig toe moellen bereiden door de onthou,
minfle van de drie dagen die Voor
VOor deefo
deefct
ding van de vyf of ten minlle
Feellen
Feeilen voorafgingen, die vier dagen duurden. Alles ge.
fchiedde 'er met eene groote zedigheid, en men dulde 'er niets
dat de eerbaarheid konde ItwetCen,
It wet [en , het geen milTchien enkel
Feeflen, zoo dit ondertulTchen maar wel
''las in de heidenfche Feellen,
in acht genomen wierd.
wierde
Muren wierden dus bygenaamd, omdat
THESPIADES. De Mufen
men hun groote eere bewees te Thefpia, eene Stad van Beo.
tien. De kinderen die Hercules by de Dogters van Thespis
had,
had. wierden ook Tb:spiades genaamd.
''--~,
.'--~,,,,
....
Erecbtbea. Men zegt dat hy Vader was
THESPIUS. Zoon van Erecbtuea.
Vyfcig Dogters, die allen Vrouwen waren van Hercules.
van Vyfrig
THESSALIA. Zie het Artykel NYMPHJEA.
THESSALlClE SAGITT..E. (In de Aflronomie) De Boog.'
Zit: het Artykel
Anykel SAGITTARIUS.
[chulter.
fchulter. Zie
THESTIUS,
THESTIUS. Zoon van Palltueon
Palltbeon en Vader van Atbeas
Meleager, die om die reden ook Tbeftias ge:
moeder van Meleager.
noemd is.
THESTOR. Men zegt dat hy Vader was van Calchas, en
waar.
dat hy zig zeer beroemd had gemaakt in de konll van waarzeggen.
THETES.
'fHETES. Dat is te zeggen Ruurlillgm, of liever Arbeiders
die met hunne handen werkten. Men gaf deefen naam aan
de Burgers van Geneve die 'er de Jaatfie
Jaatlle KlalT" uitmaakten.
SOLON
SOLON vergunde hun niet om eenige bediening te hebben.
hebben,
hUil alleen het recht om in d~
dit Vergadering<;n
Vcrgaderingc:n
en verleende hun
L S
5
en

i'CJ
I'CJ

THET. TIlEU.
TfIEU. THEV.

en in de Oordeelingen des Volks te fiemmen;
flemmen; het geen In den
beginne niets (cbeen,
Vootre.:ht
(cbeen. maar naderhand als een groot Vootre~ht
gerekend wierd.
THETIS. Dogter van N~reur
Nereus en van Dori!,
Doris. was zoo (choon
fchoon
dat Jupiter haar wilde trou
trouwen;
\ven; maar hy deedt het niet. om
wprden
dat Prometheus voorzegd had dat zy Moeder zoude wClTden
van eenen Zoon, die t'eeniger
"an
t'eelliger tyd grooter en aanzien!yker
aanzien:yker
zyn zoude dan zyn Vader. Men huwde haar aan Peleus.
AcbiIles kreeg. Nooit wierd eene
waarby deefe
deere Godinne Achilles
Bruiloft met meerder Iuiflers
Juiftcrs gevierd: de geheele Olympus.
Olympus"
Water· en Landgoden wierdtm 'er
de helfche
helrche Godheden,
Godherien, de Water'
op gevonden. uitgezonderd de Tweedragt, die 'er nif<t
ni~t ge.
noodigci
noodigri wierd;
wiert!; die, OAl zig te wreek en , een gouden Appel
op de Tafel wierp, met dit opfchrift:
oprchrift: 'Voor tie Scboollfle.
Schoollfie. JUNO.
PALLAS en VENUS twifie:fen
twifte:fen daaro\fer
daaro\'er en lieren
Iie r !;!n de uir(praak
uir(praalc
over aan Paris: het geene in 't vervolg oneindig veel
vet:! tw;fien
lw;ften
wier,j om z'~ o:lar
veroorzaakte. Toen
'foen Acbillcs
AcbiJtcr genoodzaakt wiercj
n:tar
het beleg van Troyen te begeeven. ging Thetis
Töetis Vulcanu!
Vulcanus
bezoeken. en liet hem Wapenen. en een S~hild
bezoeken,
S~hlld maak.:n, die
dilJ
zy zelve aan haaren Zoon verëerde: zy b~vryJde hem dik.
VJn den dood geduurende het beleg. Men verward ,jeefe
,jeere
wils van
Godinne met Ampbitrite. en men vertoont haar gemeent:lyk
VHl et:ne
e~ne Zeerchulp.
Zeefchulp.
op eellen Zegewagen in de gedaante V1Tl
door Dolphynen getrokken. - Deefe Tilctir
Tietis is niet de Moe.
der der Nimphen Oceanitides.
THEURGIE,
'W:,,~ TO'lJerk~I!.ft.
THEURGIE. of w:tte
TO'lJerhnft. Is een roort van Toverkonll:.
roort 'lan
van ple~tighe.
ple5tighe.
kontl:, waardoor zig iemant door allerlei foort
den, met de goede Geell:en
den.
Geeften zoekt gemeenz~am
gemeenzaam te maaken,
om ze tot zyn voordeel op zyne zyJe te brengen; om dUI
door hulpe dee[er
deeier goede Gedlen,
Gec:fien, ongewoone en anuerÎlnts
anderÎ1nts
onmogelyke dingen te "errigten. De Poëtica wordt tegen_
over deefe
deere Tbeurgie gell:eld.
gefield. als welke met de boofe Geell:en
Geefien
te doen heeft.
d@
THEU-TAGE. Dus worden te Hamburg zekere dagen in de
week genaamd,
genaamd. op
oj) welke de Engelfche Kooplieden hunne
Waaren pleegen te veriwopen.
vetiwopen. Men moet.
moet, indien men van
hun
bun iets koopen Wil. en geeil contant geld hedt, hun eene
Obligatie
ObligatIe geeven,
geeven. vooral eer men de g.;kogte
g..:kogte Waaren mag
'mede
mede neem
neemen.
en. Deefe Obligatie laaten ze. of ter befiemder
tyd
uitloopen, of zy verkoopen ze tegens een hehoorlyk
ryd uitloopen.
behoorlyk
Rabat. zonder dat hy die de O~lig;ltie
O~lig~tie gepaffeerd heeft, zig
Rabat,
daarover durft bezVla:mm.
bezwaar:;n.
'fHEVE flAt
TIA. (ln
(In de Botanie) Eene foort
rooct van de pentandria mOoi
mOt!
n.gynia Klatfc:
Klatfe rier Plamen,
Planten, waarvan de Coro/ta
Corolla befhat
belbat uit een
tregtc:rvormiij
tregtc:rvormig bioemblad: de Pi'P
P7P IS langrond ; de rand breed J
cn in vier fnippers.
fnippers verdeeld J de vusgt
vrlJgt i.
ia een klootvormige.
ldootvormige.
.
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mlddeJ.punts
eenvakkige, faamengedrukte fieenvrugt, op het middeJ.punt'
rond e drieho~
lapgronde
gedeelte fcherp gepunt. Het Zaad is een lal1g
kige neut.
THfEL.
TH fEL. Eene kleine, eertyds beveA:igde Stad der Veréénigde
Nelierlanden. in de Provintie van Gelderland, in 't Kwartier
KWartier
van Nymeoen, in de Neder·Betuwe, aan den noordelyken
bb
Oever van de Rivier de Waal. De omgelegen Landftreek
wordt den Tbielerwaard
Tbiel~rwaard genaamd. De Stad heeft omtrent 60Q
drieduifend Inwooners.
hui (en en orieduifend
Arrykel YETSDEGIRDSCH JAA~.
THIRMA. Zie het Artykel
THISRI. Zoo heet by de Jooden
looden de Maand, met dewelke zy
het Jaar beginnen.
THISRIN PRIOR. Zoo wordt door de Syriers de eerfte
maand in het ]aaf
genoemd, die 3 1 dagen beeft.
heeft. Tbis,in
Jaar genoemd.
1lJofterior
Maand. en beeft
heeft
1ofterior integendeel is de tweede volgende Maand,
30 dagen.
THLASIS. Is eene fierke verplettering, waardoor eertyds de
hun.
Eunftcbi of Gelubden gemaakt wierden; aangezien men hun·
ne Ballen in den Balzak.
Balzak, gelyk (h~ns
th~ns de Hengften,
Hengften. verplet.
verpletterde. Waarvandaan ze ook TbJafti of Tbrefti
Tbrzfti genaamd
wierden.
!HLASPI.
THLASPI. FLUT
FLAAT CCLVI.
CeL VI. Fig. 2. (In de Botanie) Eenefoort
Eene foort
van de tetradyn4't1lia'filiculofa
tetradyn411lia'filicuJofa Klam:
Klafft~ der Planten, groeit aan
de Wegen, Tuinen en Muuren en op de Daken, bloeit in de
maand Mei, en het Zaad is klein, langagtig
Iangagtig rond en zwart.
zwartbruin.
bruin, 't welk, als men het in den mond kaauwt, benevens
Iymagtigheid, ook een [cherpen [maak
eene lymagtigheid.
fmaak nalaat. 't Heeft
eene verwarmende en uitdroogende kragt, en dient inwendig
verbrtlekt den Steen.
tegens Heuppyn. Het dryft llerk de pis; verbriekt
verdeelt het geronnen bloed; geneeft den rooden loop en de
waterzugt. liet
act dryft de Maandfionden
Maandftonden t en men zegt ook
dat het de Vrugt in 's Ml)eders
Moeders Iigchaam doodt. UitwendIg
is het dienftig tegen loopende.
loopende Zweeren, en het trekt alle
vogtigheid door den Ileus af.
THLASPI HIERICHUNTlNUM.
HIERICHUNTINUM. Zoo noemt men ook de
Roos van Jericho, wiens gedroogde Bloembosje , als het in
het water wordt geftooken. de vogtigheid in derzelver holle
buisjes tot zig trekt, waardoor het zig verwydert
verwyden en als op
nieuw fchynt tei
tet bloeien.
THLASPIDIUM. Is van de Tblaspi daarin onderfcheiden,
onderfcheiden. dat
het twee fcheden of drooge vrugtlwkers heeft, die met een
zyn; waarom eene foort
gefcheiden vlies van binnen voorzien ayn;
daarvan de Bril, Perpicillum of BijcfltelJa geheeten wordt.
Allia,ia. Knofiookskruid. Is
THLASPIDIUM CORNUTUM. AlJiaria.
eene Plant aan de Heggen en Heiningen, ter hoogte van om·
voç:t opfchietende,
opfchietende. met breede, puntige 1 bykans
trent twee voçt
4
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ronde,I getande blaJdjcs,
blaadjes, van fmaak en reuk als Look
Look,I wanwan.
ronde
Deer
neer men ze fldmpt;
/lampt; gelvk de wortel ook na.r Look riekt.
't Is eigcnlyk
eigt,mlyk eene der H~JperideI
H~fperid~J' met vitlrb\.l'li~e
vierbI.l'lige rt;:gelmda.
'C
~::~ft .veel weeCenlyk
weefenlyk Zout
ZOUt en eell
ti~e bloemen. De,.PI~nt ~:dt
Ode In zlg:
Zlg: B verdunnende. a'''t!egendt:
a:"~egendt:,I
taamelyk fynen Oole
waterafdryvende
watecafdryvende.I eD
eo dient inwendig tot verfterking
verlterking der Maag;
ouie Verzweeringen en Wonden. als
en uiterlyk te~ens ou-ie
men
lIIen 'er voor het koud vuur vreeft; vooral verfch gebruikt
:zynde.
'THLASPII. Ttibii. Zoo worden die genalmd, wier Zaadbal.
Zaadballen,I om de voortteeling te beletten. geklopt of gekwetft
len
zyn.
THOLUS. Zie het Artykel HELM.
TIlO
TlIOLUS.
LUS. Koepel, Dome.
Dome, Cupola. Is een rond dak. 't welk
midden boven eene
eenc groote Zaal, maar meellendeels
meeftendeel~ boven
de Kerken gemaakt wordt, by welke laatllgemelde
laatftgemelde het in 't
gemeen ~ulf:hen he.t Choo~ cn
en 't Schip geplaatfl
geplaatfl: wordt. De
binnenrUimte van dit Dak IS geheel hol en zonder Zolder, en
indien hetzelve laager dan een halve kloot of kogel is,
is. heet
D,me Surbaiffé; is het tegendeel hoo'
hoo·
het by de Franfchen neme
ger. Dome Surmonté.
Surmon.é. In 't algemeen moet deszelfs Diameter
Schip. 't
iets grooter zyn dan de wydtc van het Choor of Schip,
ge.:! ft aan de
welk daarmede bedekt wordt. Dit gedeelte ge\!ft
Roomfch Catholyke Kerken het meelte
meelle aanzien; echter moet
het mel
met voorzigcjgheid
voorzigtigheid aangeleg:i worden,
worden. omdat het voor
alle de overige Bouwwerken of Timmnaadjen niet alleen de
grootfte kaften
grootlle
koften,I maar ook eene
cene goede kennis in de Statica of
Weegk:JnJe vereifr.ht,
Weegk'Jnde
vereif<:ht.
.
THOMISMUS. De Leer van ST,
THOMlSMUS.
ST. THOMAS AQunw
AQUUlAS en des.
zelfs Navolgers de Tho.niften,
Thow'liften. \'oornaamelyk met betrekkin.:
tot de Pledt:llinatie
G(made, Daar is eenige twyffe·
twyffePleddlinatie en de Genade.
is. ccrwyl
tcrwyl 'er Schry·
ling wat eigenlyk het waare Thomisml!s is,
vers zyn die de Thomiften van Sc. Thomas onderfcheiden
van die der DomillÎl:aanen.
DominÏl:aanen. Anderen integendeel maaken van
het Thomismus niet anders dan eene fooft
foore van Jdnfenismus;
mft:nismus weet men dat door de Paufen veroor·
maar het Jmfc:nismus
deeld is.
is I 't welk ol:treot
or:treot het zuivere Thomismus nooit gege-fchiQdt
il)d.:!rdaad de Schriften van Alvarez en Lemos,
Lemos.
fchiadt is, ind\!rdaad
die door hunne order aangefteld waren om hunne Leer ce
te
{haven
fraaven en te verJedigen, zyn fteeds als den regel van het
zuivere Thomism:Is
Thomism'Js aangemerkt. De hedcndaagfche
hedendaagfche School
heeft
hecft veele van de oude
ou~e Thomilten
Thomiflen verlaaten, wier gevoelens
en uitdrukkingen aan Alvarct
Alvare~ te hard [cheenen;
fcheenen; en de nieu·
we Thomiften,
paaien van deefe
deere twee Doc1oren
Doeloren te
Thomiften I die de paaIen
buiten gaan.
gaan, kunnen hunne gevoelens nIet
niet opgeeven voor die
van de Schoole van St. Tbomas.
Thomas, welke de Paus verbQden
heeft
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heeft te cenfureereil.
cenfureeren. Deert:
Deeft: twee Schryvers·
Schryvers onderfcheiden
onderrcheiden
De eerfie
eerfl:e die zy verwerpen.
vier Claffen van ThomUl:en.
Thomifien. pe
verfirooien
vryheid weg. De tweede en derde
verftrooien of neernen de v~yheld
verfchil1en
verfchiliell niet van Mohna;
Molina; de laatfie die door Alvarez
omhelfl: wordt. ~aa~
fiaat eene phyfifche voorbeweeging (Preomhelft
motio) of PrreJefimaue
PrreJei1:inatie toe, zynde een Cornplementum
CornpJementum van
het daadelyk vermogen, waardoor het van de eerfie
eerfl:e daad in
de tweede overgaat, dat is. van volkomen en naaft
naafl: vermo'
gen lot
tot werking (AElio) De Premotio houden zy fiaande dat
aangehoden
aangt'hoden wordt in genoegfaame genade;
genarle; [genoegfarne
(genoegfame genade wordt aan alle Menfchen gegeeven,
vol.
gegeeven , en dat zy een vol·
Èomen
komen or:afhangkelyk
or.afhangkelyk naaft
naafl: vermogen hebben om niet te
wetken , en insgelyks om de allerkragtdaadigfie
aUerkragtdaadigfte Genade te
verwerpen.
Chriflenen "an
'Van St. Thomas. Een Volk van'
THOMISTEN. of Cbl'iflenen
de Dolt-Indien.
Oolt-Indien, die. volgens de Overlevering, het Evange.
Jium van St. Thomas aannamen. By de komft
komfl: der Portugee.
fen te Calicut • by hunne eerfte
eerfl:e reis naar de lndiën, vonden
Chrill-enen, die voorgaven af te ftammen
fl:ammen
zy ze met andere Chrill'enen.
van de bekeerden door St. Thomas. De Thomifien
Thomifl:en bericht
ontvangende van de komfl: van een nieuw volk in hun Land.
kruis, zonden
die eene byzondere achting hadden voor het kruis.
Ambarradeurs tot dezelven, om een verbond met hen te
Ambaffadeurs
Heidenfchc
maaken, en hunnen byfl:and te fmeeken tegens de Heidenfche
Vorfien. door welken zy grootelyks verdrukt wierden. Eene
Vorfl:en,
vermenging van gevoelens, met eene geheele berooving van
Leeraaren , fomtyds
romtyds voor veele Jaaren agteréén, veroorzaakte
dien verfchrikkelyken Chaos,
Chaos J waarin hun Godsdienft
Godsdienfl: was.
was f
by de aanko:nft
aankornfl: der Portugeefen; ten bewyfe waarvan wy
w'l
zullen opgeeven hunne manier om het Avondmaal te bedienen: over of boven hun Altaar was eene foort van Gallerye;
en terwyl
terwy\ de Prie!l:er gezegd wierd beneden den dienft
dienfl: te beo
ginnen, werdt een koek van Ryfl:enmeel in Olie of Boter.
boven gefrult;
gefruit; wanneer dit genoeg verrigt was,
was I werdt
werd! de
koek in een bekken nedergelaaten op den Altaar.
Altaar, waar de
Priefl:er dezelve confacreerde; tot de andere Stoffen, naarne.
Priefier
naame.
wyn. gebruikten zy Brandewyn of Arak.
lyk
Arak, oader_
oader.
Iyk tot den wyn,
fcheidenlyk in die Landftreeken
Landfl:reeken gemaakt. Hunne ordening
was niet regelmaatiger; de Aardsdiaken , die fomtyds meer
dikwils
wils de
geacht' wierd dan de Biffchop zelve, ordende dik
Priefters. Hunne andere wangebruiken waren oneindig. De Portugeefen hebben veelt: moeite aangewendt, om deefe:
deefe;
Kerk te hervormen, en he'lben
he'>ben beide de Kerkelyke en Wae.
reldlyke mage
magc daartoe gebruikt: ten
(en dien einde hebben 2y
zy de
CODcilie van Goa benoemd.
benoemd,
Thomiftifche
Thomifiifche Birrchoppeg
Biifchoppeg tot het Concilie
de·
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dezelven lnftruétien
Inil:ruél:ien gegeeven enz. en insgelyks dezelv,m
dezelven ge~
ge:'
dezeIven
ooderrigtinge naar Portugal en Romen; maai
zonden ter onderrigtiDge
komft: overhelden om tot hunne
ziende dat zy fteeds by hunne komft
keeren, en dat 'er geen goed
voorige dwaalingen weder te Iteeren,
was. beDooIen
beflooren zy OID
om ze eens vooral
met hun te verrigten was,
Europeaanfehe Bitfchop
Biifehop in hunne plaats
piaats
uit te fluiten, en een Europeaaofche
fiellen. Dit gedrag heeft de Portugeefen uitermaate
aan te ftellen.
verachtelyk in de oogen der Thomiften
Thomift:en gemaakt.
,. verachteJyk
THORA. R'anunculul
Ranunculus Vycla"ainis
Cyclaminis foliO',
foUo', Aspbodeli
Aspbodeliradice.
THORA,.
radice. Wolfs·
wortel. Eene foort van Haanevoet,
Haanevoet. is een Kruid dat uit zyzy·
nen wortel twee of drie byna ronde bladen maakt, gelyk die
zyn,
van de Cyclamen. fchoon ze wel tweemaal zoo groot zyn.
ook aan den rand gekorven, vol aderen en ftyf. Zyzitten oP'
op'
fieelen. Tulfchen
Tuffchen deefen fpruit een ftengel uit. omtrent
korte fteelen.
hal ven voet hoog; hebbende in het midden een of twee:
twee
een halven
1lIaden'.
onderffen. doch die hebben.
bladen', van gedaante gelyk de onderffen,
hebben',
bl<;>eifem groeit op de punt van
in 't geheel geen fieelen.
fteelen. D~
De bloeffem
van'
den Stengel,
UIt vier
Vler geele blaadjes, in de ge.
Stengel', en befiaat
beftaat elk uit
daante van een roosje. Als dee[en
deeCen vergaan zyn, volgt 'er
een rohde vrugt,
gel yk ook op een l\Op
je. eene
vrugt. in welke,
welke. gelyk
ItOpje.
menigte platte Zaadjes digt by malkande'r
malkandet" zit. De wortel beknolletjes, gelyk die van de Aspbridelut.
Asphr;delur. Dit
ftaat uit kleine knolletjes.
kruid groeit opop' hooge Bergen;
B'ergen; heeft veel fcherp en eorrofief
corrofief
Zout en OBe.
mie. Het fap
Cap wordt tot het vergiftigen der Pylen,
enz. gebruikt,
gebruikt. waarmede de Wolven, Voifen en andere, feha.
Ceha.
delyke Dieren gedóodt
gedoodt worden. Dit vergift is oorzaak dat
het kruid in de Artfenye niet gebruikt
gebtuikt wordt.
THORA
CIA. Zie het Artykel CONCHYLIUM, de elfde foort.
THORACIA.
THOl'tACICA.
THOltACICA. Zie het Artykel
Arlykel BECHICA.
'rHORACrCUS
THORAClCUS DUCTUS. Zie het Artykel DUCTUS.
THORAX.. De Barft.
Borft. Dus wordt gemeenelyk genoemd de
de'
THORAX:.
geheele ruimte, welke de waare
waale Ribben met het Borfibeen
Horftbeen
omfiuit. Men geeft ze ook den naam V;ln
V.in de middelfte bollig.
bIJllig.
beid van den Middelbuik , waalÏa
waalïll de Long mechet
met het hart gele.
gen is.
De Boril:
Borft il:rekt
ftrekt zig uit vall
van de Sleutelbeenderen af
af,I tot het
hef
Harteputjl'l
Harteputje van vooren , en van agter van het vooruitfieevooruitftee.
kende Wervelbeen • tot onder aan de waare Ribben. Het
voorlte
voor/ie gedeelte behoudt byzonderlyk den naam van Borft;
het
bet agterlte dien van Rug.
RIlg. Het vel
vel dat de Borft
Horft van vooren
bedekt, is doorgaands
doorg:iands meer of min Dlet haair by de Mannen
bedekt,
bedekt. en op beide zyden van vooren
voor en worden twee verhe.
venheden aangemerkt,
aangemerkt., die veel grooter
groot er by de Vrouw dan by
den Man zyn. Het zyn de Borften of Mammen.
J))e.
Ji>e deelen welken deefe
deeCe holligheid te faamenfiellen,
faalllenftellen" worden

ver·
"cr·

THOT. THRA. THRE. THRI.
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\terdeeld in bev~rtende en bevattene deelen. De bevattende
"erdeeld
deden zyn van "vooren
'voorén het Borftbeen en de Ribben; op de
deékn
zv,le
zv.le d~
d" R;b~en
R'b':len alleen; van ageer
agter de Ribben en de twaalf
ru:!~eWtrvelt:n.
rugreWfrve!t:n.

Alle deefe deelen zyn van binnen door het

R,)' 'lo/lies
't .,lies bt>kleede.
bt>kieedt. en van, buiten bedekt door de Spieren.
:8.)

de B.nl1:en
B,)clten en het vel, dat IS te z~ggen. van
Van het vet, de ei.
eiger:yk gezt;gde huid
buid en de Opperhuid. gel':yk
De bevattene
bevatten/:
zyn het U1iddelre~ot.
U1iddelfc~ot, het harrezakje, het hart, de
deelen z>'n
Longen. d~
eb' gronte
groote bloedVaten,
bloedvaten. de Borfibuis, een deel des
Sloldanns t;;ll
eT) +:r
jer luchtpyp.
luchepyp. Het middelrif fcheidt van onde.
oode.
Slokdanns
ren de Bodl: "an lIen
uen onderbuik af.
h<)lIj~heid der 'Borfi
Borfi is van eene brna
byna eyronde gedaante,
gedaante.
De holli~heid
uit oorzaake
oDrzaake van het Middelrift. dat fchuinfch ligt
ligt,... dat is
agter dan van vooren. Zy is in eene
te zeggen. laager van ageer
de verdeeld,
verdeeld. door middel van een vleefig
regIer en Iinkerzv
linkerzvde
regter
fehoe
fchot ,." ruediaftinuln
mediaftinUln genaamd. In deere
deefe deelen wordende
kwabben der Long bevat, welken hen naauwkeurig opvullen~·
kwabhen
det:fe holligheid geen eenig luchtbolletje is. De
200 dat in detófe
linkerzyde is naauwer dan de regter , uit oorzaake van het
hart, en van hec hartezakje, die haar door eene vry merk.
w;lardige
w;Jardige overhdling naar deefen k~nt vernaauwen.
THOTH. Zoo wierdt b}'
by de Egyptenaaren de eerfie maand in
J<lat genoemd. Zy fielden derzell7er
derzelver begin op den 29 Auhe, Jaa)'
gu(hI: naar den Juhaanfchen
}uhaanfchen Almanak.
gulle\;·
THRMcfAs.
1'HRACIAS. Zie het Artykel THU'CfAS.
TIB.ACIDS
TIH.ACIUS LAPIS. Zie het Artykel
Anykel AGAAT.
'.l'HR
THR I\SCIAS.
i\SCIAS. eircius,
Circius, Tbracias. By de Italiaanen Maeflrt
Tramontane. wordt de N oord·Oofi·
oord-Oofi-Wefie
. Tramontane,
Wefie wind genaamd.
'tHRASlUS. Een beroemd Waarzegger,
Waarzegger. die naar beti.1Iof
heti.1Iof
Builrie Tyran van Egypte. gegaan zynde, in een tyd
van BUûrie
droogte. bern
hem izeide
Izeide dat men regen zoude
van uitneemende droogte,
krygen. indien hy de vreemdelingen voor Jupiter deed flagflag.
krygen,
ten. Bufiris hem gevraagd hebbende uit wat Land hy was.
en vernO!11en
verno~en hebbende dat hy een vreemdeling was: gy zult
de eerfte weejen
wuJen,• zeide hy. die 'Water
water aan Egypten zult geel
ven. en deed hem op fiaande voet ontzielen.
THRECES. Dus noemde men de Kampvegters. die tegens
fireeden. met een klein rond fchild en ge.kromd
gekromd
malkander fireeden,
Z waard gewapend.
Zwaard
THRENODIA.. Een
Eel! Lykzang.
THRENODIA.
THREPSIS~ Zie het Artykel NUTRt'l'JO.
NUTRtTIO.
l'HREPSIS~
THRIDACIAS. Zie het Artykel MANDRAGORA,
MANDRAGORA.
THRlDAX. Zie het Artykel LACTUCA.
'FHRIDAX.
'rHRIPS. Aardvloo. Is eene foort van kleine Vliegen. welke
THRIPS.
~ool.
in eene gIoote menigte, de Kruiden, voornaamelyk de lt;ool.
.
aft
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TRRD.
THRO.

THRY.

THUN.

geftroo1ct'o'
afgrafen. Roet uit een' Schoorfteen over de Kruiden geftrooht'o'
dIt kleme ongedierte te verdryven.
is 'er een middel voor om dit
THROMBUS. Is een kleine T"mor Sallguinis of bloedge.
bloedgezet··
zwel dat zig ter plaatfe alwaar een Ader geopend i~. zet;·
of o~dat de opening al te klein ge weeft is, ofgrooter dan het
he~
de Capiciteit van het bloedvat toelaat.
THRONUS. Solium. Carpentwn. Wordt van de Sterrekundigen
genaamd, als een Planeet teffens
reffens veele waardigheden bezit;
by voorbeeld als hy te gelyk io zyn lmis,
Imis, en in zyne Ver.
hooging is.
THROON. Een Koninklyken Zetel of Statie' Stoel , vercierd
kof!:.
met bouwkundige en beeldhouwkundige Cieraadjen, van koft.
baare Stoffen gemaakt, met eenige trappen verheven, en gedekt met een pragtig verhemelte. Zoodanig zyn de Throonen
Throonell
der Konioklyke Audientie Zaaien, en van andere Souve.
reinen.
Coronaria ,Sativa.
THRYALLIS. Lychnis Corollaria,
Sativa. Vrouwen-Roosje.
Chriftus-Oogen, is een aangenaame bloem. De gevulden zyn
de beften; rood van kleur, of lyfkleur en wit; zy blyven
den gantfchen Zomer in haare kragt, en hangen altyd vol
Roosjes, van Mei tot in Oétober. Zy worden door uitfpruic.
fels voortgeplant,
voortgeplant. die in de L~nte
Lp.nte verzet worden, en zy bly.
ven 's Winters in cie Hoven ftaan.
THR YPS. Zie het Artykel TrrRIPs.
TIIRIPS.
TbyllllUS. TOll'jll.
TOllyll. Is
15 een groote Zeevifch. dik
THUNNUS. Tbyllllus.
en groot van buik, wordt in menigte in de MiddeJlandfche
ltalien en Spanjen , we.
Zee gevonden, omtrent Provence, Italien
gende tOt no pond. De bek is fpits, de {laart
ftaart breed, in de
kragr.
gedaante van een halve Maan. Hierin beftaat zyne kragt.
Van buiten is hy overal zwartbruin,
zwartbruin. maar inwendig eenigfints
rood. Hy is rondom met Schubben bedekt, die digt op mal.
malaaf!: op allerlei Zeegewas; en zwemt door.
doorkander zitten. Hy aafl:
gaands in gezelfchap van veele anderen. Men bemerkt zyne
aankomft by het gedruis van het water, en geweldige ver.
vreesagtig en beo
deelinge van het Zeewater. Hy is zeer vrees-agtig
dell donder. In dien tyd wordt hy ligt met
DaauwJ
naauwJ voor dcu
een net gevangen, hoedanig een in de M !ddellandfche
:ddt'llandfche Zee
veelfints gebruikt wordt, in het Franfch Tbonaire genaamd.
Hy Itan daaruit nict
niet ontfnappen, vooral als men hem op
zyn' rug heeft gewenteld. Gevangen zynde, fterft
fleeft hy aan·
Vleerch van deefen
deeren Vifch is vaft
vaf!: en gezond,
fronds. Het Vleefch
ftonds.
van fmaak gelyk Kalfsvleefch. Het wordt ingezouten en vervoerd; heeft een goed Sap en voedfel , veel Sal 'Volatite; is
een middel voor Gift, Onzinnighcid,
Onzinnigheid, en de beet van een'
Otter, het zy gegeeten, het zy daalOp gelegd zynde. Som.
mige
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mige Schryvers noemen deren Vifch. nog.zeer klein zynde.
Cordyla.. in het Franfch Cord,i~e; een weinig grooter zynde.
Limarius. in 't Franfch Limazre, maar volwaffen, Tbunnus.
Het wyfken wordt ·Tbunnia genaamd.
THURAS. Een der Goden der AlTyriers. Dit was Mars aan
wien Homerus den bynaam van Tburius of Tburra. voor Tb!Á'
ras gegeeven heeft.
THURIBULUM. Zie het Artykel LAR.
THURIS CORTEX. Zie het Artykel THYMIAMATIS CORTEX.
THUS. Zie heeArtykel WIEROOK.
THUS ALBUM. Zie het Artykel HARS. .
THUYA THEOPHRASTI. .Arbor 'lJittl!. Boom des Leevens.
heeft e~ne regt-opgaandl'l ilam" een fterken reuk en blyft win·
ter en Zomer groen. En hoewel de bladen des Winters ee·
nigfints donker en roodverwig worden, hebben ze nogtans in
de Lente haar<:;n voorgaanden glans weder, zynde zoo groen
àls in het voorgaande Jaar. Met het begin van den Zomer
zetten zig op de einden der takken kleine geele bloeffems.
v,an welken fommigen in een fchubagtige Vrugt, gelyk eell
Pynappel veranderd worq@n. Men beeft deefen Boom ee.rfi:
uit de Wefi:·Indiën gebragt; doch hy wordt thans in de Ho.
ven geteeld. De olie uit de bladen gedeftilleerd en uiterly~
gebruikt, wordt als ~en middel voor het Voeteuvel gehou.
den. By fommige Botaniçi wordt deeren Boom ook Cedr;ls
Lycia genaamd. By MILLER worden twee foorten aange-.
merkt.
THYESTE. Zoon van Pelops en Hippodamia en broeder van
Atreus. Hy bedreef bloedfchande met zyne Schoonzufter
Erope '" huisvrouw van Atreus. die, om zig daarover te wree·
ken, het kind dat 'er ,uit geboren wierd, aan ftukken hieuw.
het blo.ed "an hetzelve gepruikte om aan Thyefte te
dtinkef! te geeven. De Zon verfcheen dien dag niet aan den
Horizont J om geen getuigen te zyn van eene zoo affchuwely~
ke daad.
THYIAS. Eerfte Prieftereffe van Bacchus. De geen en die
haar ppvolgden, wierden naar haaren naam Tbyiades genaamd.
.
.
THYITES. .Is een harde en . groene Steeu. den Jafpis niet
zeer ongelyk. Hy h~eft een Cpierwit en fcherp fap, ars hy
gewreeven wordt. Hy groeit in Moorenrand j. droogt op en
neemt de Oogvliefen weg; doch moet alvoorens zeer fyn ge~
maaIen worden.
THYM. Zie het. Artykel TH~MUS.
,
THYMA. Is eene fcherpe en brandende puift, anders EèlbyÄ
.mata genaamd.
'THYMALL US. Umbra fluviatiJit. Js een welfmaakende Vit:;h.

en
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THYM
T HYM...

den Forellen niet ongel~k. Met honig gebruikt men bern tot
kwaade oogen en om Ltdtekens
LIdtekens te verdryven. Hy bemint
bcrmint het
-verfche
'Verfche water, en wordt met den hengel en met netten gege.
vangen. Hy wl)rdt
w0rdt Tbymatlus
Tbymallus 1;enaamd,
genaamd, omdat hy gezegd
wordt naaI
naar Thym te rieken.
THYMBRA. Zie het Artykel
ArtykeI SATUREJA.
TflYMELlElE RADIX. Is een houtige en verelagtige
veCelagtige wor.
tel, van eene verfchillende grootte, van buiten rood, van
binnen wit; eer
eerft
ft zoet van fmaak,
[maak, maar hy laat eene [cher.
fcherpigheid op de tong, die als vuur brandt. voornaamelyk aIs.ze
als. ze
verfch is. Hy purgeert fterk, doch wordt zelden geheel in
de
oe Apotheeken gevonden, maar alleen de baft; waarom ze
ook onder den naam van Cortex MeJerei
MeJcrei onder de baften
haften ge.
teld wordt. Uit deefen wortelontftaat een ftruikje, met fraai
J\roene en glinfterende
groene
glinfrerende bladen, op het oog gelyk Laauwerier
bladen; waarom het Kruid van fommigen
[ommigen ook Laureola ge.
[oonen aangeteaangete.
naamd wordt. By MILLER vindt men zes [oorten
kend.
kendo
THYMELICI. Dus noemde men welëer de Mufikanten byde
Romeinen, welken op de Theaters mede hun rol [peelden, gege·
. lyk
Iyk dé! "r::iere
ër:dere ToneeJfpelers.
Toneeifpelers.
THYM-,FOREL.
THYM-FOREL. Dit is een Riviervifch die zagte Vinnen
heeft.
heeft, en die men menigvuldig in de Temno,
TeIIino, een ltaliaanfche
Italiaanfche
Rivier, va.lgt.
vangt. Men heeft
heefe hem den naam van Thymvifch of
Thym-Forel gegeevm.
gegeev(n. zegt RONDELET •, omdat hy den reuk
van deefe Plant heeft.
beeft. wanneer hy ver[ch gevangen is. Hy
heeft
beeft de lengte van anderhalven
anderbalven voet; zyn kop is klein; en
uitwaarts, en zyn ligchaam is blaauw. Hy heeft
fpringt uitwaam,
twee vinnen aan de kieuwen en twee anderen aan den onderbuik, naby den Aars. De eerfte vin van den rug is groot, rood
buik.
en met zwart gefpikkeld. Zyn ftaart
fraart is breed en gevorkt.
MafIa, uit allerlei welriekende
THYMIAMA. Is een zekere Maifa,
balten.
bal1:en. Zy wordt uit de lndiën
Indiën gebragt en tot reukwerk
gebruikt.
THYMIAMA HERBA. Zie het Artykel THYMUS.
THYMIAMATIS CORTEX, of Tbttrix.
Thurix. Wierooksbafl. Is
bruin,
bruin. en komt van een lndiaanfchen Boom, of, gelyk an.
deren willen, het overblyffel van uitgekookte witte Storax
Storax,J
dat weggelegd of ge
gedroogt
droogt wordt. Sommigen houden het
voor roode Storax,
Storax t of zwarte Wierook. Het wordt veelfints
onder het Reukwerk gebruikt. en, van een goeden reuk zyn.
." de.
de, zeer beminde.
bemindt.
'.ll'HYMMOSCH.
'.tHYMMOSCH. Tbym- VeJeltjes. Zie het Artykel EpITmr.
EPITHY..
MUM.
ldUM.

TllYMCETES. Eenigen zeggen dat hy een Zoon was van
1'. ~lamUll,
uamus. en dat hy met Par
Paris
is ter Waereld kwam. Anderen
wH·

TH Y M.
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wiJlen dat hy een Zoon was van eenen armeh Troyaan; en
willen
aan11:onds na zyne geboorte overleeden
overleed en zynde. men
dat hy aanftonds
hem aan Priamus aanboodt in de plaats van Paris,
Paris. wiens dooj
men bevolen had.
THYMUS. Tbymiama He~ba. Thym. Deefe is
[s groot er:
er. klein,
klein.
wit en zwart, en wordt In
10 Hoven geteeld. Dit kruid en zaad
wordt door de Geneesheeren zeer gepreefen.
gepreeCen. Daar is ook
eene foort; Jerpillum
JerpilIum majuf
majus genaamd,
genaamd. met witte en eene an.
dere met purperverwige bloemen; doch is zoo 11:erk
fierk niet als
de kleine Thym, en moet 's'5 Winters in potten onder het
bet
dak gezet worden; bemint een droogen grond,
grond. en is hitCig en
droog van Complexie. Het gedellilleerde
gedefiilIeerde water is een mid.
del voor hoofdpyn en fuizelingen. MIl.
MII.LED
LED noemt 'er vier
[oorten
foorten van.
AnatomIe) Eene klier, die in kinderen zeet
THYMUS. (In de Anatomie)
aanrnerkelyk
aanmerkelyk is. Ze is geplaatfi
geplaat11: in
iJl het opperi1:e
opperlle gedeelte
gedeelto:: van
de Tborax of bod!:.
borll, onmiddelyk onder het Stemum, en ligt
op het Pericardium,
Pericardium. en op den Stam van de Aorta,
AlTta. en van
de Vena Cava. Zy firekt
1l:rekt zig uit van het Perióardium,
Pcri:ardium, langs
den Stam van de Aorta. tot het begin van de Carotides, fom.
Com.
tot de klieren die Carotides
Car()tider genaamd worden. Derzelver
tyds tOt
gedaante is onregelmaatig en onzel:er. Derzelver l:!eur
J:leur in
kinderen is bleekrood; in jongelingen is ze van eene don.
kere kleur: ze is graoter
grooter in nieuwgt:boren
nieuwgeboren kinder.:n
kinder..:n dJn
dan in
voorwerpen van lIleer
meer gevorderde JJa~!'en.
a:;ren. Haare lt:n.-;w
It:n..:w is
daar niet minder dan driç:
dri~ vingerbreedte ,I en derzelver dialQe.
dialne.
ter twee; haare dikte is omtrent een hal ven vinger. Ze vcr.
ver.
mindert trapsgewyCc
trapsgewyf~ W.lllneer
w.mneer het kind groeit; in jonge Lieden
is ze zeer klein,
klein. en in oude Lieden verdwynt ze ten eene.
Zelf1l:andighcid is Idieragtig
tlieragtig en als een
maale. Derzelver Zelmandigh~id
kluwen opgewonden,
opgewonden I en ze is door e_ene
e.ene Spier omringd. Z~
Ztj
hellfr
heift bloedvaten. Derzelver gebruik fchynr
[chym te zyn.
zyn, dat ze
Melkweg vloeit.
vloeit,
het Melkfap, 't welk in overvloed naar den Mt:lkweg
een weinig vertraage, op dat het niet al te overvloedig met
het bloed vermengd warde;
wor de; dus dient zy miffchien
milTchien ook om
dat vog;:,
vog.. 't welk zig in het Hartl:zak)e
Hart1:zakJe onthoudt, af te
[cheiden.
fcheiden.
Op dat de Leefers
LeeCers een des te beter denkbeeld mogen verkry_
deeCer klier,
gen van de gedaante deefer
klier. hebben wy 'er twee Af.
beeldingen van gegeeven,
gegeeven. gelyk ze gevonden is, in twee Fil.
Frz",
tuffen. pas gebOJen.
tuffen,
geboren. Zie PLAAT CCL VI. Fig. 3. No. II t:Tl
~f1
2..
2. waar AA is het hart,
hart. omrin6u
omrin6d door desz::llfs
desz~lfs Pericardium;
P nicardium ; BB
de klier Thymus,
Thymus. in het opperJl:e
opperlle gedeelte;
gedeelte verdeéld
vcrde(;ld In tll't:e
twee
of drie deel
deelen,
en , aa;
a a; CC C de drie afdaalende takken vaa
de Aorta.
THYMUS. Is eene Coort van dikke, rosagtlge, of \vitagtig.
\vitagrig.
~ ~
onpyn.
onpyll'.

do
lBo

THYN:
THYN~ THYO. THYR.

wrat J waaraan fcherptens en ruwigheden geziEn
gezien
onpynlyke wrat.
worden' klooven gelyk aan den knop des Thyrns,
Thyms, waarvan.
waarvandaan ook den naam komt. De Thymus komt in de handpalm.
Fondament. aan
aan de voetzool, de been
en , de hielen.
beenen,
hielen, het Fondament,
de Teelleden van beide kunne. Somtyds komt ze alleen, op
een andermaal is ze vergezeld met veele andere. Daar zyn
twee [oorten
roorten,, de eene die Tbymion genaamd wordt. DerzeI·
voetf1:uk is fmal, gelyk dat van de AcrocLotdon,
ver voetlluk
Acrocbordon, en de top
rood als de bloem van Thym. Het wordt fomtyds groot als
Co!ocafia of de Egyptifche Kalfbvoet.
Kalf~voet. De andere behoudt
de Co!ocajia
den naam van TbymllS.
Tbym!u. Deefe onderrcheiding
onderfcheiding is niet onnut,
onnut.
f~hoon deere
deefe Gezwellen van denzelfden aart fchynen; wallt
{ommigen
zOllder pyn; de anderen
fommigen zyn goedaartig •, wit en zonder
des
zyn kwaadaartig ,loodverwig, pynlyk en dIkker. Die del
}<'ondaments
Teel/eden erkennen doorgaands tot oor0(11'Fondaments en der '.Feel/eden
Venusgift • en worden door de middelen tegens de
zaak een Venusgift,
Venusziekte geneefen.
THYNNlEA.
THYNN
lEA. Was een Feef1:
Feell by de Romeinen, 't welk door
de Viffchers, ter
rer eere van Nepwlltu
NeptUll!ls gevierd werd!,
werdt. wann::er
wanneer
Ton~men gevangen hadden. De eerf1:·gevangen
eerfi·gevangen Tho.
zy veele Tonynen
Thonyn offerden 'l.y
~y op,
op. welke ofFerhande
offerhande zy Tbynruz,.m
Tbynnaüm genoemd
hebben.
THYNNUS.
THYNNUS, Zie het Artykel TlIUNNC6.
TIlUNN~5.
THYONÉ. Dus noemde Bacchus zyne Moeder,
Moeder. na dat hy
haar, gelyk de Dichters zeggen. opgewekt hadde.
THYROADENOIDEI. Een naam dien de Heer WINSLOW
WrNsLOW
Vefelbundeltjes. die van den Tbyropba.
Tby,.opba.
gegeeven heeft aan Verelbundeltjes,
,yngrsru afgaan.
zi~ vafi
"yngrcus
afgaan, om zij.;
valt te hegten aan het zydeel der
SchJldklier. Hy heeft 'er een paar byzondel'e
byzondere Spieren.
Spieren, die
SchIldklier.
hy ook AdelJopharyngcei
AdeTJopharynga:i genaamd heeft, van gemaakt.
THYROARYTENOIDEUS.
THYROAR YTENOIDEUS. Deefe Spier houdt met haar
eene deel aan het Schildswyre
Schildswyfe kraakbeen en met het andere
Zy vernaauwt den luchtweg, als
aan het Spleetkraakbeen. Z'I
Tregterswyfe Kraakbeenfpierell.
Kraakbeenfpieren.
zy werkt, tI::
tI: gelyk met de Tregterswyre
THYRO·EPIGLOTTICf.
THYRO-EPIGLOTTICr. Naam van een paar Spiertjes, die
opper.
aan de zydelyke
met een haarer uiteindens 33n
z}'<lelyke inwendige oppervlakte des Schildwyfen kraakbeens, en door het andere aan
het boord der Gorgelklep
GorgeJklep vafi
vall: zyn.
THYRO·H'lOïDEI. Spieren, dIe door een haarer
ha3re. uiteindens
THYRO·HYOiDEI.
urteindens
vall: zyn aan het
ht:t Schildswyfe Kraakbeen.
Kraakbeen, en door het andero
vafi
33n
aan de Tong.
THYROIDEA CARTILAGO. He!
Het Schildvormige Kraakbeen
der Luchtpyp.
LuchIPYP. GJandul(JI
Glandu/a TbyroidDa of 1 byroiáell:.
byroidelC, worden de
kl.eren
genaamd. die by de luchtpyp gelegen zyn; insge!yks
klIeren genaamd,
het gat in het Schaam!leen,
Schaam!Jeen.

THY·
l'HY·
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THYROMA. Zoo wordt by VITRUVruS genaamd de opening
der Deur met haare Vercierfelen;
VercierCelen ; of ook wel deefe
deeCe cie.
cie·
deu{tlelfel alleen. Zie het Artykel DEUR'
raadjen en het deuftlelfel
GESTEL.

THYRO.PHAR
THYRO.PHARYNGlEI.
YNGlEI. Naam van een paar Spiertjes, die
zig door een haarer
haarcr uiteindens vafthegten aan de uitwendige
Schildkraal,beens,, en met het andere aan het
oppervlakte des Schildkraakbeens
agterdeel des Strots.
by VITRUVIUS de doorgang van
THYROREUM. Zoo wordt bV
een Gebouw genaamd, of de ruimte tulfchen
tu[chen de huis' en
hofdeur.
THYROSTAPHYLINI. Dus worden de Spiervefelen, welken
~n het agterboord der Verhemelrbeenderen naar het Schild.
kraakbeen gaan, genaamd. Deefe
DeeCe Spieren ligten het kaakbeen
naar boven.
THYSSELINUM. Is een Kruid,
Kruid. dat van het Omfeli1!!l1n of
de Berg·Pieterrelie
Berg·PieterCelie daarïn onderCcheiden
onderrcheiden is.
is, dat het eene
MeikCap
Melkfap heeft. Daar zyn twee Coorten van. De eerfte wordt
enkel TbyJTeli1!um
TbyJTelil1um genaamd.
genaamd, en maakt Stengels van drie en
eenig.
vier voet boog, zynde gel1:reept en hoekig, beneden eenigfints rood, hol, geknopt en getakt. De bladen hebben de
gedaante van die der Carota,
Carota malfch en vol MeikCap
MeJkrap,, ona:!n·
onaan·
[maak. bitter en fcherp
rcherp door malkander. Op het
genaam van [maak,
bloeffem van vyr
vy!
uiterl1:e der takken i1:aan kroonen met witte blo~ffem
bladen; in de gedaante van eene Roos. Als deefe bloeffem
voorby is, volgen de Zaaden.
Zaaden, twee en twee faamen, ovaal.
rond,
rond. breed en van boven gc!1reept.
gellreept. De wortelen zyn lang.
byna zoo dik als een kleine vinger, wit en van Cmaak gclyk
gelylt
TbyjJelillum Pa:
de bladen. De tweede foort wordt genaamd ThyjJelillum
dl:
luftre, wiens bladen en kruid uiterlyk zyn, gelyk die van dt:
Ferula, maar bloeffem en zaad gelyk aan de voorgaande foort.
De wortel is rood en van een lelyken [maak.
fmaak. Beide foorren
moeraffige plaatCen;
plaa!Cen; hebben veel Sal
Sa'
groeien op vogtige er. moerallge
. eJTentiaale.
eJTentiaale, Olie en Phl~grn(l.
Pbl~gm(l. De wortelen openen; zyll
zyn
aoordringend;
doordringend; zetten het water af en bevorderen de M3and.
fionden. Gekaauwd zynde,
zynde. zyn een middel voor Tandpyn.
Myter ,"
TIARA VAN DEN PA US. Is een hooge Muts of Myter,
waar omheenen drie Kroonen van Mallef
Maffief Goud liggen, zoo·
danig dat de eene boven de andere, als een Cirkel of kring
zig vertoont. Deefe
DeeCe kroon en zyn geheel met Edele Gel1:een.
Gel1:een·
tens bezet, en lllet
met een kloot vercierd, waarboven een Kruis
fiaat. han6ende aan weersl,anten
weers!{anten een fnoer van Edele Ge~
l1:eentens af.
ToaJTe. Is een Dier dat op het Land en in het Wa·
TIASSE. ToaJJe.
ter leeft, eyvormig van Ligchaam,
Ligchaam. loodverwig , met c(;n k9P
eenigfints dikker dan die van een Schildpad, en heeft ;(eer
M J
[çbq"
3
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,Sz TIBA. TIBE. TIBJ. TIBU. TIC. TIEN.
fcherre
fcheme tander., neven~ vier.
vier korte Ganzenvoeten. Dit Dier
onthoudt
onth~udt zit;
zig in den Nyl en IS
is een doodvyand
doodllyand van den Croco.
dil, wiens eyeren het opzoekt en de jongen ver1lindt.
verflindt.
TIBARENI. Was cen zeker Volk van de Cbalybes, niet verre
van de zwarte Zee gelegen. Zy waren ongemeene groote
VoorO:anders
Voorfianders del
der Gerechtigheid,
Gerechtigheid. vermits zy hunne vyanden
in den Oorlog, nooit eerder zouden aanvallen,
aanval/en. dan ten zy
ze daarvan door hen zelve verwittigd werden. Men verhaalt
ook van dezelven,
dezelven. dat de Mannen onder hen, wanneer de
Vrouwen in de Kraam bevielen, te bed gingen leggen,
leggen. om
zig van de Vrouwen tel:taten oppaffen, even als of zy het
Kind gebaard hadden.
h:ldden.
TlBERIANUM TORMENTUM. Zie het Artykel COLICA..
COLICA,
'fiBlA.
'f1BIA. Zie het Artykel SCHI!ENBEEN.
'rIBIlE
TIBllE ANTICI ET POSTJCI.
POSTJeI. De voorlle
voor/le en agterO:e
agterfie Scheen~
beenfpieren,
beenfpieren. worden genaamd die aan het Scheenbeen gehegt
zyn. en de voet buigen.
,
TlBURIN. Is een wreede ViCch
Vifch , die op Menfchen aaO:,
aaft. en
omtrent het Eiland Cuba gevonden wordt. VrNCI!NTIUS
VJNCI!NTIUS
BLANC verhaalt dat hy om een Menfch magtig te worden,
een Schip wel soo
500 Mylen nazwemt. Dit beveitigt
bevefiigt hy met
het voor~eeld
Flo·
voor'Jeeld van een Sp3anfch Kapitein, komende van Fla·
rida. Deefe wierd van Porto· RieD
Rico van zoodanig een Vifch
vervolgt,
vervolgt. alwaar hy eindelyk gevangen wierd. Men vond
in zyn buik het hoofd en de horens van een Ram, dien de
MatroOfcn
Matroofcn reeds voor eenige dagen over
aller boord hadden ge.
wC1rpen.
w0Tpen.
T!UU
TlUURTUS.
RTUS. De ou~f1:e der Zoon en v~n Amphiaras, kwam
met ~zyne Broeders in Italiën,
Italiën. waar zy eefte
eCRe Stad
St3d bouwden
die Tibur genaamd wierd. Men rigtte hem een Altaar op in
den Tempel van Hercules van die Stad,
Stad. een der vermaardO:en
vermaardfien
van Italien.
TIC. Zoo wordt dat ongemak aan den mond der Paarden ge.
naamd, waardoor ze de tanden telkens aan de kribbe zetten,
als of ze daar aan byten wilden; eigenlyk Kribbwhyters.
Kribbwbyters.
TIENCHO.
TJENCHO. Derg in China. in Afien,
Afien. waarop des nagts een
Vuur, dat van verre als gloeiende Kooien
KooIen fchynt,
fchynt. gezien
wordt, 't welk de eenvouwdige Inwooners voor zeldfaamCJ
zeldfaamct
Slangen of Spinne:-oppen houden.
TIENDEN. Zie het Artykel DECIMiE.
TIENDRECHT. Is eene Gerechtigheid om het elfde deel van
1,ken. Het zelve wordt onderfcheiden in
eenige vru;ten
vru;,;ten te
ie tre
trel,ken.
drie [oorten
foorten : I.) ltIaattienden,
lHaattiendm, is van Rogge,
Rogge. Tarwe,
Tarwe. Ha.
ver; GarO:
Garfi &c. 2.) Smalle tienden, van Moes,
Moes. hout,
hout. gras.
hooi. Iaapen
raapen I udys. aardappelen.
aardappelen, ajuin.
ajuin, appelen,
3ppelell, peeren •
noo.

TIE N.

TIE R.
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nooten, &c. 3.)
g.) K,yunde
K'ytende tienden, van Verkens,
Verken'S. Kalveren,
Lammeren. jonge Verkens, Ganzen
Ganzen.t Beyen, &c.
afllammenCle van het oude Duit.
Het Tiendrecht by ons. is arllammenc:1e
fche Recht, (choon men 'er eed!:
eern gewag van gemaakt vindt in
het Jaar 1288.
nS8, by een verdrag, gemaakt tu{[chen
tuifchen den Graaf
van Holland en de Wefi
Weil: Friefen. behelzende onder anderen
deefe woorden: ".. Dat de Weft FrieJm den Graaf zoudm
zouden gee.
geel
deeCe
, 'Ven
tien de elfde Schoof, ende de tieflde
tie"de te neemen daar het koren
••, 'lJ)IJft:
waft: ende als dat Korm
Korw tiendbaar is. zoo zoude dm
den g8llen
g81len
:: des dat Koren is, driewerf raepm
roepm den Tielldenaar,
Tiendenaar , elke werf

"
"
"
"
"..
"

al zo luide
luide,t dat men
FIIen bet
btC htren
h.ren mag over zevC7l
zeve7I Akkeren: m·
dali niet.
niet, zo Z8ude
z8ude den gewen
gemm des
det
de kwam den Tiendenaar da"
dat Koren is.
is, de til!nde
tiende uitzetten,
nitzettt!1l. by twee zyner B uur en.
en ,
en d~ tiende boudm eme
ewe etmaal; 'Ulaart
'llIaart dat daarna op de tien.
tien •
dt Jebaal!
Jebadt geJcbiede,
gefcbiede, dat en zoude
zoutie mm dm Man niet tyël1 des
de
dat Koren is." Deefe Tienden kunnen zyn, Leen en On-

leen,
Jeen, en worden op dezelfde wyfe bekomen. In Holland zyn
de Tienden den 40tlen Penning in vervreemding, en den
!lonen
20ften Penning in de Collaterale fucceffie verfchuldigt.
TlENDER·REKENING.
TIENDER·REKENING. Zie het Artyltel
Artykel DECIMAAL·REKE.
NING.

TIEN GERICHTEN TE VENETIEN. Heeft de uitrpraak
Leengefchillen en over de Misdaaden die daaronder
over de LeengefchiJIen
behooren,
Feloait. &c. en maakt het Vonnis in den naam
behooren , als Fe/aait,
van den Doge Waereldkundig.
TIENHOEK. Is eene Figuur, welke tien zyden heeft. Men
noemt deefe Regulier, wanneer alle zyden gelyk groot en ge.
gelykformig. als mede alle de Hoeken elkander gelyk zyn. Hoe
men eenen regulieren regtlynigen Tienhoek in eenen Cirkel
zal, leert EWCLIDES Etementis XIII. Prop. IO.
befchryven zal.
Indien men diergelyken op eene gegeeven zyde befchryven
wil, zoekt men eerfielyk den Polygonen· Hoek , en fielt in
hl
deefe gevonden grootte negenmaal het opgegeeven Latus bl
malkander, zoo ontfiaat
ontftaat m~de
mde een regulieren Tienhoek.
lI'IENZUILlG.
lI'IENZUlLlG. Zie het ArtykeJ
Artykel DECASTYI,OS.
DECASTYI.os.
TlERCE.
TIER CE. Zoo wordt genaamd: 1.) In de Zangkonfi,
Zangkonll:, eene
faamenll:emming, zynde twee Llloncü
WonCG van malkander. 2.)
z.) In
faamenfiemming.
de Wiskontl het zelligfie
zeftigll:e deel van eene Seconde. 3,)
3.) Op het
Schermfchool een zeker postuur.
TIERCELLOTEN. Zie het Artykel VALK.
TIERS. Ie Tiers d'Etat. Zoo wordt in Funkryk
Frankryk de derde or.
TlERS.
der onder de Landtlanden
Landll:anden.• naamelyk de Burgerfiand, of de
Steden genoemd, die by de algemeene vergaderingen der
Landfianden.
Landll:anden. door haare Gedeputeerden verfchynen. Dier.
Dier_
van de ProvinlieLanguedoc
Provintie Languedoc te Mone·
Mone.
gelyke houden ge Standen Van
pellier.
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TIER. TIGE. TIGL; TILC.
TILe. TILI.
TILl.

TIERS. L~
Le Tier! o,a,e
ordre de la
lIJ Penetellce.
Penetmce. Is eene roort
foort va~
vaD
Franciscaanen. die uit Waereldlyke Perfoonen bcfiaat,
Franciseaanen,
bcftaat, en dio
die
de H
ooder zyne dne Orders gefticht
gefiicht heeft. De
H. Franciscus onder
eel&e beftaat alleen uit Religionaritfen ofGeellelyken, die men
eelRe'
mell
Minderbroeders of Fratres Minimo!
Minima! noemt, en waaronder do
de
Barrevoeters, Capucynen en Recolleélen
Recolleél:en of ReeDIets
Recolets behoo.
ren. De tweede Order zyn de Nonnen van St. Clara; maar
de derde Order zyn Perfoonen van beiderlei Gei1achtofSexe.
Gel1acht of Sexe ,
niet altyd aan de Geeftelyke
Geefielyke kloofter'verrigtingen kun·
die zig lIiet
nen overgeeven, maar in de waereld blyven moeten, en even'
wel in ecne
eene Broederfchap
Broederfehap te (aam
raam en behooren. Zy draagen
op zekere tyden een graauw Scapulier of Schouderkleed
Schollderkleed en
Gordel onder hunne klederen cn volgen een byzonderen (IJ·
te·
gel van de Franciscaaoen,
Franciscaanen, welke hun door de Roomfche Pau.
fen bekragtigd wordt. Zy verdeelen
verdeel en zig in
io vier Provintien.
en hebben meer dan 60 kloofiers; zy worden ook in Frank·
Frankryk, naar een Kloofier.
J}·k.
Kloofier, met naame Piquebuce, aan de voor·
voorftad
fiad St. Antoine te Parys,
Parys. gemeenelyk Piquebuces genaamd.
De Franfche
Franrche Koningin, Maria Therefia, Gemaalin van Lo.
Lodewyk de veertiende.
veertiende, was in haar leeven Superioretre
Superioreife van dit
dit"
Genootfchap, en deefe Congregatie pleeg dt.n
d~n Feeftdag van
Genootfchap.
de Orde.
Orde, die op St. Elifabeths dag valt, altyd met haard
haarel
Geel1:elyke
Geefielyke Zullers en andere Perfoonen, die daartoe behoor·
den, in de Kerk der 13arrevoeters
Barrevoeters te Parys, by te woonen.
TIGER. Zie het Artykel
Arrykel TYGER.
TIGLIA GRANA. Zie het Arlykel
Arrykel GRANA TIGLlA.
TIGLIA.
TIGRIS.
Afia, ontrprin,
ontCprin.
TIG
RIS. Eene groote Rivier van Turkyen in Afia.
gende in de Bergen van Armenien, loopt Zuidwaarts, verMeropotamien van Curdillan
Curdifian of het oude
deelende Diarbek of Mefopotamien
Atryrien;
Aifyrien; en zynde voorby Bagdad geloopen, zig met den
Euphraat vereenigt, in het oude Chaldea.
Coort van groote Hagedis
T.ILCUETZ-PALLIN. Dit is eene foort
van Nieuwrpanjen.
Nieuwrpanjen, die, uitgezonderd de kleuren van haare
huid,
overeenkomfi met de Sauvegarde der Ooft-Indien
huid. veel overeenkomll
heeft. Zie het Artykel SAUVEGARDE.
TlLIA.
Tl.LIA. Zie het Artykel LINDEBOOM.
TILL.LEA.
TlLL"EA. (In de Botanie,) Eene Coort
roort van de triand,ia't,i·
triandria·tri·
gynia kla{fc der Planten, welker Bloem bellaat
beflaat uit drie lang.
bloembladen. en derzelver vrugt
ronde, fcherpe en vlakke bloembladen,
uit drie geCcherpte
gefcherpte kap
kapfels
fels , bevattende ieder twee ovaale Zaaden.
llLLANDSIl\.
IlLLANDSIA. ([n
(In de Botani,.)
Botanie.) Eene
Eène foort van de bexalld,ia·
bexiJlld,i".
mOllogynia
m0710gynia klatre
klaife der Planten, met een pypvormige éénbladi·
éénbladige bloem,
bloem. ann
aan den rand in drieën gedeeld. De vrugt is een
lang. ftompagtig,
!ang,
Ilompagtig, driehoekig en gefcherpt kapfel,
kapfel , uit drie klap.
pen ge\'o~llld,
gevo~Uld, tn bevattende alleelllyk
alleeJllyk eene Cel, met talrykc=
talrykc:;
Zaadcn.
Zaadt:n.
.
TlL~

rrILL.
rrlLL. TIMA. TIMB. TIME. TIMM.
~ILLERBORT.
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Eene mineraale Zuurbron,
Zuurbron , die een UUr van
Andernach in 't Aardsbisdom van Keulen ontfpringt.
ontfpringt, wordenworden.
de deszelfs water wyd en zyd vervoert. Digt by deefe Bron
is het Carmeliter kloo(l:er
kloofter van St. Alitonius
ARtonius gelegen. weshal.
vel zy naar de uitfpraak van. de Landtaal ,,alwaar
alwaar men in plaats
van St. Antoni.
Antoni, Sint Teunzs zegt, en bygevolg de Teuning.
Teuni1'lg.
fleine
fteine Zuurbroll
Zuur bron genaamd wordt. .
..
TIMANTUS. Een vermaard Schilder, die 10
In een Schilderye
van de (lfferhande
(1fferhande van Iphigenia,
Jphigenia, nadat hy aan zyne perfoonaad jen alle de trekken van de hevigil:e
naadjen
hevigfte fmerten
[merten gegeeven had.
rer ~eene
geene vindende, fterk genoeg voor Agamemnqn.
AgamemnQn, hem
~er
het aangezigt met een Sluier bedekte.
',llMARATES.
',fIMARATES. Eene der drie oude Vrouwen die de voorzit.
voorzitDodonmus. De twee
ting hadden by het Orakel van Jupiter Dodonreus.
anderen waren Promenia en Nicandra. Zy wierden in Duiven
veranderd.
TIMARlOTEN.
TIMARIOTEN. Zie het ArtykeI
Artykel ZAlMS.
TlMBO.
TIMBO. Dit is eene [oort
foort van Liane, die zeer berucht is in
,BraaI.
,Brafil. Zy heeft fomtyds de dikte van eene dye. Zy klimt.
klimt,
met zig om de grootfie boomen te flingeren,
ilingeren, tot in derzelver
derzei ver
lllet
ha are Schors, in 11et
Èet water geworpen
toppen. Men wil dat haare
zynde.
zynde, de vifTchen
viffchen doet fierven.
TIMESlUS. Een Griekfch Held, wierd geëerd als een God
TIMESIUS.
in de Stad Abdera, waarvan by de eerfie
eerfte fondamenten gelegd
hadde.
TIMMERKONST. Ars TignariaTignaria. Cbarpenterie. Is een deel
van de Bouwkonfi,
Bouwkonft. waarin de verbinding van het houtwerk
. in een Gebouw getoond wordt. Dus wordt in dezelve eerfie.
eerfl:e.
lyk a:mgeweefen,
a::mgewee[en, op hQe
1yk
hoe v.eelerhande
veelerhande Plaatfen , Houten, Tap.
pen of lnfnydingen geformeerd moeten
moettm worden; hoe men de
Streeproeden ,• verzettingen, Sleuteltappen , Zwaluwfiaarten.
Zwaluwftaarten.
Stafroeden •, verborgen Slotkeilen of Bouten en diergelyken
meer, op veelerhande wyfen,
wyCen, zoo naar de Duitfche
Duitfehe en Fran(ehe,
Italiaan[che manier vervaardigen
vervaardigf:n moet.
fche, als ook naar de ltaliaanfche
Hoe de gemeene Dal,en
Daken opgericht, en het Houtwerk daartoe
gehakt moet worden, niet minder hoe men zig aangaande de
fchikldng
fchikking byeene wederkeering, Walm en Pavillon te ver.
houden heeft. Hiernevens wordt
word. ook
001, daarin
daarïn gehandeld, hoe
de gebroken Daken moeten ingericht, en de verfchilIende houhou·
ten te faamengefield worrlen.
woulen, dewelken by Dak·
Dak - Hang - of
Sprengwerken , konil:ige
konftige Boogftellingen
Boogfiellingen &c.
lic. voorkomen; hoe
de Koor'
Koor-Mutfen,
Mutfen en dier
MUIfen , Koepeldaken, ItaliaanCche Muefen
gelyken afgebonden moeten worden. Eindelyk wordt ook
~aar~n eene onderregting vereifcht, hoe konfiig
paar~n
konfl:ig gefprengde
Bruggen aangelegd,
aan~elegd, verfchefde
verfcheide en zeer verfchilIende Heiblok.
Heiblok·
:M. 5
ken
,) .
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TIMM. TIMO. TIMP. TIN.

ken en R:tmmen. en een zoogenaamd Bokge/lel
Bokgellelof
of Steiger;
moe~ word~n, van al het welke
begnp hebben moet. Hiereen goed Timmerman een grondig begrrp
DECRALl!S een byzonder Traél:aat gefchreeven
geCchreeven 't
van heeft DECHAL1!5
MU7ldo Matb~matico.
Matbematico. Tom.
Tom, II
Il vi~dt
welk men mede in zyn MUI.do
Boven 1I11e
lIlIe andere Boeken over de Timmermanskonft verdient
den prys het werk van JOHAN
JOHAN SCIIUBLER.
SCHUBLER. genaamd Timmerman ••
fielt, en
el)
konfl, vermits hy dezelve op geometrifche Gronden ftelt,
duseene duidelyke en volkomen verklaaring geeft, hoe, naar dus·
danige Regelen, op eene gemakkelyke wyfe,
wyfe. allerhande fchikfchik.
kingen , Koepeldaken, Hang- en Sprengwerken
Sprengwerkeo &c. vervaar.
vervaar..
digd kunnen worden.
Faber Lignarius. In
Jo 't Fran[ch
Franfch Cbarpentier.
TIMMERMAN. Fab~r
befiaat daarin, dat hy volgens het voorfchrifc
Deszelfs Ambagt beftaat
van den Architeé1:, de Huifen of gantCch van hout opmaake,
en
cn vervolgens op een in den grond gelegd Steenenwerk of
fieHe; of de laag/le
laaglle verdieping
verdiepir.g wordt van Steenen.
Steenen,
Fondament /lelie;
door eenen MetCeiaar
Metfelaar gemaakt: en naderhand de tweede ver.
etlZ. door Timmerlieden daarop gezer. Somwylen
dieping, em;.
wordt ook we!
wel het gantCche
gantfche Ge!Jouw, van het Fondament tOt
boven aan het dak van Steenen opgehaald, en maar inwendig
de vertrekken en het dak uit balken van de Timmerlieden ge.
gemaakt. Een
Ecn Buis
Huis mag gebouwd wDrden, zoo als het wil,
het zy van Steen of hout, men kan nogtans de Timmerlieden
niet ontbeeren. Hun vcornaaml1e
voornaamlle Gereedfchap bellaat
befiaat in een
foorten zyn, als IHokfchaaf,
lHokfchaaf,
Schaaf, die van verfchilIende footten
Reerchaaf,
Reefchaaf, Voorloop er , Gerfrcbaaf,
Gerffchaaf, Roffelfcbaaf, Lyllfchaaf,
Lyfifchaaf,
Ploegfchaaf, enz.
t1IZ. Zaag, Spanzaag, Byl. Diffel,
Diffel. Beitel,
Hamer, Breekyf:::r, Wigge, Roor,
Boor, Paffer. Winkelhaak, Wa.
terpas, Sl3glyn, Zaklcot, Slypfteen,
Slypfieen, Schaafbank, Duim·
Duim.
nok.
nokt enZ.
TIMONES. Zyn de Builen en Gezwellen in de Liefen, Ye.
Ye·
flUS
flUS Ruilen,
B!lUen, in 't Latyn
Latfn Bubones.
TIMOR. De GOl
Go:! der Vree
Vreefe.
re. Men onderrcheidde
onderfcheidde hem van
P AVOIt.
PAVOR.
TIMOR. De Vrees of Schrik. Zie het Artykel TERROR.
TERitOR.
TIMORIA. Eene Godinne die byzonder/yk door de Laceda.
monierg
monier~ wicrd aangebeden.
aangeb:::den.
vyfJoot Water
water
TIMPJES. Deezen worden aldus gemaakt: zet vyfloot
en zes loot boter in een pannetje op het vuur en laat het
loot T3rwenmeel, met drie
kooken; roer daaronder dan 2gt laat
eyercn,
vervol.
eyereD, wat Succade Snippers.
Snippers, en Kaneel; doe het verval.
volgens
volgen! uit uw' pot en laat het koud worden; maak daar dan
dao
eeD
Timpjes van; bak ze onder de pan of in den Oven, op een
P;>pier.
geboterde Plaat of geboterd P,'pier.
TIN. Sta1l1H1m. Is een onvolmaakte Erts, doch edeler dan
lood,

&c. behoorlyk vervaardig:l

TIN.

TIN

c.

IB7

befl:aat uit eene eenigfints zuivere Mercurius, of
Jood, en beHaat
gemengde, fcherpe en onrype Zwavel; waarom het ten op·
op'
zigte van Goud en Zilver, als zynde veel digter tonder
t onder da
de
zagte en mindere Ertfen geteld wordt. Ten opzigte der deugd.
faamheid is het Tin yeelerlei. Het Japanfche is het befte.
Onder de goede foorten worden ook gerekend het Boheem.
fche Schackenwaldfche, Lauterbach[che,
LauterbachCche. Schonfeldfche.
Schonfeldfche ~
Geye'rsbergfche in MeUren; maar voornaamelyk het EngeIfche.
Engeirehe.
Dit wordt wederom in drie foorten
roorten verdeeld. Het eerfie is
giad
gJ.ad Tin, zynde het regt zuivere. Daarna volgt het klinkenrl
klinkenll
7ïn, zynde met Koper, Speauter of Marcafite en Bismutb ver
ver...
mengd. De derde foort Is de gemeenfie en is met Lood ver.
Siam.t naar Malacca heenent
heenen, wordt
mengd. In het Koninkryk Siam
het Tin, in menigte, gevonden. De Hollanders hebben het
. Previlegie dat zy hetzelve alleen koopen, naamelyk te Ligor.
Hieruit trekken ze een groot voordeel; Want
want zy geeven 'er
voor Tapyte!l
Tapytell van Bengalen, en Lywaat van Coromandel;
in welke Landen zy het Tin met veel winfi wederom verhanverhan.
delen. In de overige, aan de Zee geleegene Landen van den
Grooten
Orooten Mogol, insgelyks in Perfien en Arabien, is de Cam.
Com.
lijercie van Tin ook zeer groot. De Hollanders brengen [om.
11Jercie
[om. tyds eene goede Quantiteit van daar in Europa. dat ze met
. goed voordeel verkoopen; want het Tin is goed en zy geeven
het op Credit. De Scheikundigen noemen het Jupiter. en
tekenen het dus ZJ.. Het wordt nevens andere Ertfen gepr:e.
gepr2'
pareerd. In de Geneeskunde zyn daarvan bekend Sal of Sac.
'tovis, AntiboEUcum Poterii, enz.
cbaru7n 'tovis.
TIN-AScII, Tin-Kalk Cineres Stanni, Cineres Jovis. Wordt
uit Tin ~emaakt en zoo lang gecalcineerd tot dat eindelyil: uit
het graauwe Poeder een gantfch wit wordt; by fommigen Ce.
,uJJa 'tovis genaamd, zynde der Franfchen Elanc
Blane d'EJpaglll!,
d'EJpagne t
Spal.lnJcb ".vit.
wit. Het wordt tot Blanketfel
Blanketrel gebruiln. De
dat it SpaanJcb
pottebakkers
Pottebakkers gebruiken het ook tot het verglafen
vergla[en,, en de GlasGlas•..
flypers tot Polyllen.
'Polyften.
TINCA.
TIN
CA. In het Franfch Tencbe. een Zeelt, is een bekende
Riviervifch. flymagtig
Dymagtig en niet zeer gezond ;t ook zonder
Schubben.
TINCTORIUM AMERICANUM. Zie het Artykel AMARAN'
AMARAN"
THU!. (In de Bota7}ie).
TINCTURA SOLIS. Zie het Artykel LEVENDIG GOUD.
TINCTURA UNIVERSALIS. Zie bet Artykel LAPIS PHILO'
,sorHoRUM.
,SOPHORUM.
TINC
'fINC rUUR.
fUUR. Tinflura. Deefe zyn vloeibaar of droog. De
vloeibaare Tinél:uliren zyn niets anders dan een ExtraCt
ExtraEt met
haar Menftruum. De àroogen intege.ndeel
intege.ncleel zyn Poeders.·
Poeders,· die
20nder verbranding uit de vloeiende Tinétuuren (nadlt 'er

naa·
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TINC. TINE.

TING~
TJNG~

naamelyk het Mmftruu'TI.
Menftru u",. is afgetrokken, zyn overgebleeven;
overgebleeven,
en dit doen alleen de Mmeraaien. Maar de Tinéèuuren
Tintluuren wor.
den meel1:al
meeftal uit de Vegetabilia getrokken en onder anderen uit
de Bloemen.
Bloemen, waartoe \>erfcheide
~erfcheide M~II.ftrua.
Mellflrua, naar ieders goed.
dunken. verkooren worden. Gemeenelyk wordt daartoe gt:.
dunken,
ge.
nomen het zuure Pbleg",a
Pb/egma vitrioli,
tJitrioli, naamelyk als men op blaau.
we Bloemen een zuur Pbleg",a,
Pb/egma. by voorbeeld, wyn afyn giet.
rooj. Integendeel als men 'er Alcali.
Alcali, onge.
zoo worden ze rood.
blufcbte kalk of wynf1:een
wynlleen byvoegt. dan wordt die kleur groen.
blufchte
De gemeenl1:e
gemeenfte Tinéèuuren
Tinél:uuren uit Mineraaien zyn: Tinflura
Tinelura Au.
'i.
AntiTlOnii Sulpburis;
Su/pburis;
ri. argenti,
argenti. Martis,
Mareis • Saturni ,• Vmeris,
Vmeris. Anti7,onii
gewaffen zyn: TineTine.
ook van Sapphyr en Smaragd. Van Zee gewaifen
tura Corallorum en TinE1ura
TinElura Succilli.
Suecilli. Uit de Gewaifen
Gewaffen Tin,Tinc.
tura
AlkeTcmgi è baccis. Effemla Croci,
Ceraforum
turiJ Alkekmgi
Croei. Effentia Cerarorum
nigrorum. fragorum. Hyperieoris.
Hypericoris, fiorum bellidis,
bellidi.r, Papaveri!
Papaveri;
"igrorum.
Rbabarbari.
,beados. P~onice.
rbeados,
Pceania!. rofarum,
,ofarum. vio/aru""
violarum • Ja/appce.
Jalappa!, Rbabarbari,
Granorum Sambuci,
Sambuci. Ebul;.
Tinélura
Roris Solis. Granomm
Ebuli. Tartari; Tinflura
f~llis. taur;.
Anodyna Horltllis.
tauri. Compofitien van Tinétuuren
Tinéluuren zyn A710dyna
fiii,
Aperitiva Moebii. BezoardiclJ
Micb. Contra Ca/cu/um
jlii. AperititJa
Bezoardiea Mieb.
Calculum
lallgii,
lallgii. Catberedca.
Catbemica. CarminatiriJ,
Carmi11atira, Citr;
Citri rofat.,
rofat.. Diapboretica
Diapboretiea
Paracelfi.
Pefloralis, Salil
SaUl Cornu Cervi,
Paraeelfi. Odentalgica,
Odentalgiea. Peéloralis,
CertJi. SalUt
Salu..
tis,
til. Sto1llacbalis
Stoma.cbalis DoilBi
Dolcei • dito Aromatica,
Aro7natiea, Salis Tartari, F. H. D.
Rofarum
RofaTu7n De/icata,
Delieata. Proprietatis, Sulpburis. Antimonialir.
Antitnonialis.
Terrce Solaris.
Salaris. Vitrioli
Vierioli Mar:is &c.
TINCTUUREN. Tillflurce.
het FranCch
Tillélura!. In bet
Franfcb Emaux, zoo wor.
den in de Wapenkunde de kleuren genoemd.
TINE. Zie het Arti'kel
Artykel TVNE.
TYNE.
TINEA. Dit woord heeft verCcheiden
verfcheiden betekeniiren
betekeniiI'en en bete.
bete.kent: I) een Mot, die de klederen doorknaagi.
doorknaag!. 2) Kwaad
Zeer op het hoofd. maakende een vogt,
vogt. zoo dik en van kleur
boning. In het midden van dit ongemak zyn kleine Wormp.
als honing.
jes die het haair doorknaagen.
TINGEEREN. Indompelen,
Indompelen. Verwen. Dit gefchiedt als men
kookend
kook end water op de Kruiden giet, en het
hel water de kragt der
geKruiden aan zig trekt,
trekt. en eene kleur daarvan aanneemt, ge'
Iyk men by de Thee ziet gefchieden.
TINGEEREN. Noemen de Pbilrifopbi
Pbilofopbi lIermetici,
Hermetiei. aan de
mindere Ertfen de kleur en
eOn deugdfaamheid van Goud of Zil.
Zilver mededeel
mededeelen,
en , of dezelven daarin veranderen.
TINGIETER.
TIN GIETER. Deefen
DeeCen hebben in Duitfchland zoodanig
zoo danig een
Ambagt dat de reifende
rej[ende Gezellen door het gantfche
gantfcbe Land hun
voordeel daarby vinden. Willen zy Meellers
Meefters worden. zoo
moeten ze zeer zwaare Meellerfl:ukken
Meefierftukken maaken. Deefen beo
ftaan voornaamelyk in Neurenburg (r) in t:en
t!en lange Schenk.
kan,
kan. hebbende in het midden een ronden buik. en bevatten.
de twee NeurenburgCche
Neurenburg[che Maaten
MaaIen;jinwelken
inwelken men vreemde
Heeren

TINN. TINS. TINT. TINU.
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:ffileren
.Heeren en Gezanten.
Gezanten, den Eerewyn pleeg aan te bieden. 2)
Een groot, met twee koperen kraanen voorziene, Vat, hou.
dende vier of vyf maat. 3) Een Schotel van vier ofvyfpo~,
ofvyfpo~.
hebbende eene el in de wydte. Deere
Deefe drie !lukken
fiukken moft
moet de
jonge Meeller binnen zes dJgen,
dagen, zonder eenige merkelyke
fouten gereed maaken. Deefe Meellerllukken
Meefierfl:ukken heeft het Gild,
Gild.
met toeilemming
toellemming der Overi?heid.
Overi~heid, in plaats der oude en over1543, aliereerf1:
lang onbruikbaare, in het Jaar 1543.
aliereerfl: begonnen te
11laaken.
maaken. De gant[che
gantfche kunft
kunfi: der Tingieters befiaat
bcll:aat voornaa·
vooreerfi in het fmelteA, voorts
melyk in vier zaaken. Als vooreerfl:
in het formeeren, gieten en draaien. Wat het eerf1:e
eerll:e aan"
aan ..
gaat, hy moet de ver[cheide
verfcheide [oorten
foorten van Tin wel verilaan
verll:aan.•
ten daarnaar gedraagen,
en zig in het [meI
fmelten
gedraagen. om het Tin niet t~
te
verbranden. En aangezien (ommige
fommige (oorten
[oorten van Tin zlg zonder toevoegrel niet laaten bearbeiden, moet hy naauwkeurig
weet en , hoeveel het Iyden kan,
kan. om niet tot zyne fchade te
werken; aangezien zjg
zig het Tin gemakkelyk met allerlei Erts
vermengt; en wel zoo r.aauw dat het daar bezwa:nlyk
bezwa:ulyk weder
kan afgef:heiden worden; waarom het de Scheikundigen
Scheil;undigen en
Laboranten Diabolus
Diabo/us M~tallorllm,
M~tallor!lm. dat is Ertsduivel pleegen
te noemen. Voors moeten ze met veelerlei vormen voorzien
zyn. aangezien hun arbeid uit byna ontelbaare fl:ukken
zyn,
fiukken beflaat.
befiaat.
die allen in vormen moeten gegooten worden. Tct
Tet dien einde moet een Tingieter den juif1:en
juifien tyd waarneemen ,• om het
Tin, als het te heet is,
is. niet blaauw. rood of te koud. on'
digt en fponsagtig worde.
warde. Dus naar de kunfl:
kunll: eegooten
~egooten zyn.
de, wordt het op de draaibank gebragt , afgedraaid en cierde.
cier·
lyk toegericht. Deefe draaibank ,vordt
\vordt niet met den voet ge·
treeden ; maar door middel van een rad,
rad. of gelykenvy[e
gelykenvyfe te
Neurenberg, in den zoogenaamden Spaan[chen
Spaanfchen Winkel, door
een Paard orngedreeven.
omgedreeven.
TINNITUS AURlUM.
TINNlTUS
AURIUM. Het Oor-Suiffen. Zie het Artykel So·
NITUS AURlUM.
AURIUM.

TINSTEEN. De Mynwerkers geeven deeren
deefen naam
naa:n aan het
Tin,
Tin. dat in Steenen gemineralireerd
gemineralifeerd is. Zy geeven denzei.
denzeI.
gewaffchen., geroo!lerd
geroollerd en geven ook aan de Tinërts, die gewaffehen
reed is om door de fmelting gezuiverd te worden.
TINTEL·YSER.
TINTEL-YSER. Zie het Artvkel
Amkel SPRCILLUM.
SPECILLUM.
T
TINUS.
lNUS. Clufii, La!4rus
Laurl/s Sylveflris; ook La!lTus
Lal/rus Tinus
Tinru genaamd.
is een vreemde BJom
DJom of Heef1:er,
Heefter • ter hoogte van het Wyf.
jes·Kornoelie·bo~mtje,
jes·Kornoelje·bo'Jmtje, m~t g:oote,
g~oote, breede bladeren,
bladeren. als de
Laurier. De bloem is et:nb!adig
ec:nb!adig regelmaatig,
re~elmaarig. groeit in een
bundeltje byéén, en
e!l i5
i~ wit en wel:iekend.
wel:iekcnd. Na dezelve volgt
\'olgt
eene vrugt als d(!
d~ Olyf. fitt
fchoos blaauwge.
mtC een ;·',:,p.lîge,
''''':'f!tÏge, fchoOl'
eer. enkel
e!lkcl Zaad,
Zaad. met eene kraakkleurde Schil, hebbende ct:r.
beenige Schil bedeLt. Daar zyn wel drie (oorten
foonen V
v.... n. De
beooige
vru,~
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TIPH. TIPU. TIRA. TIRE. TIRI.
TIRf.

en ~eet.' en verwekt zoo flerken
vrugt is fcherp .en
Herken afgang, dat
derzelven gebruik
gebruIk met IS aan te raaden.
'l'lPHYS.
TIPHYS. Een beroemd Stuurman, die het Schip Argo ge.
leidde, waarop
waarOp de Argonauten waren, om het Gulden-vlies
te gaan veroveren.
TIPULA. Is eene foort van vliegen, die op het water leeven
en veel gelykheid met een Spinnekop heboen. Zy heeft
beeft zes
lange pooten.
loopende over
uitftrekt ,loopende
pooten, die ze op het water uitil:rekt,
lJet zelve, zonder te zinken. Het Ligchaam is ovaalrond , om:het
om.
trent wit van kleur, zilverwitte vleugelen, zwarte oogen en
een fpitfen ilaart.
Haart. U~terlyk
U!teriyk op een ongemak gelegd zynde I
maaktze eene SeparatIe.
TIRANS. Zie het Anykel
HooFDBALK.
Artykel HOOFDBALlC
'TIRAS.
TIRAS. Tiraffe. Is een groot net.
net, waarmede het klein Gevo.
gelte gevangen wordt. Daartoe behoort een wel-afgerichtte
fiaande hond, nevens een. Valk. Tot de Leeuwrikken-Jagt
kleIDe Boomvalk; en als de Leeuwrik
gebruikt men maar een kielDe
opgejaagd is, laat men het Valkje van
vail de hand vliegen; als
wanneer de Leeuwrik ten eeril:e
eerfte valt en met het Tiras wordt
bedekt. Tot de kwakkelen en Veldhoenders heeft men een
hond van nooden, die ze opzoekt. Als deefe
deeft: fl:aat,
naat, haafl
men
lnen zig met het net,
net. en verrafl:
verraft de Patryfen daaronder. Als
men
lnen hierby een Valk heefc die draait, dan gaat het [neller.
fneUer.
De tyd van deefe Jagt begint aanil:onds
aanftonds na St. Jacob, op de
verfch afgemaaide 1l:oppelen.
iloppeien.
TIRAT A. Is het rekken der 1l:em,
il:em, of het lang uithouden in de
Muziek van eenige op order opklimmende en daalende Noo.
ten,
naaftvolgende Claves pleegen geknoopt
gelmoopt
ten. welken aan de naail:volgende
te worden.
TIRER A LA MAIN. Zoo zegt men van
1Yan een Paard, dat
hard in den bek is en naar toom noch teugel luifl:ert.
luiftert.
TIRESIAS. Een beroemd Waarzegger. Hebbende op ecn'
dag twee Slangen te faamen gezien op den Berg Cythéron.
hy doodde het Wyfje,
1l:aande voet in eene
Wyfie, en wierd op il:aande
Vrouw verandert. Zeven Jaaren daarna,
daarna. vond hy twee
foortgelyke Slangen; doodde het Mannetje, en wierd op
fiaande
ftaande voet w~der
welder Man. Jupiter en Juno.
Juno, op een tyd re·
dentwiil:ende
dentwiftende over de voordeelen van den Man en de Vrouw,
Richter, die ten voordeele der Mannen
namen Tirefias tot Richter.
uitfpraak deed; maar hy voegde 'er by dat de Vrouwen onon·
dertullcben
dertuffcben gevoeliger waren. Jupiter gaf hem uit erI~entenis
erl.entenis
de bekwaamheid om het toekomende te voorzien. Die Waarkleedde,
zegger eenmaal Pallas gezien hebbende terwyl zy zig kleedde.
wierd op ftaande
1l:aande voet blind.
'!IRIMIMPl.
TIRIMIMPI. Dus worden zekere Prieil:ers
Priefters onder de IndiaanIndiaan.
fcne Heidenen ~elloemd,
gelloemd, welken geene Vlouwen bekennen.
bekennen t
~elf.
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aanfcr.ouwen. Om deefe redenen is het
zelfs niet eens willen lIanfchouwen.
dat zy,
zy. uitgaande
uitgaande.,eenige
eenige Luiden
Luiden. voorafzenden , Oat
0:11 de Vrou.
Ie waarfchouwen, dat zy uit
Uit den weg moeten gaan.
wen te
TISANE Gartl:enwater.
Gar!l:enwatcr. Zie het Artykel PTruNA.
PTfSANA.
T~SANE
TIS RI. Zie het Artykel TmsRI.
THISRI.
TISRI.
WEEVER.
TISSERAN. Zie het Artykel WnvER.
TITANO·CERATOPHYTA. Zyn Caraalen
Coraalen van een buig.
faaille hoornige
boornige Stoffe.
faame
TITAN. Zoon van de Aarde en van den Hemel. Zyne kin.
deren waren Reufen , die men ook Titans noemde, naar den
naam van hunnen Vader. - Men geeft den naam van Titan
aan de Zon, 't zy om dat men haar oordeelde te zyn de Zoon
VOor Hy.
van Hyperion , een der Titans, of omdat men haar \"oor
perion
peri
on zelve genomen heeft.
Ger Vrouwen van Cmlus,
Crelus, die zeventien Kinde.
TITEA. Eene der
ren by hem had, genaamd Titans, naar den naam van hunne
Mythologifl:en fchynen deert:
deeft: Titans te onder~
Moeder. De Mythologifi:en
Titan. Zoon van Saturnus. Men
fcheiden van de Zoonen van Titan,
Tellus of de Aarde.
gelooft dat Titea dezelfde is met TeIIus
TITEL. Zie het Artykel TITULUS.
TITHIUS.
Tr:r:HIUS. Een
Een. verbaafende Reus, Zoon van Jupiter. H,
Hy
wlerd geboren in
In een hol, daar zyne Moeder zig verborgen
wierd
hadde voor den toorn van Juno. Apollo en Diana doodden
La_
hem met pylfchooten, omdat hy zig oneerbiedig tegens La..
lone gedraagen had. Zyn ligchaam bedekte negen morgen
tone
Lands, en hy wierd tot dezelfde ftraffe
firaffe veroordeeld als Pro.
Lands.
metheus.
N~rii folio.
foli/), Dit is. volgens den Heer
TITHYMALOIDES. NerU
Cacalia, om:lat
om1at het faameDgetl:elde
faamengefielde bloe.
bloe_
KLEYN. meer eene Cacalia.
ROemt het ook Kleinia,
KleinÎa, naar deefen Na~
N a~
men heeft. Men _oemt
tuurkenner.
TITHYMALUS. Is eene Plant, vol wit bytend Sap, met
vyfbladige regelmaatige Bloemen, en eene in drieën gedeelde
vn1bt; zynde derzelver Zaad en Wortel zeer tl:erk
fierk purgeeren.
Vrllf,t;
de. Daar zyn uitlandfche en inlandfche [oorten
foorten van, die allen
kan.
van weinig gebruik zyn in de Geneeskunde. Uitwendig kan
men ze gebruiken tegens den Daauwworm en om het haair te
doen uitvallen.
bet Artykel El].
Eu.
TITHYMALUS MAURITANICUS. Zie het
PHORBIUM.
PHORBJUM.

TlTIAANEN. Rorneinfche PrieA:ers,
Priellers, ingetl:eld
ingefield door Titus Ta.
Ta..
TITlAANEN.
door
tius. om de Offer handen der Sabynen te bewaaren; of doot
Talies.
Romulus. ter eere van Tatius.
TITILLATIO. Is eene aangenaame aandoening,
aandoenIng, die beter ge.
TITlLLATIO.
beCchreeven kan
voeld dan berchreeven
ka.n worden.
TITlRI, of Tl
TlTR!.
dOOI de Wil.
TUlRI,
TRI. Dit is een Vifch, die dus door
den
dell
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den van Amerika genoemd w,o~dr.
w.(l~dr. ~en vindt hem naby he~
het
g~ootfte
g~oottl:e gedeelr,~
gedeelt.~ ~:;n de AnCllllfehe
AnCllhfehe Ed~nden.
EJI~nden. De naam Ti ~
tui is een Camblfch
Caralblfeh w?~r?
w?~r~. D~efe Vlfeh
Vtfch wordt Pisquct op
tlri
Guadaloupe, en Lattel11ll
Lattil/"llll In
lIJ Ita/len
Italten genoemd. Men wil dac
dilt
Guada!oupe,
men 'dr
'èr (omtyds
romtyds in de Middellandfehe Zee vindt, Vooral vier
of vyf dagen voor en na de nieuwe
llieuwe Maan, van de Maand
July tot
tor in Oétober. Geduurende de eerlle
eerl1:e dagen is deefe
V,fch [cheon
fehcön wit en aangenaam; maar naarmaate hy in grootte
V.feh
toeneemt, warde
toeneemt.
wordt 11y
hy graauw
graaulV en verl;rygt
verkrygt een onaangenaamen
[maak.
fmaak.
De Titiri is niet dikker dan de Naald van eene Nelleling, en
zIn geheele Ligchaam is met graauw en zwart gevlakt, en
zyn
met twee ryen doornen bezet, waarvan de eene op den rug,
rug.
en de andere aan den buik geplaatft
geplaattl: is. Hy heeft twee kleine
vinnen naby het hoofd, die, gelyk mede de !laart
ftaart,, met drie
of vier verfchiliende
verfehillende kleuren gemengd zyn, naamelyk rood.
groen, blaauw,
blaauw. el/=>.
ell~. Deefe kleuren zyn by uittl:ek.
uitftek levendig.
In zekere tyden van het Jaar ziet men deef'e
deere Vi!fchen
Vilfchen in een
opzwemmen,
200 groot aantal, uit de Zee naar de bergen opzwemmen.
dat 'er de Rivieren geheel zwart door fchynen.
fehynen. Vermits dee.
dee/lortv(oeden zyn, die met geweld
fe Rivieren doorgaands !lorrvloeden
tufTehen de Rotüm
Rorfen doorllroomen,
tulTehen
door/hoornen, zoo or.thouden
or.rhoudcn zig deefe
Vifchjcs, zoo veel mogelyk is, naby de Oevers, alwaar de
Vifchjes,
\Vaterval
ftroom minder fnelheid heeft; en wanneer zy een Waterval
voert) zoo fpringen zy uit het wa·
onrmoeten die hen mede voert,
ontmoeten
ttr; hegten
he!!ren zig aan de Ror(en,
Rotfen , en kruipen, door l1erke
/lerke beo
weegingen te maaken, tot boven den Val van het water op.
fOllltyds byéén hoopingen van, die meer dan
da~
Men ziet 'er fomtyds
twee voeten
\'oeten in breedte, en meer cian vier
vicr duimen in dikte
[wee
befiaan, en aan de RotCen
Rotfen vaflgehegt
val1gehegt zyn. Zy zyn op e/kan·
eJkano
bellaan.
deren geplaatll;
geplaatlt; en fchynen elkander
ell;ander den voorrang te willen
betwilh:n, om het eerl1e
eer!1:e de
dl: oppervlakte
opperv!al\te te winnen. Men
betwiilen,
vangt hen in dit oogenb/ik,
oogenblik, met 'er een vat onder te plaat'.
plaat"
fen, waarin men hen met de hand dryft,
dryft.
.,
Vifehvang(1: zeer gemakkelyk is.
Vader LABAT zegt dat deefe Vifehvangfl
Vrer perfoonen, zegt,
zegt. hy, houden ecn
een !luk
/luk Lynwaat, ieder
Ly een hoek vaft.
vatl:, en houden het uirgeflrekt.
uirgel1rekt. Zy laaten het
even ohder
ol1der het water zinken, naby de plaatCen
p!aatfen alwaar zy
eene menigte van deefe Vifehjes
Vifchjes gewaar worden. Zy vangen
vangeIl
eent:
'cr
'er dus met het op te ligten ver{cheide
verfcheide duifenden te gelyk:
gelyk;
\V Jnneer zy zig op den grond onthouden, zoo behoeft men
IJlen
maar alleen door de Rivier te waaden, om hen te noodzaa·
r,oodzaa·
lIen zig naar de oppervlakte te begeeven en hen te vangen.
kèn
a~lJgenaame (maak
deefe kleine VIS',
Ik overvloed en de aangenaame
Cmaak van deeCe
[chen is oorz:lak
oorzaak dat 'er een ieder van eet. Zy hebben noch·
fehtn
noch'
f,Lubben
Cchubben die nlen
nlen 'er VIII
VAll afneemen moet, noch graaten die
mell'
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.en te duchten heeft".
heeft. Zy ZyD
zyn vet en aangenaam. op wat
wyCe zy ook toebereidt worden. Dit kan mi(f.:hien
wyfe
miifchien dezelfdcf
dezelfdd
ViCch
Vifch wel zyn die de OofHndiaanen
OolHndiaanen LMribo
Ltnnbo noemen, en waar_
waar.
RUI5CH gewag maa~t.
". van RUI$cH
TITTHOS. De Tepel.
Teptl. Zie het Artykel PAPILLA.
TITUBATIO. StruikeU'lg,
S,ruikelillg, Wankeling, die de oude Allrono.
mUlen toeCcbreeven
toefcbreeven aan den Chrillallynen hemel, ten eindct
, reken(cb.p
rekenfroap te kunnen geeyeD
geeyen van zekere onregelmaatigbeden,
", die zy. in de beweegingen der Planeeten waarnamen.
Grandes, Marquifen en Graaven in
TITU.LADOS. Zyn de Grandes.
Spanjen •, aanwelken ,• zoo wel als aan de Hertogen en Vor.
fien. geoorloofd !s,
!s. om rhroonoverbemelten,
fhroon"verbemelten. in hunne ver.
trekken op te rechte
rechteIJ.
IJ.
TITULAIR. Betekent een PerCooD
Perroon die flechts den tytel van
draa,c. zODder hetzelve daadelyk te bezitten, ea
eenig ampt draa~t,
, de verrfgli~eD
verrlgti~eD dllarvan
d.arvan waar te neernen.
neemen.
.
TITULUS. Tyul. Wordt genaamd: (I)
TlTULUS.
(1) een Opfchrift,
OpCchrift, bet
zy van een Boek of let
let,... anders. Dus wordt het opCchrlft
oprchrlft op
het Kruis des Zaligmaakers ook T{TÀO'
T(TÀO~ genaamd. (l)
(2) Een
naam die inin, de Republiek der Mt:nfchen
Mtnfchen aangenomen is. om
den cenen
eenen van den anderen. ten opzigte v:m
van zynen Staat en
van zyn aanzien te onderCcheiden;
onderfcheiden;
.."
TLALAMATB.
Plant. waarvan de bladen byna rond
T
LALAMA TE. Is eene Plant,
zyn. en naar die van Penningkruid gelyken. en aan drieën
gefchaard flaan.
iban. De Pypen zyn purperagtig en kruipen over
RooCen van
de Aarde. De bloemen zyn in de gedaante van Roofen
een roode kleur. 't Zaad ii
is klein en rond. De Plant groeit
in de Well-Indiën. in de Provintie Mechoacan. De TIaIIJmIJ'
TIallJmlJte is Caamentrekkende,
Caamentrekkende. bekwaam om wonden te geneeCen
geneefen en
gezwellen te rypen. Zy doet ook het braaken ophouden.
TLEHUA. Dit is eene (oort
(oore van Adder, van het Eiland Ce.
lebes. Hy overtreft. zegt Sl!BA,
SE BA , alle de andere Adders door
zyne Schoonheid.
Schoonkeid. Hy is geheel met kleine graauwe fcbub.
Ccbub.
ben bedekt, die met andere bruine en even als met Wapenen
befchllderde Schubben gemengd zyn. Van het uiteinde van
beCchllderde
den kop tot aan den flaart.
Ilaart. onderfcneidt
onderCcheidt men een breede ke.
ren,
ren. die kronkelende over den rug voortloopt, en eene ros.
rosagtige kleur. en twee ryen rondagtige vlakken heeft•. Onder
deefe rye vlakken. ziet men,
men. naby den buik, een tweede ke·
ten.
faamengefield is. Ter
ten, die even ..~IsIs uit kleine paarlen te faamengefleld
wederzyde is 'er een van die !bort
Ibort geplaatfi.
geplaalfi. De Schubhen
Schubben
van den buik zyn,
zyn. langs haare gc:heele lengte, met
mee een witte
loodldeurigl;l vlakken
flreep gemerkt, die met zwartagtige of loodldcurigJ;l
gefiippeld
geflippeld is. De PorlUgeeCen
Portugeefen geeven d::n naam van VuurPuur·
.Adáer
Adie, aan den TIebuIl,
TlebuIJ. omdat zyn vergift even als Vuur
V uur
brandt,
X. DIEL.
Dan.
N
D.
o

o

19-1Tl\IO. TOA. TOB. TOC.
J9~ TLE. TLr. TME. TMO.
De Inwooners van Nieuw-Spanjen
~je den naar.
Nieuw·Spanjcm geeven'
geeven ,*,ie
T/,bua ot Tlef)(J
T/~'(/(J :Jan
:l3n een Adder van hun Land en die
van TlebutJ
vlakken, even als
ab bruinagtige
bruinaglige vlammen
vl~mmen vercierd' is. Zyn
met vlakken.
kop is met vlal,ken
vlal;ken van cene
eene byzondere foort bedekt. lly
heef! grootC oogen en kleine tanden. Deefe
Dee[e Adder leeft van'
heeft
Ratten.
Ratten, ReLr.uiCen,
Rel.IiuiCen. ('7120.
cr.z,
TLEON. Is eene foort
[oort van Brafillaanfche Slang.
Slang, omtrent zoo
WaterOang, mot
me{ witrt~.
wirre, zwarte en
cn ~Ie Schub.
groot als een Waterllang,
... Haar beet
ben. Zy woont In de Berge
Berge.:
be(!t is doodelyk,
doodelyk. zoo 'er
niet fchielyk een GeneesmIddel
Geneesmiddel voor gebruikt wordt. Zy ver.'
ver"
wekt zweet en wederflaat
wederllaat het vergift. '.
Feefl dat op het Eiland Rbodts,
Rbodes, door
TLEPOLEMIA. Len Feen
deszeifs Inwooners
lnwo::>ners gevierd werd, ter eere
ecru \Jan 7'kptlt,fJlu.
n~p.t~mus.
Op dien dag waren'de
waren 'de 1ongelingen,
Jongelingen. zoo wel als de ManDen.
,::ewoon
bedrIJevcnheid Ie
te teonen
toonen in hit
h~t Rryden.
flry<fen. De
~ewoon hunne bedreevcnheid
d~pperlle
d~ppertle van hen werdt dan doorgaands mot ,een
.etn ktan's
kran's van
Populieren
Fopulieren gekroond.
TLEPTOLEMUS. Zoon van Hercules, dio
die zynen
zyncm Oom -L"
oL{.
('VI/Pij
U! , een Zoon van Mars,
cYlII'Iius,
Mars. gedood hebhende,
hebbende. genood:MlakC
g6llGodaeakC
was le
te vlugtep,
vlug:ep, en zig op het Eiland Lemnos kwam neder
2elten.
v.etwn. !Iy
l1y ging naar de belegcuiog
belegering vaD
van Tloyen
Ttoyeo,I daar hy
door
d0Clr SJrpedon gedoo,it
gcdooJt wierde
TLIXOCHTlL. Is eene Jango eD
eu zwartbruine huize,
hnlze, die
dIe uit
TLIXOCHTIL.
zoo
de Weil-Indien
\V efHndien komt, geel groen van kleur. Do
De kern Is
inoo
:lOet
zoet ,,1&
aJ~ honig, doch gantrch
gant[ch ;mart
zwart :en vol kloine
kleine korentjes.
korenljes.
Zy heeft een aangenaamen reuk, en wordt uit dien hoofde
tot de Chocolaat gebruikt.
TMESIS. (fn
(In de Spraakkonft)
Spraakkonfl) EODe
ECllle figuur waardoor 'een
een faa·
mengelleld
mengefleld woord in twee:
twee deelen verdeeld wordt, en een of'
of
meer woorden 'er tu{f.;hen
tulT,hen geplaatll
geplaatfl woden:
waden: dus,
dus. voor
qwzcunqut,
cunlJut 'Vocar.t
vOC/Jr.t Urrlt,
q!UlCunque, zegt Virgllius,
Virgllius. qult
quIZ mI
me '"ligue
terrrz, &c.
TMl~TICA.
T M 1·~TleA. Zyn Geneesmiddelen.
Geneesmiddel~n. waardoor de dikke en taaie
z:nkingen of vogten verdeeld worden.
TMOLUS
TMOLUS.••' Een Berg van Phrygien. beroemd door zyn Safe
Saf.
dientl die men 'el
Bacchus bewees •
'ez aan Hacchus
fr Jan. en door den dienfl
Er was een Reus van
Vln dien naam,
naam. die.
die, verzeld van Telego.
•I~r
nus, een
eçn andere Reus,
Rous, alle de voorbygangers
voorbyg:lIOgers vermoordde:
llUS.
maar Protbeus zjg
zig in een Monller herfcbept hebbentfe
hebbenlte.• ver.
dermaate, dat zy niemaDt
niem3nt meer
meel dooddclO.
dood don.
fchrikte hen dermaate.
TO:\SSE. Zie het Arrykel TIAESE.
TrAm:.
TOnACO. Zie het Artykel TABAK.
'l'ARAK.
TOBACO.
TOeAN.
ToeAN. Toucan. Is een Wel1-lndifche
Wefl·lndifche V02el~
Vo;!el~ zoo groot als
Duif, hebbende een bek.
bek, van dcr~ehah'e
èerèeha~\"e duim dik en
een Duif.
tlIZ. een
zes duim lang. Van het hoofd gaat over den hals, t1l3.
gede [maiIe
flrcep, maar het overige Ligdn311l
Ligch U lil Is
is zwart
zIvart .of
bede
Cmalle (bcep,
of
rood,
De
ruod. Hy heelt
heclt een tO::1;
lor b van ecu
eCIl witte dunr.e huid.
nuJ
Hil.!

Toee. ToeK. TOD.'

TOE.

l~S
I~S

Tand
gan!fche bek Is dun
ránd is van boven gelyk
gclyk een taa/!.
uag. De gantfche
en zeer ligt. Hy heeft zw~rte en
en. flik~;rl;nde
flik~~CI;nde oqgell;
o(jgen; een
zwarIe en ruige
ruIge kop; cen
een wlCte
witte keel; op den buik el)
el} de bor~
borll:
zwarre
geele,
raode en zwarte tlreepen,
geele. roode
fir<:epen, Hy wordt gemakkelyk
gem:tkkelyk tam
gem~akt. en eet alles wat hem voorg~worpen wordt.
gem~akt,
wordt,
'focCaTE.
rOccá rE. Is
15 een Pril!ludium
Prceludium van
van'een
'een Organifi,
Organifl. dat hy uit
zyn hoofd fpeelt. vooral eer hy een M~t~t
MrJm b.e~int. - roe.
Italiaanen grypen.
eigenlyk maar
care noemen de ItaIiaanen
grypln. DIIS
VIJS iS het eigcnlyk
,eene
Claviet, d,at
. eene begryping van een Claviet.
d.at negt~,
f1egt~. àT~
öT~ e,llkele
e.nkele greepen
coionttire-n be,flaat.,
be.flaat..
" . .,
en ca;onttir~n
'
TOC-KA Y~.
YE. bit is eene Coort van lhgedJs,
lhge~s. die
dIe zee,.
zee" gemeen
is in het Konlnkryk Siaal·
Siaaj. Zy Is twel!tn:lill
tweFtná~1 ~oo
~po groot als
onze Hagedifren.
Hagedi(fen,. Men geeft haar deeren
deefén ?a.alll
~aalll o~ bec geIQid
]Qjd dat zy vqrmt;
vQrmt; en
cn het geene onderfcheldenlyk
onderCcheldenlyk het'Wool'd
hefWoor'd
Toc,kayc
Toc·kayc uitbrengt. Schoon de toon van haan:
hilaI~ fiern
ftern lang en
is. :io,?
forn.
zwaar is,
zoq fchree\lwt
fchreellwt zy echter zoo .luid dat men haar fom.
tyqS
tyds op een aftland
afll;lOd van honderd fchreçden
fchrel!den boort,
boort. en zy herher·
ba;lIt het dikwils
ba,alt
dik wils tien en twaalfmaa!en
twaalfmaajen ag
agt~r
ter elkander.
Pit Dier verCchuilt
verfçhuilt zig
zlg gemeenelyk op de lloomen
Hoornen of in de
Huifen. Het loopt met eene groote
~roote 'fne)heid
.rnelhe.id over de tak~en
der Boomen,
Boomen. en over de gladfte
gladfie Muorel).
MUIlreI}. Het bytniet
byt 'niet dan
wanneer het getergd wordt.
baeten ayn
zyn niet
nIet altyd
warmeer
wordt, en zyne beeten
z<;'lOQer gevolgen.
"
zc:mder
'
. '.
TODDi\
net Artykel KAUIDJE
TODDA WADD!. Zie liet
KI!.UIDJE BOEB. MY NIET.
TOOI. Een Engelrch
Engelfch Gewigt. houder)de
houdel}de drIe
drie Nagelen.
TOE-EIGENING. Con'Uerfió.
Con'IJerfió. AttrWutli,
Attriliutti. Is het geene aan ~e.
nig perroon
perfoon of aan eenige zaak toeg~ëigeo.d
toeg~ëigend wordt; of eent!
eenCJ
Qualiteit.
Qualiteit, bepa,alen,de.
bepa.alen.de. iets.
iet~volgens
'volgens-eeoe'
-eeoe ~ekere
~ekete,,manier
manier te
re zyn.
Dus i$i~ de uitgebreidheid eene,
eene. toee/genIng
toeelgénlng van
vaD het Lig.
chaam, enz.
'
'.,
.
TOEL. Een Jpdlaanfche
Jodiaanfche zilveren Munt,
Munt. geldende zoo veel
al!;
c.:ene tt/lp/e.
al~ ct:ne
Rap/e,
TOEGIFT. Zie hel Artykel COROL'L,\RruM
COROÜ,\RIUM
TOELEG·COMPAS. TOELEG·INSTRUMENT.
TOELEG-INSTRUMENT. 15
ls eellre't·
eeoregt·
TOELEG.COMPAS.
meI eene ve{(1ieping en twe;! Diopteren.
DiopIeren.
hoekig vierkant, met
waardcor
waardeor men b}' he~
het Markrfcheidçn.
Marktfcheid(;n. den Trel;.,
Tre~. volgens den
Horizont,
parallt:1 op het Papier brengJ!D
brengl!B kan. ~ N~a ne/yknelyk, in
Horizont. parallel
de verdieping wordt htt
ht:t Magnëetkallje
Magnëetkaflje Uit h~ HJng-:ompas
zoodaoig ingezet,
zoodaDig
ingezet. dat de Linie vap l1et twaalfde uur,
uur. !/Iet
lIIet de
lange zyde van het Dort.
Dort, parallel gaat,
gaat. t::n
t~n einde llJen
men de LiLi·
nie op het Papier dus n:ltr:::kken
n:m~kken en tekent:n k:lIl.
kan, zoo als men
mt:n
dezelven volgens de hoeken,
hoel,en , in de Groef gevonden heefe.
Boven deere
deefe Linien •, worden aan beiJe
DiopH:rcn met
mee
bejJe enden,
enden. Diorleren
een Gewint of Charniere opgericht,
dit1, men opttc:llelJ
optldlen en
tn nene·
opgericht. die;,
der leggen kan.
derleggen
TOELEGGEN.
Marl\tfcheidcll •. als men
TO~LEGGEN. Noelllt
NOelllt men hy het Marktfcheidcn
:ti
N 2:1
het
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TOEM. TOEN. TOES; TOET.

het geene
geeneJfI wat men in de Groef heeft
heert afgemeeten, op het
he~
pilpier
papier tekent,
tekent. 't welk dus geCchiedt. Men beveiligt een of
meer vellen Papier, .n.aar
,n,aar de grootte van den trek, ol'
ol> e!!ne
e!=ne
evene, en horizOntaal
eveÎle,
ho~izóntaal1'faande
naande Tafel; neemt het Magneetkafi.
Magneetkaft.
jè
jé uit het Hangc;olllp'll$,
HangçOlnp~~, en brengt het in den ring van bet
Toeleg-In(lrument, zoodanig dat de Linie in het Compas,
Toeleg·Inflrument.
Compa"
wà~r9P Zuiden én:~oór~en
wà~rC?P
én:~oórden f1:aát,
ilaat, met de lange zyde vanbet
van ,h~t
Toeleg.ln~rumeQtJ~Ul
Toeleg-In~rumeQt J~ft parallel
paralIel loopt; f1:elt
fielt het Compas in
IR
dien fltnd
I..la'nd nie(
IIie~ de let zyde bevindelyke Stelfchroef ,vaft, en
trekt de Middágso;nfilé;
'Mlddágs~ntilè; 't
'c wélk
welk gerchiedt wanneer het Toelegslnfirumenc
Inftrument zoo lang
het Papier heen-en-weer
I;lng op bet
heen-en'weer gefchoo~eQ
tot dal:
dat: d'
~',
Zellt1:~en-naald fcherp op 11,
wordt. cot
7', Zèllft~en'naald
U. wyft, daar
ml"n
m~n alsdan
alsdan, de. g~Qiel!ie
g!;Qiel~e LlDie
Lmle daar langs he'eneN trekt,
trekt. ent.
en~.
TOEMAAKEN.
TORMAAKEN •.,1$
Is een woord van den Landbouw', 't geen
(0» door h'etvtqord
hetv1q'ord Meftm wordt uitgedtukt. Men
Men.wil
daaroo,k,
.wil daar'
mede.
mede, te Itennen
I,ennen geeven. het brengen
brèngen van
vari 'vette aarde op mama·
uitgeteeld 'Land, als men daar goede J\1eften
J\1et1:en ov:er•
o~er.
ger en uitgeteeldLand,
brengt,
brengt. Dus (preekt
Cpreekt men van toegèmaakt
toeg"emaakt 'of gemeft
gemet1: Land.
Maar' de eer!le fpreekwys
rp~eekwys wordt meef!:
meeft van
V:ln Weiden, de Iaatfie
laatfie
van geplo~gd
geploegd Land gebrUikt; en van Land dat nl,et
nl~t toegemaakt
of gemeft I~,
l~. en val)
vaJ.l Land dat eerft
eertl toegemaakt is.
Is. Men
(preekt ook vanLand
vanLan'd dat toemaaklm
toemaak~ noodig cn
en nlernoodi&
nlet'lloodi~ heeft.
rpreekt
~ie het Artykel CONFECTIO:
TOEMAAKSEL. Zie
TOENEEM~ND LICHT. Zoo wordt de Maan gènoemd,
glmoellïd.
ten tyde wanneer.haar
wanneer .haar licht meer
me,er en meer toeneemt. 'Dit
Dit ge.
fchiedt als dezelve baar verlichte
verhchte deel tegens het Wefien
Wenen
ke~L'
.'
keert.'
TOESCHRYVEN,
TOESCHRYVEN.. Zie bet Artykel ArSCHRYVEN'.
ArScIfRYVEN'.
TOESTOPPING.O~turstiQ.
TOESTOPPING.O~eurlitiQ. Is, gelyk wanr.eer
wanneer f'en
pen gras~in
gTas, in
het welke Medicynen iyn.
zyn. toegêf!:opt
toegéftopt wordt.
TOETSEN. Zoo wordt op Bergwerken die kQnf!:
kQnt1: genaamd,
genaamd.
wa~rdoor men de Ertren
waárdoor
Er!ren onderCcheidt, en oO{dee.lt
OCH:dee.lt van deefe
cn geene Bergf!:offç:.
Bergftoffe • en boe veel Erts
E.rts zy by zlg,
ilg, bebben
liebben;; ook
en
welke de naluur
na lUur en .eigenfchap
.eigenCchap van een ze'ker Erts 'l-y;
7-y; om dus
te oordeelen of de waardy
waardy,de
·de onkofien
onkoften kan goed maaken. Zal
Zat
il'!mant
j~mant dus toetJen , men geeft hem alvoorens
alvoorefls een zoogenaamd
Yagament
Fagamellt op,
op. 2ynde half Zilver en half Koper. of anders
Koperagtig Erts,
Erts. dat ZiNel'
Zil\fet houdt. Edoch men
meJl moet by het
Koperagtig Zilver veel Lood voegen,
voegen. lOt dat l1et
Ilet Koper zig
verlieft, als wanneer men zal ~ien, hoe veel Koper of Zil·
eerlle toets.
toetS, De twee·
ver daarby gevonden wordt. Dit' is de eertte
is om te weeten
de is omtrent fyn Zilver. De derde proef i!
hoeveel Goud het Zilver bevat. By voorbeeld, een mark
Zilver houJt ten uiterfien drie of vier 1001
looj GOld.
Go~d.
Dit moet
hy o? den tef!:
ten fineeren.
fineecen. De zoogenaamde I(
K'.ming
'JniDg granuleeh
granulee\'t
hy.
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l1y. weegt hem af. en fcheldt hem in fterk water. wanneer het
Goud dool' het fterk water op den grond vaIr.
valt. Deefe ka:k
kaik
moet met vèrfch water afgezoet worden. om te vinden hoe·
hoe.
veel goud een Mark Zilver heeft. Ten vierde /!eeft
geeft men hem
een quart proef op, als,
als. by voorbeeld. half Zilver en half
Goud. De vyfde en zesde Proeven zyn van Koper en Lood.
'TOETSNAALD. By de Eifayeurs,
Effayeurs. is een kleine Staaf van
goud. zilver en koper. faamen veréénigd in alle de verfchil.
lende proportien engraaden van vermenging. Hetgebruik daar·
daarvan beftaat
befl:aat om de graad
gralden
en der zuiverheid van eenig fiuk gouj
gouJ
of zilver te ontdekken,
ontdekken. door het vergelyken des tekens 't
welk het op ,den Steen laat, met dat van de Naalden.
TOETS-STEEN.
TOETS·STEEN. LydiJcbe
Lydifcbe Steen, Lapis Metal/omm
Metallomm DiegeeDiegee·
ne waarvan de GoudCmeden zig thans bedienen.
bedienen, is geel) zwart
Marmer noch moet zulks niet zyn. Het is eene foort van
Schiftus.
Schifius. die een fyne en gelyke korl heeft. Hy is zwart of
ge /
groenagtig. hald en bekw~am om te polyfien. Hy neemt ge'
aan, dat men 'er over
makkelyk de trekken van het Metaal aan.
Bohemen, Saxen. en Sile.
ftrykt. Deefe Steen. die men uit Bohemen.
worde
fJen bekomt, geeft geen vuur door het fiaal uit. noch wordt
fien
door de zuivre vogten niet ontbonden, en kan in het vuur
tot geen kalk gebrandt worden; maar verandert 'er in. gelyk
SchH1:us, tot een porieJgtig cn
en bruin.
de andere [oorten van Schifius,
ag,tig glas. Men heeft zeer veel redenen om te denken dat
de' Toetsfieen
Toetsfl:een der Ouden eene harde \;;n witägtige Steatites
was.
Alle de Coorten
[oorten van Bafaltes kunnen dienen om het Metaal te
beproeven,
beproeven. maar byzonder het Goud en Zilver.
De Toetsfieen der TinnegIeters. is een Smeltvorm
Smellvorrn.• die van
wit Bourgondifch kryt gemaakt wordt. en waa:Ïn
waa!Ïn men het
Iititer deefe Staaf
Slaaf is.
is, hoe beter
beIer zy is.
geCmolten Tin giet. Hoe lititer
TOEVAL. Is i:~ts
h:!s tegennatuurlyks.
tegennatullrlyks. dat zig in het Iigchaam.
hel'indt. Men kan het
onderfcheiden nogtans van de ziekte, bel'indt.
bok dus beCchryven : 't is het cene of andere uitwerkCel,
llitwerkfel, 't
welk uit iets tegenoatuurlyks.
tegennatuurlyks, dat zig in het Ligchaam beo
welk:
vindt,
vindt. opkomt.
De Toevalhm
Toevallen worden in vier [oorten
roorten verdeeld. naamelyk r)
in die welken uit de oorzaak der Ziekte komen; 2) in die
welken cit de Ziekte zelfs voortvloeien; 3) die uit een aDder
dia welken uit geene der
toeval geboren worden, en ten 4) in die
opgemelde oorzaaken voortvloeien.
voortvloeIen. maar door eene dwaalini:
dwaalin;:
Heelmeefiers. of der Oppaifers
Oppaffers em;.
mz. ver oor .
des Genees'
Genees· of Heelmeellers.
Geneeskonfl: dat hierover
zaakt worden. Het gedeelte der Geneeskonfi
handelt. wordt S~mptomatologie genaamd. Hierin dient de
Genees' en Heelmeeller
Heelmeefier wel eervaaren te zyn. want daardoor
Genees·
aart. de hoedanigheid en de uitkomft der zklae;
zidtte;
kent hy
hl' den aart,
cp
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pofleriori,
pofleriori. klaarer
klaar~r is dan
eencr
er ziektQ
eene à priori zoo is de Geneeskundige kennis een
zekerer.' wanneer de uitwerkfe)s
ook zekeier.'
uitwerkfels der ziekte, als zyndl)
zynde
derzelver J;enteJ;ens,
~entekens. eern
eerll geweeten worden.
\vorden.
TOEVALLIG PUNT. Zie onder de ArtykeJs
Artykels PUNT en Pu.
PER'
SPECTIVE.
TOGA. 'Was
Was by de Oude Romeinen een wit wolle
wol/e Opperkleed.
Cirkel Het
zonder Mouwen. in de gedaante van een halven Cirkf'1
\Vlerd
drof'gen
wlerd op de Schouderen toegege[pt.
toegegefpt. De Romeinen droegen
Mai kt,
dit opperkleed in tyd van vrede, op het Stadhuis en de M.H
ook zoo dik wils als zy in,het
in. het openbaar verfcheenen. En omdat het een teken van vreden was, zoo wordt Toga ook voor
den vreden genomen.
TOGA
TOG A VIRILIS , of de Mannelyke Tabbaart , was by de Ro'
Romeinen een Kleed dat de Jongelingen aantrokken, W3nneer
wanneer
meint:n
zy mondig geoordeeld wierden, nadat zy te vooren , gejuurende hunr,e minderjaarigheid. een kleed hadden gedra2gen,
gedrazgen,
dat Prtetexta
PrlZtexta genaamd wierd.
wierde Door het draagen nu van de
To!"a 'iJirilis kreegen zy de vryheid, om ook op het Raadhuis
Toga
te °mogen
mogen verfchynen, en allerlei Burgerlyke zaak en te on.
derneemen
demeemen en uit te
re voeren.
'fOILETTE.
TOILETTE. Is een Linnen of Zyden Doek, die men over
eene Tafd
Taf~1 fpreidt.
rpreidt. om uaarop het nagtgewaad
nagrgewaad te leggen.
'fOlSE.
TOISE. Scxpeda.
Sexpeda • is eene FranCche
Franfche Roede.
Roede, houdende 6 voet.
TOISE DE DIX PIEDS. Zie het Artykel
Arrykel DEcEMPEDA.
TOISON D·OR.
D"OR. Het Gulden-vlies
Gulden·vlies of Ordens-teken
Ordens-reken van de
dct
RidJt:rs van deefe Orde. Zie het Artykel
Arlyl,el GULDE VLIEs.Oa.
VLIIS.ORO
Ridders
DIm.
DER.
TOlT. Zie het
her i\rlykel
Mtykel Du.
D~K.
'forTS A LA MANSARDE. Zyn Franfche
FranCche of gebroken Lar'forTS:\
Latten, ga:mde
ga~ndt: fielt
ftell naarboven , maar die zig naderhand buigen
en plJt
\Vulden. Zy worden dus genaamd naar hunn' uitvinplat wIJlJen.
der MAN'ARD,
MAN:ARD. een Franfch Architeét.
TOL of LlCENT. Is een zeker gezet geld, dat volgens eene
or,:onnantie
or,~ollnantie der Hooge Overigheid,
Overig beid , voor alle uitgaande en
cn
goederen, ook op fommige plaalfen
plaatfen
inkomende W3:lren
wanen en goederen.
Vl l or Menrchen,
Menfchen, betaald wordt. Deefe Tol-gerechtigheid
Tol-gerechttgheid is
vror
o\'erlülJg. voor de geboorte des Zaligmaakers ,• in gebruik
al o\'erb:g.
gew,,~Il. en wordt nog op den huidigen dag onder de aanzie·
aanziegew"dt.
ndyke Previlegien en inkomften
inlwmfien van Landen en Steden ge.
tydc der Romeinen wierden de Tollen verpagt.
houden. Ten Iyde
Deefe Pagters of Tollenaars
Tolleuaars waren doorgaands Romeinfche
RomeinfclJe
Ridderl>.
heerde Landen en Steden.
Steden, hunne
Ridder~, die in de over
overheerde
Ondtrpa"lers.
aanfielden. Maar
Onderpai;ters. Colleéleurs en Boekhouders aanllelden.
het i,
j, meer dan eens gebeurd, dat de Inwooners , of over de
dct
hard:ghe:(l
h:ud;ghelll der Tollenaaren Idaagden,
klaagden. ot wel uit dien hoofde
~:l opfiand
opftand verwekc(;n.
verwekt~n. Dus heeft h~t groote Napelfche Op.
en vermits eene phyfifche kennis. à
ti
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rOer in ,het
het Jaar 1648
16,48.I goene andere oorzaak gchaj.
gcha:J, dan ('at
de Ingezetenen den zwaaren
zwa:uen Tol op het Brood.
Brood, de Graancll
Graanen
en andere Eet~aaren wilden afgefchafc
afgerchaft hebben. Ten tydo
der Frankifche
FiallkiCche Koningen zyi)
zyn de zwaare en vet!lvuldige
veelvuldige Tol.
len.
len, waarmede de Romeinen DuitCchland
Duitfchland hadden uitgeput.
Bmg- en Staf.
verBietlgd;
versietlgd; behoudende alleen de zoogenaamde BrugfeH-wl, als zynde het RyksRyks-Patrfmonium,
PatrImonium. gelyk hö!t
h~t de Ro.
Ra.
f61-tól,
melnen noemden. Ook htt
het Weg-t;eld.
Weg'6;eld, op den volgenden
voet: alwaar men noch re water, noch (~
ti! Lar;d,
Lar.d, zyne koop.
manCchap
gemakkclyk konde overbrengen, zonder Bruggen of
manfchap gemakkety!\
plaat fen aan te doen.
doen, wierden geene
geenc Tv:lm
Toilm
doorwaadbaare plaatfen
opgerldlr. Alleenlyk betaalde men tot onderhoud cer
opgerléllr.
c!er wegen
en firaaten
firaaren,t (;~n
(;:!n zeker pafragie-geld. genaamd Trallfitura.
Maar daar meh
men Btuggen of kwaade
kwaace wegen,
wegen. ook fiapeilleden
fiapelHeden
door of voorby trok; waaren laadende of lofrende; \'crkno.
\'cr!;oo.
pende of koopende •, aldaar hielden de Koningen
KOllingen hunne Tol.
lieden.
jieden. Hedendaagfch,
Hedendaagfch. da:!r
da3r zonder KeiferlyJIC
Keiferlyke bewilliging.
bewilliging,
geen nieuwe Tol In het Roomfche Ryk mal! opgericht Wor.
den
den.t heeft men bulten de TollCTl aan den Rhynlhoom.
Rhynlhoom, zig
over andere zwaare Tollen niet te beklaagen. In te;::
'eelt
te~
'eel
koflbzare Oorlogen. in
inwelken
welken DuitCchland
Duitr.:hland Is in.
in·
hebben de kofibaare
geweefl, en de groote uitgaven (kr
der Hoven,
Hoven. d5
de
gewikkeld geweefi,
deefen en geenen Rrks-fi1Od
Ryks-flJOd merTollen in de Landen van deeren
daarna wel weder
wt:der hadden kunnen
kelyk doen fieigeren.
Reigeren , die da3l'na
verminderd worden_
worden.
TOL. Turbo. Dit is.
is eenc
eene Zee.Schelpl1ak
Zee.Schelpflak die een Sluilrchd1l
Sluitfchdp
heeft. Haar mond is platagtig; zy heeft de gedaante vVJIJ
lil een'
her evenwigt eer
der
omgekeerden Kegel. Deefe gedaante en het
zwaarte van het gewigt. :na3kt
maakt dat deefe
deere Schelp nfet
niet omlloromllor.
len
teD kan, wanneer her Dier voortkruipt. Men geeft de na~
na,"..
men yan CbilluJcbe
CbÎlleejèhe Pa[;Olim.
Pagodm, CbinuJèbe
Cbiruefcbe Knoop
KIlOOP,t Print
Prins Ro~
RoLbertl·K,Joopell.
beru-KI10opm, T!ITkJche
TlIrlfcbe Tulband,
TIt/band. BagYllendrol
Bagyrlendral.taan
aan verrchll.
verfchll.
lende roorten
[oorten van Tollen.
TOL, of DUIM. Is een zeker ~eel van een Geheel. In de
Geomerrlfche
Geometrlfche Lengtemaat is hy hdendaagfch in 't gemeen
eene
het tiendedeel van een voet en het honderdlle deel"van eeno
Roede. Maar naar de Rhynlandfche Maat is de duim het
Roetwaalfde deel van een \'oet en het J 44fle deel van eene Roe.
de. In de vlakte maat is hy het tiendedeel van een Rlemen.
Riemen.
duifend.
voet
voet.t het honderfle
honderfie deel van een Quadraat voet; het duifendfie deel van een Quadraat roede, dat is èene grootte of Qua.
breed .. In de Ligchaamelyke maat
draat van een duim lang en breed.
is hy het tiendedeel van een Balkvoet ; het honderJfte
honderJtle deel
Cubicvan een Schacht voet; het duifendRe
duirendlle deel van eeD Cubic·
voet; het tienduifendlle
tienduifendfie deel nn
yan een Balkroe"e;
Balkroe~e; het honderdhonderd.
Schacheroede,, en het
bèt dUifendmaJI
dUifendmaJ!
d:lifelldlle
d:üfeudfte deel van eene Schachtroede
l
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duirendfle
duifendfle deel van eene Cubic
Cuhic Roede,
Roede. dat is een DobbeJflee
Dobbelfleell..
of Teerling.
Teerling, die eencn duim lang.
lang, breed en hoog il.
is. Het
teken waarmede men den duIm aanmerkt.
aanmerkt, is naar den Ouden
gemeenen Aart, het volgende: in de Lengtenmaat fI11 of 2; in
de Vlaktenmaat /lil
1/11 0 of IV of 40 of X; in de Ligchaame.
Jyke m'aat
m"aat VI ~ of 6 [{J. Maar indien men naar den he·
dendaagCchen
bek waamen aart, eene iegelyke m~at aUeenlyk
dendaagfchen bekwaamen
Roeden, Voeten en Duimen uitCpreeken
uitfpreeken wil.
wil, en daar·
naar Roeden.
vandaan in de Claife
Clatre van de Voeten.
Voeten, Duimen,&c.
Duimen. &c. by
bydeVlak.
de Vlak·
CyfFers fielt,
flelt.
tenmaat
tenmaa. twee, by de Ligchaamelyke Maat drie Cyffers
zoo kan
200
k<ln men door alle de drie Dimeneiones
DimentiQnet het teken Il
II of 11~
voor de Duimen aanneemen , en maar het teken van de Di·
Dj·
menfit
mwjie daarby zetten, ten einde men daaruit afzien kan. of
voor de Cla!Te
ClaIfe van
\'an de Voeten.
Voeten, Duimen, &c, I,
~,2
2 of 3 Cyf.
fers afgefneeden moeren worden.
TOLBALK of DUIMBALK. Is by de armeeting
armeetinlJ van de lig.
chaamen de tweede tu!Tchenmaat
tutTehenmaat tu!Tchen
tutTchen duimen en Graa.
nen ,J en houdt naar zyne groolle
grootte een Duim of Tol in de leng.
re, en een Graan in de breedte hoogte
te,
hoogre en dikte. In de :pc.
:pe.
cimaal goan
gó3n diergelyken 10
JO op een Schilchtduim.
Schachtduim , 100 op een
JOOCO op een SchachtSchacht·
Cubic'Duim; 1000 op een Balkenvoet ; 10000
'"aet; lCO
JCO 000 op een Cubic'voet,
"oer;
Cubic'voer, J,()OO,COO
I,OOO,COO of een Millioen
cp eene Ralkroede
nalkroede,, 10,000.000
10.000.000 dat is 10 MiJlioenen op eene
Schacht-Roede, en 100 Millioenen op eene Cubic"Roede.
Cubic·RoeJe.
Rhynlandfche Maat integendeel gaan 429;981,69G
429;981,69(;
Naar de Rhynllndfcbe
oiergelykt!
~liergelykt! Tol.
Tol- of Duimbalken op eene Cubiç-Roede.
Cubic·Roede. ZyD
Zyn
VllI Ctl
Cd of 8
gewoon ttken
tt:ken is VIII
TOL·DUIM. Betekent
Berekent 10
In de ~terrekunde
~lerrekunde het twaalfde deel
van den Diameter den ZOI en Maane. Men is naamelyk ge·
verduifleringen
woon om de grootte van de Zon en Maan verduilleringen
PLAAT
door Duimen uit te fpreeken. Ten dien einde wordt PLAAT
CCLVI,
CCL VI, Fig. 4. de Diameter van de Zon en de Maan DR
in twaalf gelyke deelen verdeeld.
verdeeld, doorwelken de Peripherien
van de vyt
vyl Cirkels gaan
gaan.• welken uit het middenpunt C bef,bree·
befchree·
Vfm zyn.
zyn, met den omtrek van de Zon en de Maan Farallel
ven
tot
loopen. Wanneer nu de Zon of de Maan by voorbeeld lot
5 verduiflerd is. zoo zegt men de verduiflerini:
verduiflerin~ is vyf duim,
en noemt dezelve rot
tot onderfcheid van de bovengamelde
bovengctmelde Dui.
men, fomlyds
fomtyds Duimen der verduiflering.
TOL-SCIjACHT
TOL-SCI-fACHT of DuimJcbachf.
DuirrJjebacbf. Is in de Iigchaamalyke
Iigchaamelyke uit·
meeting de eerlle
eerfle luffch.enmaat
luirch~nmaat tuirchen
tuffchen Duim en Graan.
Graan, en
bedraagt, naar zyne grootte, een Duim in de lengte en een
Duim
Dul!)l 10
In de breedte,
bleedte. maar een Graan in de hoogte. Dit Lig.
Ligchaam is
ia in de DeCImaal het tiende deel van een Cubic·duim.
Cubic·duim,
v~n een Jlalkvoet;
Ralkvoet; het duifendfle
duifendfie dee~ van
h;;t honderdfle dc.:el
deel van
een S.:hacblvoet; het JlO,c';)JJl~
o,c~)Jjlr: deel van een CubiC'voet,
Cubic·voet. 100.
JOO,
"
gaGu
oco ga:."
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gaan op een Balkroedè, en""eerl Millioen op eene Schacbt·
roede, gevolglyk maaken tien Millioenen cene Cubîc·Roede.
Cubic·Roede.
Naar de Rhynlaodfche ~aat integendeel gaan 35,831,8"08
35.831.8"08
Duimfchachren op eene dlergelyke Roede. Het gemeene
gemeeoe te.
ken is VII Ql
[Sj of 7 @.
TOLSTAF ,ot DUIMSTAF of STOK. Is een in 't gemeen
uit hout be/laande
bellaande en naar eene zekere Maat in duimen ver.
deelde lengte. Dezelve houdt in 't gemeen éénen Werk voet
of eene halve el, hoewel ook dezelve (omtyds 3 voeten of
1
I iI lang gemaakt wordt; diergelyken in 'cgemeen
'tgemeen de TimTim.
mermans"eD
mermans-en Metfelaars'Baafen &c, in plaats van een ordinaimalkt men fom.
ren Wandelftok gebruiken. Behalve deefe ma3kt
migen van ~ tot 4 voeten, of van I tot 2 ellen, die zig met
Charnieren of gewinden laaten te raamen leggen.
leggen J en dus ge.
makkelyk by zig kunnen gedraagen worden.
TOLERANTIE. VerdraagJaambeid
VerdraagJaambeia en Toe/aating. Dit woord
. wordt gemeenlyk van eene Overigheid gebruikt, die in eene
Provintie of fiad toebat
loebat,, dat ook andere Gezindheden daarin
c:je
qe vrye Oeffening
Oetrening van hUlfl1en
hurt'nen Godsdieofi
Godsdientl mogen hebben.
Diergelyte
Tolerautie is in Engeland aan de Prote/leerenden
Protetleerenden,
Diergelyre Tolerantie
Diffenters of Nonconformifien,
Nonconformitlen. die in vcele
vee Ie /lukken
fiukken van d~
de
DUrenters
Engelfche
Enge/fche Kerk afwyken, door eene Parlementaire Aéle vergund geworden: en fchoon in den jaare 1710.
1710, Doél:or
Doélor Sa.
cheverel onder de beide Part
part yen eene groote verbittering ver.
DHfc:nters zoodanig cene
eene Tolerantie
oorzaakte, en aan de Dif[cmters
niet vergunnen wilde, zoo heeft zig
zjg toch bet nieuwe ParIe.
Parle.
mem
ment verklaard. dat het genegen en gereed was, hun die To.
leramie.
lerantie. door de wetten toegefiaan,
toegetlaan, in ruIl
ruil te laaten genietçn.
tÇn. en alle de geenen, die door al Ie oproerig preeken , of
door ergerlyke Boeken dezelve zogten te /looren.
tlooren J met nadruk
nadruk:
te fir
ftr dfFen.
dffen.
De Tolerantie of verdraagfaamheidJn
verdraagfaamheid)n het fiuk
Iluk va/l
vafl den Gods.
afrchuwdyke Monfters,
Monfi:ers.
dienfi.
dienft. brengt niet mede dat men die affchuwdyke
die Peften
Penen der Maatrchappye,
Maatfchappye. dIe
die openbaare Go::lverzaakers,
Go::lverzaakers.
Déitlen &c, in de gemeentèhap der Kerk dul·
die losbandige Déiften
de; zy brengt nog veel minder mede dat men dezelven
de?elven met
vuur en zwaard vervolge; aan brandftapels
brandllapels of aan bloeddor·
bloeddorfiige Oorlogsbenden opoffere, waarvan de. voorige Eeuwen
gewaagen en waarvoor regtgeäarde Menfchen gruwen. Men
behoort dezelven, door overtuigende drangredenen , van hun"
ne onzinnigheid en dwaasheid af te brengen:
brengen; de waarheid en
yoortreffelykheid
Gojsdientl hun voor te
re !lellen,
fiellen. en
voorrreffelykheid van den Gojsdienfi
dus door de zagtfte
zagtfi:e en overredend/le
overredendfi:e middelen,
middelen. tot hun eigen Iy.
cy·
delyk en eeuwig geluk op te leiden. Dit is eeDe
eene Tolerantie
TolerantilJ
gdeercl heeft, en die ons door bet Recht
die God zelve ons gdeerd
der N
Natuur
acuur ingeboefemd wordt•
.:.{
Indien
.:..ol S
000
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IndIen niemant
Indien
biemant het
bet recht beeft om aan andçren
and~ren de noodzaak
lykheid op te leggen om çenen
Godsdienfl te
omhefzef! .':
.. , .~e~en Godsdienft
te omhelzer,
%'/
zy niet goedk7ur;l1,
loedk~ur;n. of om dien te verlaaten,
verlaaten. Wt:
Wf;:~;_.
1;... :.',
;, .', "•
keuren. zoo IS er ook
ooit geenc
gcenc redelyke beweegre.1l'
beweegreJl! ..._
mant konne aanzetten om dat recht over het gewei;!,
gewei:I~.,
...,
een ander te oeffenen. Ik ft3a
fl:a3 toe -lat
'iat ll:en
_._
n:en wel zoude.
zoudr: .....
,eenen Godsdieoft
Seenen
Godsdienfl: te dulden,
duld~n, dIe verr::adcfs.
vernaders • moordda;;cl'
moordda~l1' ,' .,
fchelml,èh.
rchelmCch. enz. is. die,
die. gelyk eertyds de affchuwelyke velvalfche Getulgeniffen,
Getu[;,;eniffen, de
borgenheden der Bacchanalen. de val[che
Bedriegeryeo.• de moorden. het Steelen.
Steelen, de Afgoderyen.
Afgoderyen, &c.
Bedriegeryen
begunlligde. Dit zoude de ruil:
begunfligde.
ruft der menfchelykc M3atrchap.
ftooren, en
eo tot derzelver geheelen ondergang
ondcigang me;lewermedewer·
pye fiooren,
ken. Wat is 'er overeenkomfl:gtr
overeenkomft;gtr met de wet der natuur
dan zyns gelyken te befcherrr.~
n. en zoo vee!
veel mogelyk, te
berchem: ~ ".
beletten dat de onfchuldige niet ontzield worde,
worde. of van zyne
goederen beroofd. Maar wanneer cenen Godsdienft
Godsdienfl niets van
dan
alle die bovengenoemde dingen in fluit , waarom zou men d:tn
de geenen die haar omhelzen, van denzelven zoeken af te
trekken. Ondcrtuffchen
Ondertulfchen ftaaç.
flaa~ het een iegelyk vry om er:ben
er:hen
Godsdienft,
omht!lsd. weder te
re verlaaten; w;.nt
w::nt wen
Godsdienl1:, te vooren omht!lsd,
maakt zig anders geheel onwaardig om als een waaragtig Lid
Geell:elylle MaatCchappye
Maatfchappye befchouwd te worden. die
dIe tus·
tuSder Geeftelyke
Menfchen plaats heeft, wanneer men de
. fchen God en de MenCchen
hoofden daarvan niet met eenen vuurigen iever bemint,
bemint. en
men deefe Opperfte
Opperll:e Majefteit
Maje!1:eit alleen met de lippen vereert.
zonder moeds genoeg te hebben om haar overalle
overal te volgen waar
men oordeelt
oord~elt dat haaren dienft het zuivcr!1:e
zuiverfte is.
Terwyl de buitenfpoorige
buitenrpoorige mlsbruikrn der Tolerantie in de
voorige Eeuwen,
Eeuwen. byiJa
byila geheel verdweenen zyn ,J en 't 'er thans
komt om de Tolerantie onder de verfchilIende
verfchiliende
alleen op aan kot:lt
Chril1:enen te bepaalen,
bepaalen. zoo is de vrallg.
Gezindheden der Chriftenen
re
in hoe verre zi~ de verdraagfaamheid als dan behoort uit te
{hekken?
{lrekken ~ - Eene gewigtige Vraag! waarover. in de jongft.
verloop
en tien laaIen
jaaren oneindig vee'
v~ei ge[chreeven
gefchreeven is, zonder
verloopen
dat daarin nog de minne
min!1:e bépaaling tot ft=!nd
ll:'Ind is gebragt , ter·
wyl Part yen zig ter wederzyJe,
wederzyde, al te geftreng
gel1:reng lIan hunne ge.
voelens verbinden. Zy die zig in deel;:
deeli: dagen Tolera71tm
Tolera7lten Doe.
hUIme Schriften) dat in den
men, zagen gaarne (Getuigen hUIlne
Hoofd-GoJsdienfl: des LancIs (daar men toch in 'alle Landen
Hoofd-GoJsdien!1:
~en hCErfchenden
Godsdienll: heeft) alle de Gevoelens der
een
hefrfchenden Godsdienft
anderfints getolereerde Gezindheden.
Gezindheden, vry
vr'y en onbelemmerd
belceden en geleerd wierden, zonder dat iemant deswegens in
het minne
minlle daarin tegengegaan wlcrd.
wierd. Eene zaak die elk ver.
ftandig en onbevooroordeeld I'.']enfch
Menfch begrypt onmogelyk te
fiandig
zyn. lerwyl èit
zyn,
dit aanleiding geeven zoude tot
tOt allerlei verwar·
ling,
recht, tegens deefc
ring, enz. - De geellen die zjg, met .recht,
deefe
onbe.
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onberedeneerde Tolerantie verzetten. vervallen weder
anwedor jn an·
dere uiterfiens; zoeken fomtyds den Toleranten Geyoeltns
Geyoel.ns
toe te fchryven die zy niet hebben;
bebben j hun hunn!l
hunn~ God~djennlgo
GOdsdienBfgo
vryheden. zoo niet te ontneemen. ten
vryheden,
ren minfie te beknibbe_
len, en even hierdoor heeft men malkander. in {leê
len
fieê Van te
eerwaardigo
verbeteren integendeel verbiuerd;
verbitterd; en die ~oo
~oo eerwaardige
naamen
na~men va~ Tolerant en Tolerantie. als tot eene Cchan"e
fchanlile en
nrachting gemaakt.
'Yerachting
gemaakl,
Och! dat ieder Gereformeerde. Lutheraan. Mennoniet. R~
n~
lDon/hant.
enz. Zynen Godsdienfi als een eerlyk Man belDonfirant. en?:,
dwaalingeo die hy by anderen meent te zien. met
Jeeve! de dwaalingeD
befcheidenheid tegengaa! Zyne
Zync eigene zoeke te verbeteren!
en dat elk in den zynen,
zvnen f gerufi en ongelloord • de eere Gods
en het heil der Menfchen bedoeie; op dat het den Lande
welgaa en de broederliefde meer en meer toeneeme!
toeneerne! In dee,
dee.
bart, wegens de Tolefen wenCch
wcnfch ligt het gevoelen van ons hart,
opgeIlooren.
ramie, opgt:llooren.
TOLK. Is een taalkundig
taalJtUndig Perfoon • door wiens bemIddeling
bemiddeling
'TOLK,
twee Perfoonen met malkander fpreeken. fchoon de eene des
anderen Taal niet ver(laat;
verlbat; naardemaal deefe Tolk telken.
alle hunne woorden uitlegt.
TO
TOLLA.
LLA. Is eene
eone kleine ltaliaanfche
llaliaanfche Munt,
Munt.
:rOLLEN
~IO LLEN AARS. PubJicani.
Publicalli, Deefe hadden by de Romeinen
het opzigt
bpzigt over de Tollen. Men verkoos dezelven uit de
Ridders, de voornaamfle Lieden van het Romeinfche Volk,
Volk.
en zulks gefchieJde zoo wel toen Romen nog een vrye Re.
publiek was.
was, als onder de Regeering dt,
der Kdfer!.
Kcifer!, weshalve
welfpreekende Cicero, hen ook als het Cieraad van den
dcn
de welfpreekenje
Romen, en de fiern van de ge·
ge.
Roomfchen Adel en de Stad Romen.
heek Republiek afmaalt.
heelt::
afmaalt, Dit ampt wierd doorgaands van de
CellJores
CeuJores voor eene zekere fomme gelds gekogt. Zy waren ook
nog In
lil rang van ma;kander onderCcheiden.
ondtrfcheiden. Zie het i\rtykel
Artyh.el TOL.
TOLLENON.
'fOJ.LENON. Ey de Romeinen,
Romeinen. een Oorlogs.werktuig,
Oorlogs-werktuig. op de
volgende wyf.:
t"dJlllImgefleld: eene balk was ze!:r
wyf~ fdalllc:ngefield:
zeer diep in den
deu
grond vaflhemaa!\t.
vafihemaa!n, en op den top van denzelven
den zei ven een anderen.
mt:er
meer dln
dan tweemaal zoo lang. en beweegbaar op (jen
Clcn middelpunt;
middelpunt i
op het eene end van
\'an deefe kruisbalk was eene bedekking van
plankt:n gemaakt. inwell,e
planken
in welke eene menigte Soldaaten gezet wierden, en door het andere end mtt
mu touwen nederwaarts te trekken,
fiad getrokken.
werden zy boven de wallen van eene belegerde flad
'rOLPATCHEN. Zoo wordt de Infanterie of het Voetvolk
'fOLPATCHEN.
Voetyolk
der Hongaren genaamd; daar integendeel de Hongaarfche
RlIiterye.
Ruiterye. zoo dikwils 'er eene
ec;ne Rebellie ontlhat.
onUlaat, deo
dell naam
van Corruzzen voert.
'fOLUIFERA.
TOLUIFERA. (ln
(In de Botanie) Eene fooIt
foore van de decandriaduandriQ'
monog)'7zia
monogoyllia Klaif.:
Klaifl.! der Planten.
Planten, welker Bloem faamengefield
Caamecgelleld is
lIit
tlÏt vyf bloembladen. die in de Kelk icgezet
ingezet zyn; V.1.'1
vIer van
ó:
ét:
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TOM~

dezel,en zyD
zya regt en in gelyken fland,
'hnd, eD
ca een weinig langer
dezol'en
dan"do
'de Kelk. De Vrugt en de Zaaden zyn nogtans onbekend.
dan
cenaamd , omdat ze den Balfem van Peru
Ze wordt zoo cenaamd,
voortbrengt.
voortbreJll;t.
l'OLUM. Zie het Arrykel PESSARIUM.
1'OLUM.
·COr.UTAANSCHE BALSEM. ~aIJamum
lJalJarnum Tolutanum,
Tolutanum. Diti.
Dit ia
'COr.UTAANSCHE
harllagtig en kleverig fap,
Cap, dat ettne
eene middelfoort
middelCoort tulrchen
tuffchen
een barllagtig
beflaat. 't geen op het
den vloeibaaren en droogen Balfem benaat,
~oudkleurlg. rrekt.
trekt. Deszelfs reuk komt naby dien van de
~oudkleurlg8
on zyn fmaak
(maak is zoet en aangenaam, 't geen hem
Benjuin, en
weefenlyk van de andere foort van Balfemen onderrcheidt.
onderCcheidt.
weefenlylt
fcherpen en bitteren
bineren fmaak
fm aak hebben.
bebben. De aangenaame
die een Ccherpen
deefen, maakt hem beter gefchikt om ingenomen
fml~k van deeCen,
te worden; te meer wyl hy vooral het voordeel bezit om
geen walgingen te verwekken, gelyk de andere BalCemen.
Balfemen.
~een
breukig•.'
Wanneer hy ter degen droog is, zoo is hy bros en breukig.
infnydlng, gelyk de andere, uit den
Deefe BalfeJl vloeit door infnyding,
Schors van een' Boom, die in een Landfchap van Zuid.Ametuffchen Carrhagena
Carthagcna en Nombre de Dios
rika groeit, 't geen tulrchen
legt. Dit Landfchap noemen de Indiaanen Tolu en de Span.
Spanjaarden Honduras. Deefe Boomen hebben eenige overeenkomft
komll met de laage Pynboomen.
Pynboomen, on
en zyne groene bladeren ge·
Jyken naar die van den Caroubier. De lndiaanen verzamelen
lyken
'er her
het har'bgtige
uitvlotit. in COUjf
Couit
harllagtige Sap van, wanneer het 'er uitvloeit,
of Lepeltjes van zwarte WaCch,
Wafch. ton
fn gieten het in Calabalr~n.
Calabaff~n.
De EngeIfchen maaken vooral gebruik van deefen Balfem te.
te_
gens de Teering en inwendige Verzweerlngen.
Verzweeringen. In het alge.
BslJem 'Van Juda.
meen heeft hy deszelfde kragten
krag ten als den BtllJem
TOM.
'fOM. Dus wordt eene Ziekte der lndiaanen
Iodiaanen genaamd. Zie
het Artykol
Arrykcl HYBOUCOUHU.
TOMAN.
TO MAN. Is eene Perliaanfche Muntrekening
Mumrekening , bedraagende
omtrent J6 Ryksdaalders naar onze Munt.
TOMBE. Betekent de Graven waarin eenen Overledenen beo
gra3ven
graaven wordt. en tevens het Monument, opgericht om zync
zyne
gedagtenis
gedagtt:nis te bewaren.
TOME. Betekent een deel van
vaD een Boek of groot Werk.
TOMENTU M. Betekent eene v~ltägtige.
v~tägtige. zagte. leenige.
lecnige, en
papagtige Zelfftandigheid,
Zelfllandigheid, dewelke aan het uiteinde van
vaD het
eelle of andere Ligchaamsdeel gevonden wordt.
TOMINEJO. Is een klein Brafilia3nfch
Brafiliaanfch Vogeltje. zynde niet
veel glooter
grooler dan een Springkhaan. Kop en
e::! hala
hals zyn met
bonte pluimen vercierd. Die aan de Borll zyn goudgeel en
glinllerend;
glinllerend: de anderen afchverwig en zwart.
zWilrt. De bek is lang
en fpits;
(pits; de tong nog eens zoo lang als de bek. De Schen·
kels zyn uitneemend klein.
kleio, Hy leelt
let:lt in het gebergte; aaft op
9loemen.
Iieffelyk. Hy
tlloemen, honig en daauw. Zyn gezang is zeer lieffelyk.
vliegt
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vliegt ae!!r
ren ~ClJyk
ze~r (D~1
rD~1 en maakt onder het vliegen een (ui
fuif'D
gelyk
eene Byë. Tot een Poeder
el) ingenomen aynde,
aynde. IS
Poeder: gem.aakt en
't een middel voor de vallende Ziekle.
hetAr!y~el
~Y5TIIROTOMIA.
TOMOTOCIA. Zie het
,Ar!y~el !iY5TaROTOMIA.
TOMOU.PUTE.
in del
TOMOU-PUTE. Is een wortel
wortelln
do Oo(Hndióo.
Oon-lndióD, wiens loof
ve,kocleDde kragc
kragt heeft
heeft.•
eene ve.koclende
TOMUS. Zie het Artykel
Arlykel TOME.
TOME.
.,TOMUSTON. Zie het Artykel TONNE.
TONME.
CortCjJa CI,bojtJ.
TON. of KLOOTRO~DE
KLOOTRONDE SCHELP. C'",pa
CI.boJa. Èel'l
Èeta
geOacht V3n éénfchelpllF
BIGasbo.
éénfchelpige Schelpen. die men mede B1Gasbo.
,mI
waarv~n d~
~eIIS noemt. W3arv"n
dl' Schelpen fomtyds met (lreepen.
nreepen, ~roe_
~roe.
ribbon beiet
bezet zyP.
ven en ribbtln
zyn. Zy zyn rond en in het midden op.
op_
geblaafC:D. Haare opening is zeer wyd. fomlyda
fomryds tandeloos
geblaarc:n.
de [OP
tOp weinig met knobbels of verhevenheden bezet I plalag~
plalag:
lig en
eD het Ligchaam gerimpeld..
gerlmpel~ De Heer d ARUNVILLE
AUENVILLE
noemt .zes
zes yerrchillenJe
verrehillende foorten van Tonnen op;
op ~ en in iedere
foort heert
heeft men nog
Dog verfcheidenheden.
verfcheiclenheden. Eenigen
~enig8rJ zyn in, de
. Je~te
le~te ge!lreept.
genreept , gelyk de.
de, Harp; anderen
a,nderen iR
IR het ron~e.
,on~e. 'ge.
·go.
lyk
Patrys~ men heeft er die gekroond
gokroond ayn
zyn en die een te.
Iyk de Patry';
pel hebben. Deefen
Dee(!!n zyn de Tepelbakken.
TepelbakkOD. ,Eindelyk onder.
onder(cheidt men de Pwperhoren
Pwperboren van Panama. do papieren KnolKool.
fcheidt
len. Vlaggetjes. Ajuin~chellen. Gondels. enz.
,
Dezelfde Heer zegt dat men mede Zoetwater. Tonnen heeft.
vande
Haare groote opening doet haar v:m
de Maanhorens en TrC)lD'
Tr~m.
peuen onderfeheiden.
onderfcheiden. De Tonnen hebben we:inig
weinig kruIrakken_
krulrakken..
plaatLt. in zyne
zyee Hiflotie
Hiflorje ~an de Schelpen,
Scbelpen,
De Heer ADANSON plaat!l.
~an de Senegal,
Sellegal, de verCchiHende
verfchiHeede foorten
foorlen van Tonnen of
klootronde
klootronJe Schelpen. onder den Gel1achtnaam van Purper.
vorens,
horens. die. zegt hy, ronde Schelpen zyo.
zyn. en die zeldfaalD
zeldfaam
punten op hunne oppervlakte hebber.. Hy (preekt
rpreekt 'er van on.
eel1 torte
korte bi4is,
b~ir. uitgereta
uitgere,.
der den naam van Purperborens lIIet te"
tme
f.TIkel'IJouwtJige tic.
6:e.
rme en cnkel'IJouwtiige
TONG. Lingua. In het l'ranCch
l.'ranCch Langue. (In de AnatOmie)
.AnatDlJUe)
Het
Hee voornaarntle
voornaarnlle deel in het inwendige van den mond,
mond. he:b.
heb.
be:nde
ronde gedaante
gedaante;i van agter
ageer
bende een lar.gwerpige eenigfiots roode
is ze harder en dikker. en van vooren rond gepum.
gepunt_ Zy,
Zy. is
aan het beneden!le
va!l, en JO het mid~e~ ~et
benedenne kinnebakken va(l,
een Toomt je aangebonden. Zy ruil op het Tongebçen.,
Tongebçen •. Of
OS
vypfilqides
bypJiIQides genaamd.
genaam.d. Dit is faamengevoegd
faamengovoegd uit drie kle:loe
kielDe
bc~ntjes,
bcentjes. vanwelken
van welken het
ht:t middel!le
middelfte het 'groor!le
grool(le is,
is. eClnig(jnt.
eenigfint.
bre;!d en hol.
hol, w'aarnn
w'aar:ran de twee anderen als horentjes
horentje. geht:gt
bre~d
gehegt
zyn.
!laat uit fpieragtige
:/Iyn. De Tong zelve be
beLtaat
rpieragtige Vt:fe/rjes.
Vc:relrjes •.zynde
de: buirenfl.
3artig
kanjer ;:elegd;
;.:elegd; en wordt
worde boven de
bunenn.
a3rtig over mal kanJer
huid nog me!
met een dun zeefvormig vliesje
vl1c:.je b~dekt.
b::dekt. Zyontvangt
Zy ontvangt
twe:e
uiterfte krop:i
krop:j eren.
eren, welke de Kik.
twee bloeJäJercn van de uiler!le
'c>rfch.ajc.:r~n
,orrch.adc.:rc:n (I'e,111
(J'e,11R r.mill)
rillJifZ) genJamd
genllm,1 werJen;
wcrJcD j ook ty.'ee po:s
po!s
al!c;.
aJe:-

t~
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aderen van de Slup·polsaderen.
Slallp·polsaderen. De Z:!nuwen
Z:.!nuwen ontvangt
ontvan~t iè
iei
van het vyfde en
~n nege~de paar
paar!'.. welke
well,e zig m~t
m,ut haare
ha3te vet'lVû(.
ve~lv\Jl.
dige takjes.
takjes, niet
nIet aICeen
alreen dopr'
dopt de
de. gantfche Tong
ron~ vcrd"elen.
vetd<.;den.
maar zig ook over
ovet dezelven
dezelve~ uit(hekken.
unllrekken, en in·
10' verfcheide
verrch~ide
JÏIMRe
JÏlèiRe wratjes eindfgen , die iq
i~ de gaatjes van het andere par.
bcw~eging d~r
d!!r Tong
kementVlieije
kementvlielje opklimmen. De fnelle bcwceging
mufculeu(e SuhJlanrfe
SuhJlantfe en Splèrljes·.
Splèrtjes', ·waar.
komt van die zelfde murculeu(e
mede ze voor.zief"!
p~ere Spierljes
voor.ziel! is. p~ere
Spiertjes zyn ten deele
deefe Ilet-'fong.
het'Tong.
heen eigen.
l-Oift deetê
dee/a heh()o~11.
hehoorcn. ze:
zè eil!eolyk
eif!eolylr lOt
rot d,e- Ton,g.
Ton.g. De;,
Do
eigen, lOft
eerllgemelden ·zyn v'If·
eerfigemelden
"yf·p~ar.
p:.ar. Het . eerfte
eerlle paar 'klimt regt op.
waarts tot den grond VOln
v:m het Tongbeen
Tongbeen;j ontfpringt
ontrpringt V:In
van het
bovenRe van het Borllbeen;
Borlfbeen; trekt de tong naar
buItenfte
bultenfle en bovenlle
beneden,
Ste'n<Xry~t1~m;I h~t Rlvenshek.
Rlvensbek- en Tongbeneden. en wordt
\yord( Sterm1ryoiueum
b6s06paar
b6en6paar gelfllamd. Het tweede ~aar
raar trekt (chulns naar he.
be..
lieden, en {hilt
!laet van het bovenfte
bovenA:e deel van het Schouderblad,
Schouderblad.
hy de z(Jogenaamde
zoogenaamde Ravensbek , t:n
en flrekt zig uit tót de zy.
den van het Tongbeen. Het wordt daarom Coraco.byoiiJeum.
Coraco.byofiJeum.
bet R"avensbek
Ravensbek en Tongbecnsp2ar
Tongbeenspaar genoemd~ ,. Het dcrèJé
derde! paar
trekt [çh\lins
fçhllins maar
J'Jaar b<w~;
bov~; ontllaat met tien
C;en fangwerpig
fgngwerpig ronde
buik van het uiictfle
uiicrfle deel der Bel~71oidu-,
Bele7loider-. of het pnçmswyfe
pTlçmswyre
uitfleekfer,
uit!1:eekfl!l, en reikt
reikt,.Iot
tot aall'
a3Tr de Horen. ~?n
~~n het Tp~bcen.
'fo~bcen.
Hl;t
Ht;t wordt genaamd St'jlo
Sty/o' Cetato·byoideum,
Crtato'byoideum I het PrieOlswyfe
PrieOlswyre en
'Tongbeens flboren·paar.
fJboren·paar. Het vierde paar dat naar boven
trekt, {leekt
ftrekt zig van het inwendige en benedenfle dc:el
deel van
de kin, tot aan den grond der Tong, en wordt genaamd
M'JII1;;lo/fum.
Myluci1o.ffum, het Kih·
Kin· en Tongpaar. Het vyfde paar is het
Kin. en Tongpaar ,aangezien het in rt'C inwendige van
inwendige Kinde kin, en onder het Kin- en Tongbeens'fpier
Tongbeens-rpier ontfpringt.
ontrpringt, en
in den grond van het Tongbeen gep!ant
géplant wordt. Van de $pie.
~pie.
len
ren die tot de Tong behooren , zyn vier paar. Het eerfle
paar wordt genaamd het Priem.
Tongpaar •, Mufct/li
MIIJcllli Sty.
Priem- en Toogpaar
logloffi,
logloffi , omdat het van rt't Priemswyfe ultll:ee"ret
ultflee"re! beginr.
bt!ginr. en
'Wordt in het miclden van hetze:ve
hetzelve ingeplant. Het tweede
paar wordt genaamd het grond- en Tongpaat, MuJCflli
MuJw/i BafioBafio.
lfloJJi,
glojJi, omd~t hH
hrt vrln
van den grond van he! Ton~becn
Ton~been b:>gint,
b"gint.
en zig in>gelyk~
inögelyk~ lot
tot het ·mi4;ten
'mi4den van de Tong ui,ll:rel\t.
ui'flrekt. Het
derde paar wordt g~n~;tmd
gl::n~;tmd het Hoorn· en TongpJar, Mus·
Mus'
culi ceratogloffi;
ceratoglojJi; het trekt de tong naar 4~
~~ zyden, groe,t
groe.t uit
~y,len
de horens Vln
van het Tongbeen.,
Ton:;been., en verv~egt
vervRegt zit;
zi;; tot ce "y,len
van het Tongpaar•. MuJCuti MylDglolli,
MylogloJfi, die
tlie lIan
\lan het agterfie
agterlle
deel der Ba"ktanden
Ba'ktanden Ontllolan,
ontfhan, worden In de Peefen der Tong
geplant, en trekken dezelve naar boven
geplant.
.
J)e Schepper heeft den Menfch de Tong zoo wel lot
tot de
Spraak als lOt den fmaak
(maak ~egeeven. Want terwyl de lucht
u:t cie Long
Lon;:; gedree',en.
gedreev·cn. en gelyk als uilgc~rfl
uilgc~rll wurdt.
wordt, tiryfc
liryft
tie Tong dezelve met haare bew<:eging
bewc:eging (die naar den invloed
dir
dllr
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der leevensgeefien, welke door de: Ziel in de Zenuwen dor
Tong ~eCchikt
~efchikt worden, verCcheiden
verfcheiden is) tot het verhemelte.
verhemelte,
tmz. en verwekt dus de Spraak. Ma:tr
Maar de
tanden,
tanden. lippen.
lippen, tnz.
fm~1l{
fm~1k oNlbac
oF'ltftaac als de fteeltjes
fteehjes der fpys in de Wratjes 'der
Tor.v" welke v~n de eindens d:r
d~r Zenuwen Jaamengefteld
.faamengefteld 2Yn.
Tor:~,
aangeJa'ln
aangeJ:nn..worden,
worden, en de daaun be~ooten leevensgeeften he.
weeg:lli; welken alsdan de beweegmg hen ingedrukt. ~or,
weeg:Jn;
~o~ in
Ziel den Smaak ver.
verde her{fenen
herifenen l.lrengen,
lJrengen, waaruit aldaar de Zie)
wekt. El'
EI' "<\ardat
naardat de deelen d,er.,Spyfen
d.er,Spyren In
Jn haare figuur on
on.•
.'derf.;heiJen
derf..:h~iuen zyn, daarnaar beweegen ze
zEI ook do
de leevensgees.
Ieevensgees.
0;:> eenc
verCchiIl(}nde wyfe;,
wyfe;' en hieruit ~nt1bat
<:,ntftaat Mt
hét onder.
cene verCchilhmde
ten 0;>
Smaak. 'lVIaar ten,
ten ·einde
einde !Je gtlmelde
~mtltde de~tj~~
fcheid van den Smaak.M.aar
dies t~ beter eu in eene grooter menlgtè
menigte 10
JO dié W,atjesmo.
WJatjesmo.
gen
alvoorens -dil:
gtn ge.Jre ~ven \\Clrde!l,
\\'orde!1, moeten alvoorens'
dit: g'prl'en
S'p~en Id'èi'l
)d~ill
gem3alcn worden, he!
gem:lalen
her welk
wdk door de
Ik: Tanden en het'
het'Sptekfel
Sptekfel
gefchiedt Pet
Per SpeekCel
Speeltfel wordt door afzonderlyke XIIeren
~1I6ren,•
geCchiedt.
vanwdke:1 ;:1",
.j", gro;yften
g~();yflen onder 'de Tong en by de Ooren
Doren gege.
vanwelke:1
zyn,. :T,;
:Tl; ,;
.,' do.:
01..: kleinllen
k leinften zig
:lIfg ,?veral
~nder_ de huid
huid." ·dlçQ
-dlI,!Q
legen zyn"
?veral ~nder.
de r.1011d
~t1o!ld ID',t,··
m',t,', r'g
I 'I; rondom bellult.
beflult. bevmden,
bevinden, afgtl,zonderd.
afge.zonderd.
door Je
de gg-dl~Jn,
'll~Jn, welken van de gemelde
zemelde klieren gaan.
gaan, in
en cloor
den lIlond
mond gevoerd,
gevoerd.
De Geneeshecren z~n
~n het niet ééns, of de Tong, eens ver.
loorer.
loorer; zynde, wederom kan groden
graden dan niet. PAULINI haalt
e~11 voorbeeld
e~n
vOOrJ~eld aan, het welk Jacob HORsTIUs
HVRSTIUS getuigt zelfs
gezien te hebben, dat een Jongen van zes Jaaren,
Jaaren. wiens
Tong door de Kinderpokken geheel verrot was.
was, zo~
zoI) dat hy
ze tot aan ,den
den wortel toe uitfpuwde, dezelve
dezel1:'e binnen 6 maan.
den wedergekreegen heeft. Hy beweert ook dat het wel
mogelyk zy, aangezien de Tong uit Vleefch, Aderen, Ze.
nuwen en VlieCen
Vliefen beftaat, dat zy allen weder konnen aan.
aan ..
groeien. Maar ingeval dit doorging, waarom zouden dan ook
})iet
niet de heenen,
beenen, nevens alle de deelen en leden des Ligchaams,
Ligchaams ~
als bd~aa'1de
b~;!1:aaT'Jde enkel uit VleeCch, Beenderen,
Heenderen • Aderen, ZenuZenu.
wen, e;!:;.
en::>, wederom kunnen groeien?
groeien '?
.
TONG. So!ea. In het FranCch
Franfch Sole. Is eene zekere PlatviCch
in Z ~e,
-~e, die wegens de gelykheid met eene Tong:of voet.
ZOO':!,
~, den naam ontvangen heeft. Hy _is l:mgwerpig.
Imgwerpig, plat,
zoo
don,ergraauw op zyn' rug en wit op zyn' buik, zonder tanden
in zp'
",p' bek. Men vindt ze van eene el, doorgaands van ee.
ne IHIt:
Inlt' el lang. RONDELET telt 'er zes foorten van op; fcboon
CcllOon
'cr in J<:
J<,; keuken geen onderCcheid in gemaakt wordt. Zy
Z'I
kompn Comwylen
komRn
fomwylen uit Zee in de Rivieren. Zy zyn gezonder.
voe.l:aamer
voe,l:aamcr en aangenaamer dan Schollen. De FranCchell
Franfchen
noem,:" de Tong Perdrix
Perdri:c de la ,Mer,
.Mer, en de Hollanders ZeePatr'js. Zy wmdcn
Patr'js,
worden gezooden
gezoaden en gebakken toegemaakt cn
CD
gegel:(c:1.
gege\;;le:1. Men
Mtn vindt ze zelden anders dln droog in DuitCch.
Duitfch.
IJod.
gclyk Schollen
SçholJen worden toegemaakt.
IJnd. alwaar ze gelyk
TONG.

!Je

to~
z.o~

TON G.

tweedcr:
TONG. Wordt In de Mechanifche WeetenCchap in tweedtr:
Somtyds betekent dezelve het korte
handen zin gebruike. Somryds
Hevel. 't welk men aan den lall appliceert. daar als
alS
deel van den Hevel,
Gan
~an het Jan~e
lan~e deel het Hoofd genot:l1d
genol:lld wordt. Hoe korter dier
dier-•
j)al,e n de Tong. ten opzigte van het hoofd aan den Hevel
.hal,en
kraRt en vt:rmogen
of ,Hefboom is. VaD zoo veel meer kragt
vermogen is de·
2Clve.
::aelve. - Ten tweede verflaat
verllaat men onder dit woord. een in
regtoplbanden Wy(er.
Wyrer, aan den gelyken Ar.
deszelfs midden regcopll:.aanden
men h~bbende Hevel,
Hevel • dal
dat is,
is. de zogenaamde kramer waag,
waag.
hlilp yan
Vork. tuiTchen
(u{fchen welken hy zig
die door hlltp
van de Gaffel of Vork,
VOIn het Gewigt.
beweegt, de gel-yke Waag van
Gewigt, als de kragt. en
beweegt.
uit (preekt.
de Waaren of Goederen.
Goederen, al~ den Lalt uitrpreekt.
TONGBMo(Q,
TONGBMo(Q,ofTONGRIEM.
of TONGRIEM. Zie
Zie;: het Arcykel HnoGLossli.
HYPoGLosm.
TONGBEEN.
TÇ>,NG8KEN. Zie het Artykd HVOIDES.
TONGEN. LtJ1Jgflu
LtJ1JgfJU of Na&ien.
Na&im. Dus worden de LandCchappen
Landfchappen
van de Oult(che
Dult(che Ridderorde genaamd. waarvan 'er
't:r elf zyn;
L~.nd-ec..mmandeurs beflierd
die door haart: L:;nd·Commandeurs
bellierd worden. die we.
derom verfcheidt:
verCcheldt: Commanderyen onder zig heb~t:n.
heb~en.
TONGRNBLAD.
'rONGEN BLAD. Ha/shuid,
Halshu:d. Zie het Artykel TUCHELIUM.
TIIACHELlUftf.
Lingu/II, Dit. is een lndiaanCche
TONGETJE. Lingu/IJ,
lndiaanfche ViCch.
Vi(ch, wiens
kop en Jigchaam
ligchaam geel I~. Hy is met zes of zeven doornen op
net Ligchaam gewapend.
gewapend, waaragter een Ilerke Vm
VlO geplaat
geplaatll:
tl:
liet
IlJart ombuigt. Hy heefe een doorn lUS.
tus.
is, die zig naar den Ildart
fchen de Vmnen, waarvan de eerlle
eerfie tegens de kieuwen ge.
plaarfi zyn. De ChineeCen
Chineefen plut(en
plnt(en dit Vlrchje onder de on.
plaatll
, aange5laame Gerechten.
Gerechlen.
TONGRIEM. Zie de Arrykels
Artykels FIL!TUM
FrL!TUM en HYPOGLOSSIS.
TONGRIEM SNYDEN. Dit ge(;hied
ber;hied voornaamelyk by Com·
Com'
migo kinderen. wier Tongriem zoo kort is dat ze noch zuizui.
gen, en Wdnneer ze wat grooter geworden zyn, nit:t
niel behoor.
Iyk (preeken
fpreeken k\lnnen.
klmnen. (en
ten zy een bekwaam HeellOeefler
Heelmeefler dit
ongemak in ryd,
ryJ, wegneeme. ~choon dit ongemak zoo gemeen
WaarOlll ook niet
OIet
niet is als DIen zig doorgaands inbeeldt; waarolll
iemams ton~rieln
tongriem veeleer befchadigd
beCchadigd dan verholpen
zelden iemancs
wordt. Dus pleeg ook wel de Tong van fommige Vogele:t
Vogelen
geCneeden ee
te worden, om ze dus dUldelyker te leeren klappen.
klJppen.
gerneeden
TONGSPIERTJE. Zie ht:t
het Artykel
Arcykel G!N[,()(l.LOSU.
TONGWOJ.M. Dus noemt men een wleaglige
wltagtige Worm, die
twee duim lengee
lengte heeft.
heeft, en zig aan de Tong der honden h<:gt.
hegt.
Deere Worm houdr zig
zlg gCIVoollelyk
gClVooliclyk onder het midden van de
Tong verborgen. In Roullilon
Roulfilon zyn de Honden aan dte(e
dtefe
k waal zeer on::ierhevig.
anjerhevIg , en vooral de kloine Parryshonden
Pacryshonden en
de Herdershonde;:n.
Herdershonden. De kwaal openbaart zig door een ge·
gewel
wei Jigen honger en uiencemcmdo
uilncemtlnde magerheid,
mJgerheid. die
dit: tl)eneemt
toeneemt
naarmure de Worm grooter
groorer worde.
wordt. De geheele geneefing
geneeling
naarmdate
atltaat
~.ltaat hierin.
hierin J dat men de WOIW
Worm met eon Nalld wegnee,mt.
wcgnee,Jlll.
TONG,
TONG.

of

TONG.

TONi.
TON!.
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TONG-ZENUW. Nervus lingua lis par'lJus.
par'IJus. De kleine Tong.
Zenuw is een Tak, die de onder!1:e Kaallzenuw
Kaal,zenuw op zynen weg
tuifchen de vleugelfpieren afgeeft, en fomty js een weinig
eerder. Zy is vry aanmerkelyk: nadert dikwils de. zwaarte
komt e? .dlen zy vergezel~
vergezelt tuflöen
tuflc'len dee.
des ftams daar zy uit lwmt
fe twee Spieren, tot een welDlg boven de bUIS
buis der onder.
kaak, daar hy den ilam
1l:am verlaat en op de inwendige vleugel.
fpier aan dewelke zy een of twee draaden afgeeft, vorderr.
Zy:
Zy~ heeft een weinig n31haare
nalhaare geboorte,
geboorte I met den tnk,
tal" door
ee~
een zeer korten en fomtyds zeer buigfaamen byeak.
byt:>.k I gemeenfchap. Zy geeft vervolgens ter zelfder plaatfe een byzonderen tak, die naar het gemeen gevoelen daaruit komt, en het
inwendige oor ter!1:ond ingaat. De meeil:e
mee!l:e Ontleedkundigen
zien haar ook aan,
aan. als eene wederkeer ende Zenuw, omdat zy van agter weder opklimt. Zy gaat,
gaat. de trommelkas
doorgegaan zynde, met het harde gedeelte der Gehoorzenuw
gemeenfchap houden; doch de hoek d!e haar fiam maakt met:
de kleine Tongzenuw, is zeer fcherp en voorwaarts ge.
keerd, zoo dat zy eerder uit het oor, om zig daarmede te
vereenigen •, fchynt
fcbynt te komen.
komen, dan dat zy daar haar
baar begin
ontleent.
De kleine Tong Zenuw dringt vervolgens in onder het zy_
zy.
delyke gedeelte der Tong,
Tong. en onder de ondertong[che
ondertongföe klier.
ldier.
draaden afgeevende aan de naby gelegene deekn,
deelen, dat is te
zeggen aan de Tongfpieren. aan de TOllgoeen[che
TongbeenCche eil
eu aan de
Strotfpieren. Daarop verlie!1:
verlieft zy zig in de Tong, en cind:gt
by derzelver punt.
punt, nadat zy door veele draaden met de uicuieeindens der Zenuw van bet
het vyfde paar gemeenfchap heeft.
Daar zyn andere Zenuwen, die aan de Tong verdeeld wor·
den,
den. en ook den naam van Tong Zenuwen voeren.
TONICA, of TONOTICA. Zyn middelen die uiterlyk moemoe.
ten opge!l:reeken
opgeil:reeken worden, om de Zenuwen en Pee
fen daar·
Pee{en
daardoor te veril:erken.
ver!1:erken.
TONICUS·MOTUS. Spanbeweeging. Men verfiaat
verftaat door dit
die
Elail:ieke of veeragtige beweeging, noch de
woord noch de Elafi:ieke
Spieragtige,
de eigenfchap die de VereIs
Vefel~ hebben om zig
Spieragtige. ma2r dt:
zegte verkorten, onafhangkelyk van de fpanning, dat is te zeg.
gen, zonder uitgefpannen gewee!1:
geweeil: te zyn. Zy bevindt zjg
zig
gen.
insgelyks in de niet fpieragtige deelen. Deefe beweeging wordt
worde
vooral gezien in de gemoedsbewee~ingen. by voorbeeld in de
oploopenheid, alwaar deefe Tonieke werking vermeedert.
oploopenbeid.
Slaapziektens
Men ziet haar integendeel minder worden in de Slaapziekrens
lammigheid. De Tonielw werking wordt ook gezien op
en de lammigbeid.
fieek van eene Pees.
Pees, een Vlies, eene Zenuw, alwaar dee·
de fteek
fpanning aanmerkelyk vermeerdert, Men kan nier
niet zeggen
fe f13anning
dat deefe fpanning komt van de veerkragt, want daar is van
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te vooren geene fpanning ge~eeft.
gey;reeft. Zy komt ook niet van
de Spierwerking.
Spierwerking, want daar 15 te vooren geene faamentrek.
er,
king geweeft. Deefe fpanning komt van de Zenuwen en er·
kent twee oorza:Jken.
De eerfle is tI::
d~ bevatting (perceptie) en de verbeelding; in.
ill
één woord, al!e gemoedsbewl:eging:::n.
gemoedsbeweeging:::n. Deefe eerl1e oorzaak
werKt op het brein, want men neemt in acht dat de tonieke
werl,ing aanmerkelyker is in die geenell welken van een~ lee.
vendige ir.bl:eldin~
ir.beeldin~ zyn. De lc(!venèige
le(!venèige d.:nkbet:ld~n
d~'Jkbet:ld~n veron.
veron·
Brejn.~l~ler:. g"t
EN is onbe.
derilellen eene fchudding in de Brejn.~I~ler:.
zulkd bdehiedt; alJeenlylt
alleenlylt )(lIn men beg;'ypell.
beg;'vpell, dat
kend hoe zulk3
hoe Jeevendi~er dc der.l;beel~eil
der.l;beel;:!~j] Z!':1 z:.:l!cn, hoe
hoc' d~
(b În-,Joed
in-,Joed
aanmerkelykel" zyn meel:.
aanmerkelykt:1'
mC~i:. l'h:J:1r
lV.:J:or zy Z)'lj z:"1'
z:~r !e~v:;ndlg in de
l',:r dierly:;c Gees_
Gemof;;'sdrif en;
en ; bygevolg t:ïO~t
t:JG~t G~ bt:v;;:c::;:.;;
bt:v;;:C::;:'0":1'
ten alsdan aal:ml:rk~!yk
aal:!lleü:elyk verrr:ecrderd worden>
worden ~ en iets cp:o~ïigs
cp:o~;:igs
bezitten.
De tweede oorz3:Jk
oorz3:\k der toni:;:~:c
tonieb~ \Verl:ing is de a::ndoening
Zer,uw\'delen, door wat Iif'chaam
welke or Je uiteindens der Z~nuw\·delen.
W,:nr.ter by voorbeel'.l,
voorbeel·.l, pri'~kehng
pti'~kelmg
het ook 7y, ge:ch:éGt is. W;:nr.ter
der l';Ib:!:~, van .:Ln Bt~~J\[!!ièd;;l,
Bt~~);e!iéd;;l, die 0!l de Zenuwkwaftjes
gerchie:ic, al te a.r.merkelyk is,
is. zoo brengt zy d:kwils eene
voer" Goor de to:;icke
to::.icke werking te vermeerderen.
ontfred;ln? voer.,
13y
beel:!, zoo e::n al te fierk buil,zui'lC!end
buikzui'le!end middel de
Ey '-001 beel:i,
da~ il!t:n
il!t:n a I te fierIe
/lerIe prikkelt, zeo
zw v~rn2auwt
\'~rn2auwt de, door deefe
prikkeling, verme~:~~rdc fp:mbewee3ing, het hair-L1iteinde
bloed'men, en bre~gt, den
d~/! tl e:ug\-locQ des bloeès belet·
der bloed'laten,
onlfi~f;!;ir.g voort; n:::ar het is ter voortbrenvoortbren·
tende, deefe ontfi~f;!;ir.g
ging der tor.kke
tonid,e Vle:~inz ni::t
ni:!t f,eno~~, {jat cl..:
dl:! wer!;;llg op het
deel komt; het dient te gaan
ga;:n tot
tOt aan het begin uer Zennwen.
Zenuwen.
of aan eer.c
eer.e plaats alw;;ar ee!le
CC!le .m:!ere
.mdere Zenuw zyn begin
begiD
neemt.
TONITRU. Zie het Artykel DONDER.
TONITRUALIS
'rONITRUALIS AQUA. ZOO r.v;!m~ men het Regenwater, 't
we
welk
ik by Dcr.denvt:er n1t, en by de Iigtgeloo\'igen voor iet.
geho;,;:1en.
bnond~rs wordt· geho'.::1en.
To'NNAGE. Is alles w?t
Wlt fen Schip aan Rukken Kanon en an·
dere: zaaken voert, waaronder de andere laading niet gerekend
wordt,
wordt.
TONNE. Zoo noemen ~e Zeeviarenden een zeker vat, gelyk
eene Ton, behalven dat het a2n het eer.e einde fpitfer is dan
aan het andere, met yferen banden bel1agen. Deefe worden
met een Keten aan een Anker gehangen, hetwelk in Zee.
alwaar ondieptens of Steenrotfen zyn,
zyn. worde
wordt geworpen,
geworpen. om
door de bovendryvende Tonnen de Zeevaarenden te waar.
fchoLwen.
TONNEAU. Zoo wordt in de Zeevaart een Laft
Lafi V.1n 2CCO
l)",nd
l'ond

TONN. TONQ. TONS.

"lIL
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Pond
Fond ~ena3md.
~enaamd. Hiernaar wordt de grootte van een Schip
voorbeeld, aat
riat een
gemeden of gerekend. Dus zegt men by voorbeeld.
SC;lip 50,lco
5a,lca &c. Tonnen groot i~, dat is, dat het zoo veel.
Schip
ma
mJ j!I! ::lOCO
:lOCO pond Jaadi!1;.
laadi~b. voeren kan •.
TONNE GOUDS. Dit
DIt IS de c::.r.aammg
b;'r!aammg va'l
va') honder::!-~uifend
honded.~ui[end
GuldeDs, Daalers,
Guldees,
Daalers , C71Z.
e1lz. na::rd;;t
naard::t naamclyk in eeil
een Land by
Gulden~, Daalers , enz.
ell::. eerc-kend
eerC'kend WOldt.
wOlclt.
TONNE HARING. D~cfe
D~c[c houC:. gemeenelyk 1000
JOOo o~ ~200
:200
fluks,
fiuks.
TONNELLE. Zie het Artykel STRYKNET.
TONNELIER. Zie het Mtyke!
Art~ke! KUIPen.
KUTPI1It.
TONNEN. Zoo nce:nt men op Berglverken, Vaten. waar.
Paard<;Q uit de Erts groeven geha"ld
geha:.ld
duor het Erts door Paarden
door
wordt.
TONNENGEWELF. Is het flerkfle
l1:erkl1:e maar
maa,r d:::uby
daarby eenvouwdig'
Gt>welf, 't v/elk
h::lven
fle Gf'welf.
fie
\velk als een h::I
ven C:rl,d,
C.r!>.:l, of fomtyds iels
iets
minde( bedraagende
bedraag ende , gemetreld,
gernetfeld, op twe3 met elkan
elkander
der Pa.
minder
ralld loopenc!e
loopenèe w:mdel'
wJnde" ruft, en
en. aan beide
be:de Enden tegf::;s
te{:;t:~s de
Wa::lder, aanl1l1:r.
aanf1l1;r. Sc.'mtyJs,
S0mlyJ~, lIoorn::::melyk
VoorD:::melyk
daaraan fiootel'de
floote"de Wa!1derl
in de GotthiCche
GotthiCcbe Bouwkunfl,
Bouwkunfl:, vin':!t
Villst men wel het m·;:eft
m,~eft in de
}{erken
l{erken en lange g<ngen.
gangen, dierEelrl:(~
dier~eirl:ç G:.'we:l'en
G::,w:e~\'en 10
In alkrbJnde
allcfb:mde
verdiepte velden ve:'ci~eld,
ve:ci::eld, w~!;{t.!l
W~!"Ul !'let
Met ver uitl1:ec::,cnàe
uitllec;;\f;nQ(! Ree_
Ree.
pen, gelyk als met L1:fi:en
L?!\en Ï!,gevat
i!;gevat of g:~uaocà
g'.~baorà zyn. In de
grondteekenin;;
v.'o.c1t d\erge1rlr
merge1r1r e~n
grondteekenin:; v!o.cl.
e.:n Gew;lf è.oo:
~om gf':'~er!:,
g~~lm':' ,erde
halve Cirkels ::~l')gf:~t11Jt;
adl)gl':~l1hlt; ins;c!yks
ins:;c~yks Gek
(jok (l!,'2.r
I'~~z.r met gepu~él~~r.
gep~~él,"er.
de regte Linien, indi(!n
indien Dy
oy vO(l:!Jecl~
voo:beel~ ia
in de l:lnge
lange zyc!:.:n
zyd:;n van
het Gewelf zig eenige orc!'i'~~en
orc!'l'~,~elJ bvill"en.
bvillClen.
TONQUlN.
TONQUIN. Een Koninkryk
Kcninkryk i'l IIJQ:ën,
I'1Q:ën, 22n
2an de oVGrzyJe
ovcrzyJe van
d.; Ganges,
tc:;, l:oorc1en
J:of)fckn :;21"
p;o):.-ti,;n
d.:
Uanges, in Afien, d~t te;,
~2J'1 d~ PiQ):,'ti"n
Qu"nfi
Qu~nfi en Jar.n:l'l,
J:11O":I'1. ten zui~en aan Cocl-:!ö'::h=na.
Cl)cl:,!~::h'na. ten Oüflen
Oüfien
aan Canton e.,
c., ten ""Venen
\Venen ;J:.>n
a2n RC?'i1a
B:"?'i13 grer.lt.
grer.!l:. Hel
Hc:t jg
is groo(.
grOOt.
heeft een gcm:,a;:gdö
gem~a,;gdtl Lucht el' iJy
oy ur!
cl:! 20CO
2CCO Stec'r.n;
Stec'~n; ook
ooI: v!lJdt
vilJdt
men 'er ~roote el1
ef1 [choone
f'choone Ol;ph::nt:m,
Ol;ph2nt::n. cr. 00):
0')): {'eel
veel Suiker.
De lnwooners
Inwoon ers b~ben
h2ben byna
by'na dC!17.elfJ::n
dcn7.elL~n Gc:'sdic:-fl:
Gc::'sdie7'fl: als de Chi.
neeftn,
neefen , en bicl~en
bicl;lr.n ten deele
ciee!e CCNFL'C!US
CCNFL'CmS a~n.
a2n. Zy zyn goed
van humeur, :~ebhen
l~ebben eer.e b
l"l1ilJ?.id~,r~
uiIJ?',iii s'; kl<:IH
"'<:l1f en hunnen b;.
b',zon.
zon.
de:'en
de:"en l{onirg,
Konirg. di;'!
d:~ wel het ~,mZ,t:1
~c;nz,t,:1 er. de uitcrlyke
uiterll'ke pr2gl
pragl van
eenen Koning voert, IT!2H
1Tl2a tiP. RI'I:3\":;!ldn'aarfchalk.
RJ'1:5re 1dn'a3!Îchalk, Cboua
CboutJ
genaamd, k'e:t
h"(;;~[ het grcoti~e gt'7.?;.i.
ge7.?,~. D'! Hoofdfiad
Hoofdflad Tonl[uin
Tonquin
is zeer fraai en grool;
gl'ool; heert
hech Poort:;n
Poowm en BW:2,'!tn$
Hn.;'!tns van A;,.basA:,.baslerHeen
terl1:een gemetfeld, en dryfc
dryft ook flerl,en
l1:erken r.:mdd
r.alldd in zyde en
f'Q
Muscus.
Mus.::us.
TONSILLlE. AmYf{dal«:,
Amygdalt.e, Alltbi.ades,
AntbZades. Pari,qumia,
Pari/lbmia, de Amangelyk!;~H t.::r
~::r f',!r13r.,~elvTlJi;t
delen aan den Hals,
H31s, naar de gelyk!;rJi:l
.",!'13r:,~elvrtJ<;t ,:U5
l:US
genaamd. Dit zyn t\~'ee
[\~'ee l>1;;r<:n.
IdléTcn, ,:.m
,:,1l1 .:t':,
~t::, h~j~
h~i~ gcr!~~tfl.
gcr!~~tft, op
mil1èhh:n opdat Ge Spyfe,
Spyft:, door de
iedere zyde der keel een, mil1chhm
U 2
aan'

TON S.'
S.'
TON

2.l~

ediger daaruit
id overvlo
aanraaking
derzelven
de vogtighe
vogtigheid
overvloediger
daaruit dri
dri
n ••de
ing derzelve
aanraak
ng gemengd
eJvker verteeri
ve en
en daarmed
daarmede
tot eene
eene gemakk
gemaklte1vlter
verteering
gemengd
e tot
ve
len.
wo'rde. Dikwils
Dikwils noemt
noemt men
men ook
ook Tonfillce
TonfillO!, de
de Gezwel
Gezwellen.
wo'rde.
ont/leekingen
en verzwee
verzweeringcn
deefer Klieren
Klieren, daar
daar fom.
fom_
ringcn deefer
ingen en
ont/leek
wylen koorts
koorts by
by komt.
komt. Zy
Zy gaan
gaan Comtyds
fomtyds over
over tot
tot cen
tlen .1bcu.
Abas.
wyJen
..
n 'er
cn als
als men
men Caamen
faamentrekkende
middelen
'er tegen
tegen gebruikt
gebruikt,I ver
ver.
trekkende middele
cn
ringen, in
nde verzwee
anderen zy
zy wel
wel eens
eens in
in invreete
invreetende
verzweeringen.
in het
het by.
by.
anderen
zonder als
als de
de Sappen
Sappen onrein
onrein zyn.
zyn.
zonder
ing der
TONSILLARUM
INFLAMMATIO.
De ont!l:eek
ontf1:eeking
der A.
AMMAT IO. De
LLARU M INFLA
TONSI
dngen eenerlei
mandelen.
Heeft met
met andere
andere nntt1:eel
ontf1:eekingen
eenerlei oorzaak
oorzaak..
n. Heeft
mandele
Tot de
de geneefin
geneefing
zyn dient1:ig
dienfii~ Nitrwn
NitrUln fixum,
fixwn. Saccbar.
Saccbar. Saturni
Saturni ,,
g zyn
Tot
griEe.
Alb.
Salv.
Betonic.
Scabios.
Sal
Ammoniae.
Herb.
PrunelI.
Scabios.
Betonic.
Sa/v.
Alb.
grme.
PrunelI.
Herb.
ac.
Sal Ammoni
Mei. RoJar
RoJar S'jrup.
Syrup. Semperv
Semperviv.
Aq Flor
Flor. Sambuc.
Sambuc. Hyffop.
HyJJop. Sp.
Sp.
iv. Aq
Mei.
Vini. Salts
Sa lts Ammoni
Ammoniaci,
Flor. Sambuc.
Sambue. &c.
&c. Tot
Tot een
een GorgelGorgelaci, Flor.
Fini,
ld:
gemaakt, by voorbee
voorbeeld:
water gemaakt
I

I

J

1Jt.

~.

SUinmitatt prunell.
prunelI. Mij.
Mij.
Summita
Herb. Salvo M j.
Herv.
A/b. grtee.
grO!e. 5 vj.
Alv
ill Ag.
Aq. {$ ViII á q. s. add~.
adde.
Coque in
Spirit.
Vin i 5
Ö IX.
Spirit Vini
Sal AlII7IIolliae.
Ammoniae. 36.
iij.
Mell.
Melt. RoJar. ; iij,
Fiat. Gargarisma.
Cargarisma.

e
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Amande.
verzweering der Amande.
TONSILLARUM
ULCUS . Eene verzweering
TONSI LLARU M ULCUS.
oorzaak•.
eenerlei oorzaal,
Verzweeringen eenerlei
len.
len. heeft ook met andere Verzweeringen
het
zoo het
Doch. zoo
genee[en. Doch.
en
wyCe geneefen.
gemeene wyfe
de gemeene
op de
wordt op
en wordt
De.
e
volgend
dit
dient
zoo
is
l:
Kakebeen
te
gelyk
aangetaf1:
is.
zoo
dient
dit
volgende
De.
aangeta!
gelyk
te
en
Kakebe
gevon.
beproefd gevonzeer beproefd
dikwils zeer
coétum
dat dikwils
infpuiting. dat
de infpuiting.
tot de
coétum tot
den
is:
den is:
I

~.
1Jt,.

He,b.
Cardttibeneà.
Herv. Carduibened.
Scordii.
Scordii.
M j 6.
ana MjG.
VerOIlÎe,
Verollie, alza
w. tSo
Radie
6.
Arifloloeb. ret.
Radïe.• .Arifloloeb.
Lapid.
Callcror. i.i.
Lapid. Calleror.
Aloë's.
Aloë's.
Mafiicb.
MaJtieb.
iS.
Myrrb.
anlJ 33j jIS.
Myrrb. ana
aeClletur.
Coqf/atur
ViII. aCCllet!tr.
quant. ri/I.
Juffie. qua/lt.
inJuffie.
Coq!/atur in

33
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TONSOR.
Baardrcheerder.
een Baardfcheerder.
TONSO R. IsIs een
<fe
V,1n oe
plegtigheid van
eene plegtigheid
TONSURA
CLERI CORUM . J~J~ pene
TONSU RA CLERICORUM.
ver.
Waereld ver.
de WaereJd
die de
Per[ooll die
eenPerfooll
Roomfche
waardoor een
Kerk, waardoor
Room(ebe Kerk.
zaakt
~aakt

·rONT.
":fONT. TONU. TONY. TOOM. TOON. us
Z IS
zaakt en den Geefielyken
Geeftelyken Staat verkiefi,
verkieft, by zyne intreede,
intreede.
zeker gedeelte van zyn haair ontnomen en een kruin ge[chÖO'
gerchÖO.
ren wordt. Deefe
DeeCe Scheering is de ingang tot de geefielyke
gee!l:elykc
Roomfchgezinden, wanneer de Biifchop
Ordens onder de RoomCchgezinden,
BifIchop
met eene Schaar,
Schaar. den geen
geenen
en die Geeftelyk"
Geefielyk begeert te WOr.
den, op vier plaatfen , een gedeelte van het haair affnydt.
naamelyk aan het voorhoofd, aan het agterdeel Van het hoofd.
en ter zyde aan beide de ooren, en daarby zegt: Heer, g'l
zyt het deel myner Erffeniffe en van mynen kelk; gy zyt het
diè my myn Erfdeel zult wederom geeven.
die
TONTINE. Is eene foort van een Bank,
Bank. door de Venetiaa.
Venetiaanen uitgevonden, waarin verfcheide Perfoonenhun
Perroonenhun geld.
met verlieS' van de hoofdfom
hoofd fom inleggen, en naarmaate vall
van
hunn' Ouderdom. in zekere Klam: verdeeld worden. waar.
Lyfrenren bekomen, die fomtyds
tegen zy zekere jaarlykfche Lyfrenten
op de gemeene lnkomften
Inkomfien v~n eene Stad of Provintie gealiggea!lig.
neerd zyn. en wel zoodantg
zoodamg dat de langftleevenden
langfileevenden van die
Claffis. de renten der Overledenen erven.
erven, tot dat de laatfte
laadl:a
Claffis,
alle de renten van de Claffis, waaronder hy behoort, alleen
bekomt, en vervolgens met deszelfs dood eindigt,
eindigt. en byge.
hoofd fom geheel vervallen is. In Parys zyn dierge.
volg de boofdfom
1721:
lyl,e Tontines, onder Lodewyk XIV. ook in het Jaar 17H
lyke
opgericht.
opgericht J en op de Inkomi1:en
Inkomfl:en van bet
het Stadhuis verz(;kerd
\7erz~kerd
geworden. Desgd:rks
Desgelyks zyn 'er in het JJ~ar
:Iar 1734 aldaar twe"
twee
nieuwe aangelegd, als mede te \Veenen, alwaar men zoodanige Tontines ook ingevoerd heeft. De Uitvinder daarvan
zoude Laurens Tontin geweeft
geweefi zyn,
zyn. waarnaar zy ook ge-,
ge~
noemd zyn.
zyo.
TONUS. Dit wordt zoo wel gezegd van de Vefelen
Verelen der Z::l'
Z:l'
nuwen.
nu
wen , als der overige deelen;
deden; wordende daardoor ver1l:aan
veri1:aan
haare opfpanning en behoOIlyke geftdJheid.
TONUS MUSICUS. Anders ook Claves. dat is neutels ge.
ge~
naamd, vanwelken zeven zyn, en door de zeven eerfie letlet·
teren van het Alph:;belh
Alph::.belh onderfcheiden
onderfcheiJen worden. Deefe
Deere Toon
nu is een harmonif.:h
harmonif.:!1 onderCcheid.
onderfcheid. volgens hetwelk.e de aero·
fierner of laager gezongen of gefpeeld worden.
men hoog
hooger
TONYN Zie het Artykd
Artykel THUNNUS.
TOOMTJE DER VROUWELYKHElD Het groot!1:e
grootfte ge.
deelte der Ontleedkundigen,
Ontlf..'edkundigen, geeven deefen naam aan eene vlies..
agtige plooi, die geplaatft is aan den hoeklaCch
hoeklafch der Vrouwe.
lykheid,
Iykheid, en algemeener het Vorkje gena:.\md
gena:tmd wordt.
.
TOON.
TOON, of GELUID. In de Zang- of Spelkonft,
Spelkonll:. wordt die
konftige
koni1:ige leiding der Menfchelyke
Men[chelyke Stem.
Stem, of het geluid van
vall
ln(l:rument(;!!l
genaamd, waardoor een Muziek1luk
Muziek!tuk aangenaam
Inftrumenten genaamd.
gem:takt wordt; dat het oor en gemoed 1l:reelt
fheelt of be,jroeft
beJroeft ;
gem;{akt
ook wel tot raafernye beweegt. Dus verhaalt men van een
onb,~,
3
onb;:·

o
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T
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Denemar,
onbekend Mufikant. dat hy een zeker Koning van Denemar!
ken door zynen ongewoonen Toon. tot die verwoedheid
heeft, dat dezelve het geweer iemant
Îem;mt zyner Traw"InTraw:tn.
geb:agt heeft.
rokkende • verfcheide Menfchen doodt:lyk
doode1yk
ten uit de hand rukkende.
kwetfte;
kwedle; tot da.t
dat eindelylt iemant het waagde,
waagde. den Speelman
SpeelmuIl
Irftr.unent te ontwelJigen,
ontwelJig.en, en hem daar mer.!e
mec1e over de
zyn Idhament
noeg ell
(;\1 het hof
l,of deed ruimen; waawp
\vaarop de Koning en
ooren floeg
HO\7Jliogen :!anf'.onds
aanf'.:onds bedaarden. Men l;:an
l~an van de zonzon'
de HO\l.;!in8cn
Zang\"leoe11:eren uitgevon'
uitgevonderlinge Toenen, door vermaarde Zangl'1c<:1l:en;n
den. nazîen
nazien 'vV
'WAGENZEIL.
Commentarius Reip. Nor;;
Nori.
den,
AGENZEIL. in zyn Commental"ius
berg.
bet'g. ajwa~r
aiw311r hy van
vlm àel'gelyke
dergelyke ZangmeefiGren
Zangmee1hmm wydloopig hanhan~
ieder Toon, of natuurlyk of cioor konll: ge.
~e.
delt. Voorts is iedar
maaltt. De tont's
tonns natura
flaturalis
gecl;(~ die men
mell à:'6e1yks
dri5e1yks ommaal,t.
lis is de geeN')
natuurlyll:e Ligchaamen w&arneemt;
waarneemt; :.Is
v/anneer J by"
by'·
trent natuurlyke
dis war.meer,
voorbeeld. de Winc'en
WinClen fuif
fuifen,
vom-bEeld,
en • de Donde" kraakt, enz. Een
art:ficiaHs is het geluid der Bazuin;;n.
Bazuin:::n. Trompetten.
Trompetten,
tonus art;ficiaUs
enZ
enZ.• .....
-- Daar
naar is ook esn
eso eemi'Ouwciige
eell'louwáige e,l
e.1 gemengde
gêü1engde TOGn.
Toen.
cle boveq;emelde,
hovetgemelde, hc(;,vel
hCó7leI hy
hy eigenlyk.
eigenlyk,
De Tonus Jirmp;ex
jimP!ex is ~e
kom1;rda 'Jan eeD
komande
een Jenn;oos
le-um;oos S';hepfel,
:khepfel. Sonu.l'
Janus dat is Geluid ge.
n:t,rmct wor.;:';q
gerzzs dsr
n:tal1!d
worJt; gç;ljk
gtiJ:"k Int gerzz5
der Rad:;mm,
Raderoo, het fuifen der
Wlu'-;,';:1;j h;:;.
W;n~,;m
h;~ geomis
gebrnis (ler 301wm.
'3olven. Maar komt hy van een
]evJn::ilg L!6ch~c:ïl.
L'sdl~::::;}. al;
ai; van
Vogel. dan
]evon:lig
nn een MCl:[ch
MCI1Îch of Vogel,
wOïdt by
.e:;n Stem
SOil.ur multiplex
ge.
wordt
hy .een
Ste1il ~:m3amd.
g:maamd. S011ur
~lZultiplax wordt ge-,
lla!lmd. 2J3
l1aamd.
a13 het g~]ald
g~l:.l1:j l1ie~
nle~ regt doorgaat,
d00rgaat. maar aau een of
meer L:;:;~;:2:!r.1en
een Echo weder terug
L;:;c;::l;,~en 'i1!1l?'10t,
"'"D;1.~1ot, eu
en gelyk
gel)'k eell
ontfl:a;:t een Toon of geluid
gekaatf, w3;d~.
w::l~d~. In het sl;;e!r.een
31.;e,~sen ontil:aat
gduid
van et;n:.>
~ewê,~i~fiig der
e~n~ fil:;:;~rer.de
fiç~~.;::er..de ~e~,.,a,::-t~fli[~
del- kloitJ!te
ld~~ïijfre Luchtdeeltjes
LuchtdeeltJes en
wl:l!i'door in d;:)
rondo:u
rOndO:ll fi,,3nde
fhia"d:! ~7a:le
va:te !.igcl':a~m~n,
,Ligc,:a~m~n, ,n~r::loor
d~ GehoorG;:;hoor.
tu;o>en
g(xo~l '\'aroorzzakt
tU;7en can
.;:.,n z-::!.·::r
z'O!~'~r [(-",oei
'V'eroorz2akt vlO:,dt.
wo;dt. De
Da Toon gaat
lan:'. [:iameT 'lOOi't
'lOOit d"l:'
d~!:' ;;:lt
L;;iJt, naamelrk
naame!)'k in eene Seconde
langfr!amer
i,':lt L;cht,
25~ P~rylfche
Pzrvifc1-le ROêC:~;).
Ro(öc;:,;;;J l)f
of 1500
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TOONBROO!).
By ~,,;,
TOONBROOD. .Dy
~:.;} Hf.lt:>r,::auwen.
Ht;)l'r>3~uwen, een naam
na!lm dieo
dieD men
gaf aan zeke::e
die de Priefter, t'elken
zeke:e BroodG'l,
Bro~xl""1, die
t'e!ken Sabbath op
de gouden
TrJel, in ilet
;1et Hcliigdom.
Holiigdom. nederleidr::.
nederleid~. Het Toon·
Toongoud.:u T::fel,
brood beil:ond
btftond uit tw~~lf brood en.
en ,voigens
lJet getal der twaalf
voigens het
ftammen; eleefen
oe<;llen wieden
wl~rdell op den Sabbathdag heet voorge·
vourge·
diend, en terzelver tyd de geenen
geeuen die de geheele week daar
gelegió:ll hadden.
h'ld~en, weggenomen. Niem:;nt
Njem~nt d
Giln
Pridler al.
gelegen
.. n de Priefter
leen mogt van deefe Brooden eeten,
Oftàrhande was
eeten. Deefe Offerhande
verzeld van Zout en Wierook , dat op de Tafel gezet
wierd. ten tyde wanneer 'er verfche Brooden op gebragt
wierden.
TOONDER. Zie de Artykels INDEX.
TOONEEL.DlCHT.
TOONEEL.DICHT. Drama. Een Dichtftuk.
Dichtfiuk. behelzende ee.
ee;
nige daad,
daad. en vertoonende eene waare afbeeldir;g
afbeeld'r;g vsn
,r~n het
JJlenfchelyke le~ven
le~ven,J in des
deszelfs
goede en kkwaade
bedryven.
~enf~helyke
zelfs goed~
w~ade bedryvenn.
.
. .
.
Dee

TOON~
TOON.

TOOR. TOOT.

U;
uS'

De voornaamfte foorten der Tooneeldichten zyn twee. naa·
B1yfpel. en Tragedia of Treurfpel. Zie' de
melyk Comedia of Blyfpel.
Artykels COMEDIE en TREURSPEL. .
De hoofddeelcn van een ToorJeeldicht
ToorJeeldtcht of DRAMA zyn de
Protafis.
Protafis, Epitafis
Epitajis.', Cataflafis en CataIlropbus.
Cata/lropbus. De tweeda
tweed@
deelen zyn de Aél:ien
Aéhen en Tooneelen.
fooneelen, De byhoorende
byhooreode deelen
declen
'Prologue. Cbor!ls,
Chorus, Mimus en Epilogue. die het ge-,
zyn de 'Prologue,
bruik van het fiuk
ftuk ultbeeldell,
uitbeelden. &c.
De Drama, zegt VossIUs,is
VosslUs,is derzelver oorfprongverfchuldigd
aan de Feef!:dagen; want in oude tyden was het de gewoonte
der Men[chen, wanneer zy de Vrugten der Aarde inz1mel.
inz1tnel.
den. dat zy alsdan te Caamen
faam en kwamen om der Godheid Offer..
hande
bande te doen, en om hunne gemoederen te ontla!l:en van de
arbeids. Hieruit y.wa'11en
zorgen des arbeicls.
I:wa'11en voort twee Coorten
foorten van
Gedicbten, het eenl'l
eene (bfei:;,
(brei:;, tot lof van de Goden; het andeande.
Gedichten,
vail fchzrc[,;;ryen
fchzrti~ryen t<:gens malkander. Dus kwam
re vrolyk en vol Vai)
uit de eerfte h",t
h"t T iC;ur(oo[.
icurfpo[, en uit de tweede [oort
foort.J de Sa.
lire,
dre. Comedie. enz. vqort.
TOONNEEL-SF'EELER. Çomediant.
Ç01l1.ediant. Is zoodanig een Perhl:;:: Theater of Tooneel, eene Rol Cpe::lt
fpe::lt en het
foon die op hl::;
Charaé1:er vertooN van den geeNm
geel~en wiens plaats hy in het ftuk
nuk
bekleedt. Dw!
Du,; moet hq
h,y den eenen tyd den poil:
poft van eeneen·
eGn Burger',
Keifer,
Keirer, Koning. &c. op eea'
eeil' anderen dien van een
Boer, V:lder,
:lder t Z:J:m &c. beklec:1en; en z;g in alle zvne
z'lne ge.
bal!rd~n,
bal!rd.~n. hOllC~i:'!2',
hOtlC~bZ, taal, &c. g'!draagen
gedraagen overeenkomftig het
aangenomen Char<:(:l;fJr.
Char<:ét~r. Hy w9rdt
w9rat ook ACTEUR genoemd.
Het is aanm\'};';çely:~
:!anmc;'i~ely:~ met wei!.
wei!r c.;;n
e.;;n onderf:heïd de Aél:eurs hy
b,
de Ouden bÛHmdald
beh::mdald wierden. Te A,heenen
Atheeneü wierden zy in
2ulk eene achtir3 gehoudfm.
gehOlldftD. dat ze fomtyds tot Ambaffades
zulk
en andere Negoti:ltien
NegotÏ3t i "n gabruikt wierden: terwyl iemant t@
te
Romen, Bluger
Bll!ger zynde, en AB:eIJr
AéteIJr wlerd,
wierd, dzar door zyne vry·
vrybeid verloor. Onder de hedencbagfch::n wo.den
worden de Aél:eurs
in Engeland h2t beft behanc!eJd;
behanc!eld; hehbende
he1:>bende de Fr:mfchen mee.
mee_
rendeels hetzelfde gevoelen van dezelven als de Romeinen
hadden.
COMEDIE. TOONEE:"TOONEE:'TOONNEEL-SPEL. Zie de ArtykeIs COMEDIE,
nICHT,
DICHT, TREURSPEL, &c.
TOORTSEN. Zie de Artykels FAKKRLEN en FLAMBOUW.
TOOTEN.
TOO1'EN. Voluti'i. Dee[e naam geeft men aan een Geflachc
van éénfchelpige Schelpen,
Sch<:lpen, tlat
d.at zyn naa:n van zyne gëdaan.
gëdaan_
te ontleent. De mond van deefe
<leefe Schelpen is a!:yd
a!:y.:l langwerlangwer.
pig; de top of het Sleutelbeen verheven, en fomtyds plata~.
plat31Jtig /)f
of gekroond. In één woord, de Tooten maaken het
bet rykfte
rykfl:e
Geflacht uit dat men onder de Schelpen heefc. De geen
geeuen
en
die een verheven Top hebben, bevatten de Ad1niraalm,
dd1niraalm, d@
04
o4
.ArAr·
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TOP A.

Arkallsgarento~tell,
Arka1isgarento~te/l. de S}OOkel1,
Slooken, de
2Ïekw"
ziekm· of Tygerkntten.
Tygerkatten.

Speldewerkkuffens,
Speldewerkkuffens J de Mui

Onder de Tootm met een' platagtigen Top,
Top. telt men de LandLand.
GlÛnee·
kaarts.Tootm,
kaartsTootC71, de Wafcbtoorts,
Wa!cutoorts, deBoterwegs·toot,
de Boterwegs-toot. de Gttineefche
fcbe Toot. En onder de Tooten met een Gekroonden top,
top.
. de Kdferskroo71,
KdJèrskrooll, de MuggeJcbeet, enz.
De Heer d'ARGENVILLE merkt aan dat men dikwils het Ge·
Geflacht der TOOIen
Toocen met dat der Rollen verwart; maar wanneer
men, zegt hy,
hy. de Tooten inwendig befchouwt, zoo zal men
haaTe
haare kegelvormige gedaante ontdekken, waarvan het eene
uiteinde Piramidaal, en het andere in zigtbaare Wervelen
verdeeld is, om een platagtig Sleutelbeen,
Sleutelbeen J of een getande
kroon te vormen.
De Rollen integendeel zyn byna gelyk in haan,
haaru beide uitein ..
den5.
dens. Men moet, voegt hy 'er by, geen acht ge even op den
mond der Tooten, om haare Geflacht·kenmerken
Geflacht-kenmerken hierdoor te
bep~alen.
bepaalen. Derzelver gedaante die zig in een punt nederwaarts
verlengt, is altOos het geene waaraan zy te onderfcheiden
zyn, a!smede
a:smede haaren plata~tigen
p1ata'ltigen top, die door een' Wervel
van het Ligchaam gef.:heiden
gefLheiden is.
TOPAAS. Topa'2iius.
Topazius. Dit is een Edelgefieente,
EdeJgefieente, dat eene vee!vee! ..
hoekibe gedaante
gedaanw heeft, doorfchynend, glansryk en luillerryk
hoeld!;e
luifrerryk
is. Deslelts
Dew~lts kleur is goudgeel, met groen gemengd, 't geene
zeer fchoor. I:n
en min of meer donker is. Deefe Steen behoudt
z·yn kleur gcJuurcnde
gcJuurende et:nigen tyd in het vuur, en hy wederwe·der·
zdts hd
het vuur. De TopaflS
Topa~s is, na den Diamant, de derde
ftaat
fiaat zelts
Steen in hardheid; welke eigenfchap hem die fchoone glans
door het polyflcn
polyficn doet verkr
verkrygen,
ygen, en die hem, in zeker voe·
voege. de Vyl doet wederfiaan. Men gelooft dat deefe foort
ge,
foolt
van Steen zyne kleur <lan
aan het Lood verfchuldigd is.
Men onderfcheidt de
Je Topaaren
Topaafen in Oofierfchen en Wefierfdien.
De eerflen worden het hoogfie
hoogfle gefchat, en zyn het hardlle.
hardfie.
Men vindt hen in Arabien. Hunne Ideur is eene Jonquille
of Citroenverw; zy zyn doorfchynend. Men verkiefl
verkiell: die
geenen die meer Satynagtig of Fluweelagtig
F/uweelagtig zyn, waarvan het
geel, noch te hoog, noch te fiaauw,
flaauw, noch te groenagtig,
noch te wateragtig is; die geenen eindelyk, die met gouden
Hipjes
nipjes fchynen
fehyn"n vervuld
\'ervuld te zyn; echter bevatten zy 'er geen.
fomtyds in Egypten, die zoo [choon
Men vindt 'er fumtyds
fchoon zyn -als
de Arabifchen. Zy worden in den Koophandel voor 005.
Oas.
terfchen gehouden, maar zy bezitten 'er de hardheid niet van.
De Weftertche
WefterCche Topaaren
Topaafen bezitten minder hardheid dan de
'\"'oorigen,
'~oorigen, Ulaar
Illaar hunn..: Cry!bllen
Crylldllen zyn veel grooeer;
grooter; men vindt
heu lil
hen
m J\IJlCllka
1\ IIlCllka en in Bunlmen.
Bonlmen. Hunne gepolyfle oppervlak.
l.t.ns
l.~ns fcbyncn
Îl:b} 11(:0 altoos
<1::005 Vd,
v\.t, in
i:1 vt.:rgt:lyking
VI.:rgdyking v~n de ÛoHerf';heo.
OoHerft;hen.
Hunne
Hunn~

zyn
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Hunne kleur trekt romtyds
fomtyds 01' het zwarta,:;tige;
zwart3~tige; in één
dlèn Glans "noch de Speeling van de
woord, zy bezitten noch d~n
voorigen.
J auen.
Men heeft voor weinige J
Jaren. in Saxen,
Saxen. cene foort van
Topaafen ontdeKt,
ontdeKt. die tene (it:;;.iagttge
gt:;;.iagttge en zeer doorCçhynende
kleur, en eene ~antzujfä6tige gdaante hebben. Zy zyn ~eer
zeer
hard en verkrygen door het, polylh:n een zeer leevendtgen
leevendigen
glans. Men vindt hen in de holen van den Berg ScheneVaJlei van Tanneberg,
Tanneberg. twee uuren van
kenberg , naby de Vallei
waden doo"r RotC':Jl gevormd,
gevormd. die zig
Averbac. De ho:en woden
uit de Aarde verheffen. " Men vin.:!t 'er ""óe TopaaTen in, dan
eens met" een geel~gtig Mergd
Mergel omrin;,>;d. dan e~ns in Q
Quartz;
uartz
bevat,
onder de gecryfl:allifeerde
gecryfl:aflifeerde Bik{leen.,
Bikileen .• die waarfchy.
waar[chy.
bevat. of ollder
nelyk ~ene Hoornrms is. D::efe Bik{leen
Bikileen is zoo hard, dat
men 'er zig van bedienen Kan
I;;an om de Topaafen zelfs te
flypen.
ecni~en tyJ heeft men eene foort van Topaaf.,:n
Topaa[.,:n in
Sedert ecni~an
Brazil or.t'iekt, wclkers kleur wei Gig hel1endi;,heid
hel1endi..;heid heeft. en
zeer zon-lerling is. vVanneer
\oVanneer men deer\! Tupaas
Topaas in een
cen klei.
ne kroes. met aifche o:nringt,
o:nring~. in een gemaatigd vuur plaatil:.
plaatft.
ilerk is.
is, dat 'er de kroes gloeiend door
maar dat egter zoo {lerk
wordt, zoo z~l
z1l hy zyne geele oranjeJgtige kle",r
kle"lr verliefen, en
in een oiJrechte
0i:Jrechte blceke Rohyn veranderen, die by uitil:ek
uitftek beDé Brafiliaanfchc
Brafiliaanfche Topaafen,
Topaaren, hebben een dofagti.
vallig i$. Dè
ge, rookagtige en befmette
pefmette geele kleur. Men maakte 'er in
't geheel geen werk van voor dat ec:oige
ee:oige Juweliers, by geval.
deefe on'l1cld;ing
on'l1ekking gedaan hadden. Zy hielden dit geheim, tot
dlt de Heer Dl:MELLE
DCMELLE 'er de bewetl,ing van, door tllifehentllifchenlwm{l
)çamft van den Heer GUETTARD.
GUETTARD. aan de Academie der Wee.
renfcha,'pClIl
renfcha,'pCln van
VJn PJrys
Parys m..;dedceld~.
Wat de Topa~C~n
TopaJf~n betreft die men in den KoophJndel
Koophandel tot ge·
b:u;k 111 de G:meeskonfl:
Geneeskollfl: vcrkoupt.
verkoupt. Deeren
Deefen zyll
zyn gemeenelyk
fmeltbaar Spath; maar wat
nit:!s al] 1ers dan I.:en gbszgtig e,J fme\tbaar
i,! oo,~ zyn mO,;en,
Il1O,;en, zoo zyn zy echter, volgens allen fehyn,
fchyn.
n'et m:n
er gezond voor het mt:nrchelyke Ligchaam.
min of lJ]C
lJller
TOPEi\U. Dc~re
De~re naam wordt aan eell
ecn g'hoornde IndiaanCche
Ra~f ge;;ecven Zie het Art~'kd
Artykd RllYNCCERO,-VOGIl:L.
RllYNCCERO,·VOGIl:L.
TOPHACII.
TOPHAelL E'~n len~te:naat by Cl: H.!breeuwen.
H.!brt:euwen. 't Was ten
flJJIl:enby
nJJIl:enby hetzc!fde als de Puim,
Pal1i'. en bevattede omtrent drie
duim vvt l!ll[cn,
l!!lien. Paryifche Maat.
TOPHET
TüPHET Eene zekere plaats.
plaats, volgens h·~t gevoelen van fom.
migen, btJit~n
buiwn. de Stad JeïUfalcr.J,
JeïUfalc;;J, alwaar een be{lendig
beilendig vuur
'br~ndje om de Lyken of anJew
anJere vuiligheid.
vuiligheid, die uit de Stad
derwáarts gcbral;t
ren.
gcbral!t wierd,
wierd. te Vertel
verrel"ren.
TO?HI ARTHRITICr,
ARl'HRITICr, of l.;;zabbel!
/;;Zobbels aa/I
aa" tie handm
ha7ldm e7l
m voetm
cia
der ]igtigw, die hUlJnen O(,rf,Hong
OGrf,Hong hebben van de al te
Ie
U
overo 5
over·
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overvloedige aardägtige en fcherpe zoute deelen, welken lUet
het bloed op deefe
deeCe plaatfen gevoerd worden. . Hiertegen zyn
zyll
dienfl:ig Bal/am.
Balfam. Sulpb. Ol. Petrm
Petrte of Hype",.
Hyperic. of Pinguei.
PingUli.
Human. enz.
TOPHI VENE REI. Zie het Artykel GUMA.
TOP.llUS. Zie het ArtykeJ
Artykel TUFSTEEN.
TOPHUS.
TOPHUS.
meQ haairigo
TOpaus. 'Pila
'Pita of Ova
O'IJa P'itulillll,
Pitulilla. Zoo noemt mell
ballen, hoedanigen fomtyds in de KalfsClaagen
Kaifsnaagen gevonden worden,. Buiten twyffel
daan, dat wanneer de Kalve.
den..
twyfFel daarvan daan.
ren,
ren. welken [aamen
raamen in den Stal opgevoedt worden, elkander
nader.
likken.
geduurlg eenige haairtjes
haairrjes inflokken,
likken, geduurig
illflokken, walk:m
walken naderlla!ld
d;Jt het del]
del) Kal.
band in de Maag tot die grootte groeien, d~t
veren aan de Gezondh-::id
Gezondh':li:l en bet
het Lee'len
Leeven fchadeiyk is. Men
Holland, zoo1an:g
zco1an:g een Toverhaalt dat in het Jaar 167°, in Holland.
pbuJ' in een Kalfsmaag is gevonden, zynde ZQO
zoo groot "Is
Als een
pbuS'
wèegende omtrent 10 loot. Aanf;\2ande
Aang2ande dCJ
hoofd. en weegende
Kinds hoofd,
verfchiUende Gevoelens
G;:voelens van
V2n de generatie deeCer
deefer haairballen.
haairballen,
ver(chiUende
kan by WIERUS , SCHENR:IUS
SCHENKIUS in Litbogenefia en by PLINIUS,
enz. n~gezien worden.
d3t deel èer
der L'l!ica
L./{ica genaamd, waa~ïn
TOPICA. Zoo wordt d!lt
geleerd wordt, hoe men waarfchynlyke SJotreè~n'::l)
Slotr~cer.~1l moet
waa!uit men 11:offe
dicrge!yke
fl:offl' tot diergelyke
maaken. Loci topici zyn, waa:uit
flotredenen • enz. ontleenen kan.
!lotredenen
,
MEDlCAMENTA. Worden zulke qeneesmiddelen
Qeneesmiddelen
TOPICA MEDICAMENTA.
pl12tf~n des Ligc~aam~
Ljachaam~ ge.
uiter/yk op zekere pl.atf~n
genaamd. àie uiterJy~
pj~ifl:ers. Pappen, enz.
03
•
legd worden; als PI:;Ifl:e~s,
TOPIUM. Heet by VITRUVIUS, Lib. VU. Cap. S. eene Schil.
derye,
derye. welke Land~ryen,
Landcryen, Weiden t Boifchen en Dorpen
voorftelt. en door ons in 't gemeen een Landfchap genoemd
voorfl:elt.
wordt.
TOPOGRAPHlA. Zoo wordt de Befchryving van eene Stad~
iituatie of ftwd,
{hnd, naar ha:tr d!ftria of Rechtsnaar der zelver fituatie
g<:lnoemd; waarom men ook Topograpbifcbe Land~
gebied &c: g'3:10emd;
kaarten, die geenel1
ge~nen noemt, welken
well,en de gren;;cn
grenzen met alle daarkaartm,
toe beboorend::
behoorend<: Dorpen en andere
anJere fl:ukken
11:ukken van eene Piaats,
Plaats.
duidelyk voorftcJfen.
voorftellen.
TOR. Scart
bce us. Dit is èen
Scartbceus.
ecn vlieger.d
vliegend en,
en· fchildvleugelig
fcbildvleugelig lnfeEl,
Infeél.
vleu::=/en lil
ill Sched'~n
Scheden beflooten
beOooten zyn.
dat is te zeg~en. wiens vl::I!;;=lel1
Natuurlmndigen geevcn ckn ndam
naam van Tor aan alleEenige Natuur!mndigen
lnfeélen; maar het fcl-]ynt
fcl]ynt dat deefe naam
de Schildvleugelige lnreElsn;
Infeéten, die wy Meft-Tor of Pillen· Tor •
toepaffelyk is op die lnfeaen,
Scarabreas Pilularis noemen, p.eiyk mede op die geene welke
Baflaart- Tur,
TiJr, ProJcarablZ!U
p,ojcarablltlS noemt; twee
men Smeerige Tor of Baflaart·
Iofeélen
Infeélen die van e2n:g ge~ruî;,
gebruî;, in de Geneeskonfl: zyn.
Mefl' Tor of Pillew Tor. die men gemeenelyk
gemeene/yk Drek·WroeDe Meflter nOelIlt, hce;ft
heçft een brc;;d
brcild en dik Ligebaam, dat een ~wart$

ge-

cl,,"
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.en blinkende kleur heeft. die met een blaauwen weêrfchyn
gemengd is. Zyn I.op
kop is bol aan de bovenzyde en onderwaarvan de
Cle Uiteindens in verfcheidene
fieunt
fteunt twe~ Sprieten, waarilan
Vef-;:!en
Infeét ii
twee
Vef~lcn verdeeld zyn. De mond van dit Infcét
is met twelt
á altcn bezet, die met een taankleurig
g~fl:reltte!:"a],('m
nederWllarts g:;i1:r.ektel:
nederW2arts
dons overdekt ZViJ. De been~,l
been:.m zyn voorwaards getand, by,_
by.,
wyfe van eene
een!! Zng,
Za:::~. 't ::;;;en
~:;en C5'1
C&'1 vorm is, gefchikt naar het
gebruik wa1Y'Jo:>r
wa'JnlOJ,' zy
Z'j het 11lfcél:
Infcél: du;mcn,
dueGen, want het bedient 'cr
zig v~n o~ Pil;;)Z;e3~
Pil;;;:;", ~ of Roil~tje3
Roi1:;:tjes van ;Jen Drek te v~rme!1.
v~rme~.
weiken D-;)t
Kyz,'en legt.
in wei/,en
n~t zy[.e
zyV;1 i':1'z,'en
!egt. D,~ehm worden 'er 10 Ult.
gebroeidt.
gebroeidt" ei·Jor
ó'Jor ele
de zZf,~e
zzgte warmte
\Varmt~ die de hen
ben omringende
Mdl:
H~t fC::yîlt
Me11: v3rli:l111fr.
v:::rli:i1dr. H!:it
fcl'Yilt àar
àat 't ln[eét
lr.fcét eene byzondere
zo,'gvuldighe:d
zOi'gvuldi 6hefd voor deefe Pil heeft,
heeft. want het voert haar
overal
f,J:!t zig.
z;g.
o'lerai 1;-):;:,
Dc:;(e 'lèr
'1Cr is W:1arfclJY:Jiyk,
w::!arfc~Jy:]lyk, gdyk
g~lyk het grootile
groot11:e gedeelte der
DC5fe
Tonen)
To:aen, NyêtJ.:Jps,
Nytt:.:cps. (l;;ê
(:;~~ io,
i3, ei.;:
cl,;: zy des nagts beter ziet dan
des
dfS c1allgs;
"a~e;s; cie
<ie Zon of d<!l1
d~H voll<:n
vollen cJ<:g
ch:g verblindt haar. Men
vloeit
vIndt ècefe
Lf,efe lnc!;;é1:en
Inft::él:en ahyd
<illyd in den dr::k der Paarden en Run.
Rund~r~.,.
d:r~n. Me.1
Meil cnderfcheidt
ci1d~l'fcheidt nog v<:aic
vaale andere [oorten
[oarten van Meil
Meft-..
Torreil, v:m
VJn d<;efe
;1e~fe door hunne kleinte en andere byzonderhe.
(\~11 m:de"[ci1eid5îl.
01;de";ci1~id;;1l. Vermits deefe Infeéèen
Infeéten veel Olie en vlug
tlan
èo~t ~en
r.Jen hen in Lynä:ie.
LynöHe, en laat hen
bevw:;n, zoo C:oet
Zout hev<,(t;;)n.
in de
cl:;: Zon ::,fa:;klt~n.
:,fa~klron. Deofe
D,;;cfe 0:1e
O:ie verkrygt hierdoor eene op.
Jcjf.;nde, v<;;iz'lstende
Jcjf,;nde.
v(;,.:~a:5,ende ~~n
,"n v?r!l:!~rkende
nrfrArkende kragt. Men gebruikt
hen hlet
r.:et nut ;:ó
<1:S C;ln
e~n Smeermiddel,
Smeermiddel. met 'er Kattoen in te
doopr;n,
doopr;;n. om de AamiJey;;m
Aambeyen te ontlailen
ontlaften en derzeI
derzelver
ver flllerten
te vel"Zagten.
ve;:zagten.
De Sme~r:ge
SmeJr:ge of BaJlaaft]3ajtaart· Tor is de grootile
grootfte van a[Je
alle Torren.
Zy is zoo dik "Is
als <:m
t:m 17ir,3er
en heeft fomtyds de lengte van
'ty
vic3er l>n
an,:larh~lv,;,;n daim;
an-:larh?lv'.'!n
duim; in het algeme:Jn
algeme~n is zy geheel zwart en
zagt. Haar lwp
kop en h<!ls
hals hebben eene donkere purperpurper. of vio~
vialetk!~ur. :.'\1::'1
;ei!::!l wordt om haar Ligchaall1
Ligchaam vcrfcheide Rin~en
letkl~ur.
gewaar,
gr;waar. die
cl;e reet hl;:?1:w,
bh::'l:\v, gro,:lO
groen I';U
(m geel gefchaduwd zyn.
Men ge"ft
ge:;ft dit Ifj~-"él:
II'J!·;ét d~n
d";7l 118aro
naam var. Srneerige
Smeerige Tor, omdat 'cr
'er
atle de Ge:rJdg~en
uit alle
Ge~T,7dg~en vm
v~n zyne Pooten,
Pooten. een vet
vee en fmeerig
vogt zypelt. Dit b3ef't
b~eft ':len
':Jen r:;eele
::;eele kleur, verwt de handen.
en :1eeft
sJ';:,;.en r~:ll..
r:;:lk. Het is gewoonelyk
gewoocelyk omtrent
heeft een v;;y 5'J~,:en
de maand ]\:I,;;i
l\·I<;;i en
eu z(j!c'f~2m
ze!('f~2m !aater,
lallter • oat
dat men deefe Infeéten in
de Bofl'.:hen.
Boi1'::hen. h:n:ss
ll:n3s d:::
~b W<:J0U,
w~::.cu. of in de vogtige Weiden vindt.
'Vc,me::l, maar voornaamelyk !Let
Blavoeden zig met 'Vmme;).
Zy voed-en
met de Bla.
cl.::r Violette::
Violetter: en der malfche
malfcbe Kruiden. vit
VIt Infeéè
Infeét wierd
deren der
voormaals door de E:wptenaw:1l
.E~n'ptena2r(:11 aangebeden.
Het 'logt
vogt dat deef.::
deere Tor uitgeeft,
ui~gecft, is met Olie en vlug Zout
vervuld. Men zegt dat het een
~en g':d
[;''''.1 uitwendig middel voor
de Wondeil is. M.en
Men mengt het onder
olJder de Plaailers
Piaafiefi tegen de

reft!
Pefl!
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Patl:builen
Palt:builen en Pallkool en • De Olie inwelken deeCe Inreél:en

afgetrokk~n zyn, wordt nutti~
nuni!! re~ens de fieeken
fleeken der Scor.
Scor-

pioenen geacht. En onlangs heeft men bekend gemaakt, dat
deefe Infeé1:en goed zyn tegens de dolle hondsbeet.
Onàer de lnfeél:en
lnf~él:ell die de Heer LrNNiEus onder de Torren
gr>pl~atO: heeft, zyn de aanmerkelykO:en,
a:lOmerkelykO:en, de Nwsboorn·
Nwsboorn- of
g'>pl~atO:
Emboom-ToT. Deefe heeft een hoorn die hy boogswyCe op
Emboom·ToT.
zyn~ Schouderen buigen kan. De Vtieg'
Vtieg- Tor; die haare vleu·
vleu.
gelen met eene ongeloofbaare fnelheid beweegt. De groene
Torretjes, 'e't geen eene foort van Spaanfche
en goudkieurige Torretjes.
die, nadat zy hunhun.
VHegen zyn. - De SprÏ1lgbaall.Torretjes, die.
ne kop ell borft
borlt: ter,:ens malkander gedrukt hebben. een fpron~
doen, met het l~gchaam uit te Itrekken;
Ihekken; en de TOT'lier-fpeel.
tür, die dus genoemd wordt.
wordt, om dat zy een geluid maakt. 't
d~r,
geen naar dat der Lier gelykt. Zy brengt dit voort met haar
te wryven.
w'tyven. Deefe Torren. gelyk alle
kop tegens haaren buik re
de anderen.
anderen, zyn, voor dat zy
zv zÎ!..; in deefen i1:aat
O:aat Vertoon
verwonen.
en ,
geweeO:. en hebben nog andere gedaante verwiffe.
verwilTe.
\Vormen geweei1:,
lingen ondergaan.
Jingen
_
ender de vreemde Torren.
Torren, is een der zondcrlingfte,
zonderlinglt:e, die gee.
ne, die men te
re Mocha ziet. Zy is glansryk zwart en als een
Spiegel gepoly!l:.
gepoly!1:. In het
bet midden van haare twee hoornen
merkt men een fnuit als die van een Oliphant op.
TORA. Zyn by de Joojen de Rollen van de Wet, waaruit
fiuk door hunnen Lee·
Lee.
zy des Sab~aths in de Synagogen, een ftuk
fer law'n voorzingen.
TORBA Y. Is die Stad en Baai in Engeland. welke tegenover
Plymouth legt en dalf de Scheepen voor Anker kunnen lig.
ligO:apte \VILLElIl
\VILLEl\l de lIl. Prins van Oranje, na.
nagen. Aldaar ftapte
derhar.d Koning van Engdand, in den Jaare
Jaare 1688, de eer.
eerHemaal
fiemaal in EI~gelanJ aan Land. wanneer hy de noodlydende
d:: lI, tt:
te hulp kwam.
tegl'ns KOlling
Koning JJACOll cl::
Engeifchen •, lcg<.:ns
rwee ftukkt:n
O:ukkt:n bouts, van boven met een
TORCHE:-I'ES. Zyn twee
leer faamengebo.,dt)n
faamengeboodt)n , en di~nelldt:
di:;:nende om den neus van een paard
toe te kleJ11men.
klemmen.
TORCULAR HEROPHILI. De Pers van
val1 HeropbHus. Dus
wordt die plaats
plaa,s in de Her!T(;!nen
Herff:men genaamd, a:waar de Sinus
Silllu
llf
llf boiii~herlen
boiii~herlell fJall1enloopen.
TORl) Y Ll U .\1. (ln de Botanie)
Botallie) Eene foort van Planten,
Planten. beo
hoor
hoorende
ende tot d~
de pmtalldria digynia Kla!f.::, is een Zomerge'
was uit hët Gdl.lcnt
Gdllcnt der UmueJtm,
UmileJtm, dat zeer breccle
breede ZaaClen
ZaaClt:n
hede.
hedt. De Bio::men
Bioemen groelt:n
groeier. op
0;> de kroontjes boven op de
takken,
takken. hebo~Hde
hebb~Bde ie;:l;;;r vyf wme blaadjes. gelyk de Leiien
Lelien
g(;fchikt. De wond is d.lIl.
d.m. Men noemt het ook Caucalis,
g::fchikt.
en Sefeli Creticuin
Creticwn MillUS.
Mi,lus. Hee
Het Za3,j is water.afzettend
water_afzettend en
cn
dryfe
dryfc de Stur.Jen)
Stur.den. dit;nt:ndc
dit;nendc ook in Gravet;l
Gravel:! en Windkolyk.
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Aamborfligheid
De Wor!el verwekt Speekfel. en kan in de l\.amborfligheid
gebruikt worden.
~ebruikt
T!If"ris Babylanica.
Babylonica. Dit is eene foort
TOREN VAN BABEL. T!lrris
van Zce'Schelpflak
Zee'Schelpflak of Ma.anho~rn,
Ma.anho~rn. wiens Schelp in nangen.
trekken gevormd is. en die eemge kleur heeft.
TORENS (Beweegbaare) Oorlogs-Werktuigen
Oorlogs'Werktuigen waarvan de ou·
vee! bedienden in de Belegeringen. Zy waren ge.
geden zig veel
van zwaare Eiken
maakt van eene verzameling van Balken en Van
planken. genoegfaam gelyk een Huis. Om ze te beveiligen
voor het gevaar des Vuurs der Belegerden.
Belegerden, bedekte men ze
met raauwe huiden, of met ftukken ftof van haair gemaakt.
Hunne hoogte was geëvenredigd volgens hun bafis. Zy had.
veertig
den fomwylen dertig voet in het vierkant, en fomtyds veenig
Zv waren
warel1 zoo hoog dat zy boven de Muuren uitof vyftig. Zy
fiakl!n cn zelfs boven
bovcn de Torens van de Stad. Zy !leunden
{leunden
ftakl:n
raGeren , volgens de wetten d~r
dl!r Mecbanica, door
op veelc rJGeren,
loen het wcrklui~
werktui~ gemal;kelyk
gemakkelyk deed beo
middel van dewciken Illen
v:eef<:!n mogt. Vanonder
weegen , hoe groot hetzelve ook v.'eef<:!n
o,n bres te
tC maak~n,
maaken. en op de middellle
middelile EtaEta.
was een Ram o,n
ge, een ophaal!Jrug.
ophaal~rub' faamengcfl:elJ
faamengei1:elJ u!t
u:t twee
(wee Balken,
Balken. met
juifl: op den Muur der Sta.:! vielen wan.
pl:lnken bdegd,
b;:legd, die jllill
planken
neer men die bert:iken kon. De
Dl' Et:!t:geraars
Eelegeraars gingen over die
brug en maakten zig mee!ler
meefler van den Muur. Op de hooger
bru~
veru:eping(m waren Soldaaten, die van daar gefl:adig
gelladig op de
veru:epingen
Bdegerden losbrandden.
Belegerden
TORE U.v. ATOGRAPHlA. EeneGrlekfche
Eene Griekfche bewoording, beo
TOREU.'V:ATOGRAPHIA.
tekenende de kennis of liever de befchry~'jng
befchrY~'ing van de oude
Beeldf)ouwfl:ukken en Rasreliefs.
Beeldf]ouwl1:ukken
TOREUTICA. Dat deel der Beeldhouwkunde , anders genaamd
de Kronkeling.
TORRY~.
TORIES. Zie het Artykel TORRYS.
TOR.~ENTA
TOR.Y.lENTA AL VI. Co/ica
Colica paffio.
paJlio. Darmfcheelspyn,
Darmfcheelspyn. is een
toeval van het Kolyk.
TORMENTlLLA. Zie het Artykel
Arrykel OMPIJALODES.
OMPlIALonES.
'1'0
KM J~NTILLA
Argentea, .Argentaria
TOltM
ENTILLA ALPIN A. Stellaria
Stel/aria A/gentea,
Argentaria
Petra:a. Alp .Tormentll,
PetrlXa.
·Tormentll, groeit op hooge Bergen en Steen.
agti?iO Klippen ill
io Savoyen en op de Narbonnifchc
agti?;~
Narbonnifche Ge:Jcrg.
Gt:'Jerg.
tel~i
Htt Poeder van den Wortel en BloeITem
tel'S iJ)
in }'rankryk.
Frankryk. Hl'(
Bloeffcm.•
~edroogd,
fl:remt het bloeden der Wonden, als het daarÏn
gedroogd. !lremt
daarïn ge.
flroni
ftroni wordt.
TORl\,FNTILLA
Septifolillnl, C071Jolida
C071Jolidarlibra,
TORl\l
ENTi LLA SYLVESTRIS. Septifolium,
rubra,
Radix Dyfenterica.
Dyfenterica, Zie het Arryke!
Arryl,el ZE\'EN3LAD.
ZE\'ENBLAD.
worje het Kolyk ge.
TORMEN"UM Tll~ERINUM. Zoo worde
naamd.
CruciatIls Vmtris. lluikpyn. Is wan·
l'ORMINA VENTRIS. CruciatzlS
n~e=

TOR M.

~1~

neer naamelyk alle de Dar,il::n
Dar:1l::n te gelyk
gely" v~n pyn aangNaf.';
aangNaf:;
worden zoo dat cleztlv\!
deztlv(! op alle
atlc pla::tîèn
p!a::t1èn b~fpeurd
b:;fpeurd worr1!,
wm(l~. De
naafle
naafie dorz3ak
dorzaak is eene p:ik':t1::;g
p: ik';tJ:::g van
v~n ;::.è'
i:", r.;
r.;vo:,i'~(:
vo:oi''":f! \Vc.
Wi:;_ ffeC:1rI
der Darmen. Hiervan ontlb.t
onifia~t ~e COl"rttgatiJ
COfr1JgatiJ e:J
e:1 S';OSlftnd:jcb!:
S,iosuznd:jclJf:
aantatling van dezelven. D~ 0:)-2:~:\
aantalling
0:).·2:~:' J2;'~'\'~r.
J2~!·\';;r. zyn [cil~rp:;;
fci1~rp~ din.
purgeermjd(~elen ;;J
;;1 V:::~~;ft("l,
V:::~~;fU:'1, r2~:l\'!iglJc,1:';i1
rr.a!H'/ighc,1;;n der
gen,
gen. fierke purgeermid:~elen
Verkf)ud:e~~,j, Cnt!lef'kj;'~,;r1
Cnt!lef'ki;,~;;n en Pril:ke.
Darmen, Winden. VerJ'f)ud:r.e~'Î,
1lngen.
JIngen. De geneefing
geneefiilg g=;:'::1i·~.::,
g~;c:li'~.::, 2';\)
2';u C'":!nt
(.'~ne (c;,ç,pt~
rC;;",~pH de
oe oor·
zaak daarvan is,
is. door 1èi1'/:era;l!ia
1èm:era;!!fa C:1
en A,jorbeizti".
A:lorbeizt;:;. al~ Com.
Ccrv. Up.
Ufo. Lap,
Lap. Callcror.
Cal1eror. p.,[at~r
]}fat~r iJel'!~r.
;.Jerl~r. Margarit,
Margarit. OiJ.
OJJ. &pite.
Sepia:.
Unieom.foffiJ.
Concb pr.-e[l.
pr,-ep. "n ir.
ie het bl'zo~d:;:r
byzo']d:::r Cry/fal.
C,.y/lal.
Unieorn..foJliI. en ver. Caneb
Vme;za cl:!
OOi;>:aJ:;
daa:~':;:) z\,n.
zvn. als
zo.:> cl]
cl ~ Vme:la
d~ OOi
:>:23:, daa~v"n
Montan. Doch zo.)
het Arfmie.
Ar/enie. A1!ripi,t;I:unt.
Auripigr.J.wt. i'ilercur
Me re UI' Sl!!Jt:mat.
S1J!J!:l1lat. Ste;k~
Ste;j;(;! PLlTgecr.
PllTgecr.
middelen, als Hel/ebar.
Het/ebor. ColocYlltb.
Colocyntb. &c.
ê:c. Zoo z?n di.;nft:
di.;:nfl:~
6 vette
Soupen ,• Koeien- en Ge'wn:n(!II;.
Ge'c2n,ne'!;, AX1Wg
AXIIIIg Porcin. als ook
C,yftall'
Cryftall' prcep.
prlZp. Smaragd. Ot.
Ol. TaI·tal·.
Tartar. p. d. ,dlltimon
Alltimon Diapbore:.
Diapboret.
voornaamelYK zoo men Tberiac. en Mitbridat. da:uby
da:llby doet.
doet,
by voorbeeld:
~.
tt·

C,y(1all.
Cry!lall. Mont. prcep.
prtl!p. 9 ij.
Terra: Sigiiiat. Colébe:·gens.
Terrte
Colcbe:'gen:•
.Alltlm
Ant/m D :apjofet.
:apjoret. 43
ó3 J.
Tberiae -:;rel.1jt.
':;reI4t. gr. iij.
F. Pulv S.

Verz3;;tend
Verzagtend Poeder.
Poerier.
tloch
boch zoo de Winden en de Verkouding de oorzaak daarvan'
zyn. zoo gebruike men Carmill~tiva,
Ca.~mill[1tiva. Aromatica. als
3'~ ClJamo·
CbamlJmill. Abfintb. Mentb. Hyj/ap.
HyjloP. SUl1lmitat.
SZlJIl1IJÏtat. A;zetbi.
A;letbi. Rosmariu.
RosmarilJ.
//1zift. GrmJ.
Grml. Piper. Cottic.
Cal tic. Auralltior.
Aura/ltior. Cillnamom.
Sem. Carui • ..A1Iift,
Rad. Ca/am.
Calam. Armnat.
Arornat. Zedoar. Sp. lVitri
Nitri dille.
dale. :Ja/
:Jal Ammoniaci •
.Anifat.
T,'il)/!s • ..1-1·
A:J. Cmr.i1lativ.
Can;d'lativ. Dot1lcr.
Domer.
.AniJat. Spirit. CtJrmirzativ.
Ctlrminativ. de Tl'ibz!s,
Citrt,J Spirit. TD!Jt'iaeal.
HBt'iacal.
Effentia Carminativ. Elixir. Citri

IJ'.
J}t.. Aq. Cbamomill.
Chamomil/.

53

ij.
Carminativ. Domer. j 6.
ft
Effent. Calam.
Ca/am. Aro;nat.
Aro:nat.
ZedMr.
Zedollr. 4
á fS.
t).
Liq. C.
c. C Suceinat.
SuccÎnat.;
~ ij.
Sy,up. Papaverrat. 3
5 vj.
F. Potio S.
PyefiiHend
Pyr.fiillend Drankje.

3

3

Zoo ZVn 'er ook in dit Toeval uitwendige Middelen dienflig.
dienfiig.

welke difeutieercn
diJcutieeren en de
d·e [merteq
[merceq verzagten • als Ol.
Oi. Stomaebal.
Stomacha/.
CrtltQn.
Craun.

TOR M.
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C,aton.
Crafoll. Ol. Mafticbin.
Maflicbin. Macis. Caryopbyllor.
Car'Yopb'Yllor. Succin.
SUCcin. Caf'Vi
Carvi,
Allifi. Nucift.
Nucifl. Laurin
Lauri" of Gummi Tacamabac. tot een Pleifte;
Pleifter
gemaakt,
gemaakt. Empl. de Baccar. Lauri,
Laur;, de Crufla
Cr"fla Pa7lis,
Panis, als ook
etlZ. Ontfi:aa~
OntO:aa~ dit ongemak uit een
tempereerende Clyfteeren, enz.
Co/iftllfus. zoo zyn boven.
bOven. alle andere ~iC:delen
~iddelen goed de Spe.
COIlJenJus.
cifica Alltepileptica.
Alltepileptiea, als Llq:
L,q: C. C. Succ.,;,at
Succ.':lat ...Effmt,
Effe11', C~orei.
Caflorei.
U/lieom. 'Ver. Flor. S141pb.
Sfdpb. Cmn.bar. Antlmonu
Aut.monu met de Op
Opiat"
Ullicom.
iata
gemengd.
gemen~d.
TORM!NA VENTRIS GRAVIDARUM. De Buikpyn der
Zwang;:re Vrouwen.
Vrouwen, zyn niet anders dgn
dom Con'Vulfive
Con'Vulji'/Je beweeZwang~re
gingen der Darmen, voortkomende van de Baarmoeder; want
a:!r.getaf1: van Winden. of door eene kwaad"
kwaado
dezelve wordt a~r.getaf1:
D2Tlï.en. of door eene uitwendige koude. En ter.
flof in de D2Tl;:en.
wyl de oorzaaken met de voorige overeenkomen, zoo kan ook
dezelf;Je Geneeswyf.-:
Geneeswyfe ::lh!er
::Ihier gebruikt
gE'bruikt worde:J.
worde;,.
dezelf;le
TORMJNA VEl\'TRJS
VEI\TRIS INFANTUM. De Pynen in het Lig.
TORMINA
K:n~eren. Deefen wordt men gewaar in
ch13m der kleine K:nèeren.
fch:e:en; alt
al& ze een groenen :lfg:mg
het geduurig fch:e;en;
~fg:mg hebben. die
gek2pte Eyeren heeft; einC:elyk als ze zig
de gedaante van gek"pte
draaien en wenden,
wep.den. !leeds
Heeds waak en en dat men by hen be{peurt
Winden en geluidmaakinfpeurt opblaafingen des Ligchaams.
Ligchaams, Wir.den
gen des buiks; als eok dat ze tegens gewoonte al te grcetig
geheel niet de borft willen aanvatten. De oorzaak:
oorzaak
of in 't geheet
ontftaat fomtyds
onttlaat
romtyds van de fcherpte die in de darmen
darGlen is, welke
haar eerfte
eerf1:e beginfel
begin fel van het opgehoudene .I.'\!econium
.Meconium heeft.
heef!, of
van cene kwaade gefteldheid der Melk, of v~n Zuurgewor
Zuurgewor...
dene of niet wel toebereidde Pap; fomtyds van Winden en
uiterlyke
CP. pyn van het Meconium.
uiter!yke koude. Ontftaat
Ontf1:aat nu dp.
LaxativIJ en Lubricanti",
Lubricantia. als Ol. Am'Jgd.
Amygd. dulc.
zoo zyn de LaxatifJa
S'jrup. RoJar. JolutifJ.
Jolutiv. S'J~up
Syrup.•.de Spin. Cer'Vi/J.
Cervill, de Cicbor. cu,.
Syrup.
Rbabarb. de Fumar.
Fumal'. &:c.
&c. dlenlllg,
dienfiig , by voorbeeld:

'u,.

lJt. Aq. Mentb. 5
;) vj~

S,rup.
Syrup. ~e
de Spin. Cer'IJin.
Cervin. ~ 6.
S.·
M. D. S.
Openend Slurpfel.
Of

Syrup. Je
ie Cicbor. cum Rbabarb. ä
36.
Il. S'Jrup.
6.
Lapid. Cancror. prllp. e
9 j.

Cr'Jftall.
Cr'Yftall. MOIl~.
MOllt. prcep. gr. xv.
Spi,i&.
Spirit. Alliji pamm.
parwn.
M. D. S. ut
fupra.
tlt Jupra.

Zoo' ze voortkomt uit gebrekkelvkheid van de Melk.
Melk, dan
wordt

TOR M.
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TOR N.

wordt dezelve geneefen dOJr C,
C. C. Vol. ~b/lr. Lap,
Laf. Càntror.
Cantror.
Fecut.
Fecui. Rad. Aro'"
ArOII. en Rryoll. PlIlv. Marebion. Ullico
Umco m . Ver.
':er.
Cbet.
Cbel. Ca./eror.
Ca,/eror. Corall
CaraLI Mn':dibll!l.
l\1n·:dibll!l. Luc. Pife,
Pife· Lapid. CarpioTi.
Carplon.
Semilrmar.
Semi/tmar. Spi/I,
Spill. jlJl/fie!.
jI,1uflel. PifC'.
Pi/C'o en SaliiJa
Saliilcl Fixa t!n
en Vo!atilja..
Vo/atiJia.. Ol •
1lijle.
Tart. p. d. Liq. C. C. S!/eeinat.
S!/ecinat. S,~. Sa!is Ammolliaci A
Al1ij.~.
. Tart,
&c.
lic. Uit
Vit dcef~
deef\! en dergt::lyke
dergt:lyke midJt:le:J
midJt;le:J worden lOt
t<?t het dagedag6'
Iyk(che gebruik, veelerlei Kinderpoeders !Oc~,e.t!idr.
!Oc~Je:e!dt. Boven
alle. ander':!n
:Jnder':!n is by uitneemenheid got:d
go~d het KinderpoeJer van
alle,

D. RrvlNus.
RIVINUS.
PflIv. Rad. bid.
[rid. Flor.
lJ'. PlIlv.

36.

Po/ypod. 3 I).
J~(1pid. Cll/leror.
Cm/cror.
Li1pid,
EVods
Ebori! á ?j:1 j.
SlIlpbllr. LyC~pDd.
Sulpbll/'.
Croei
Croci Opt. ti 3 g.
F. l'"l'\)is.
p"lvis.

Om de Winden te verdryven zyn ook goed de Salia Vo!atilia
Volatilia
tOt iij druppel~,
druppd~. in meI!,
melk of in eenige Syroop tt!
te gee·
geel
van ij tot
ven. als ook Tbaiac. of Syr. Papav. a/b,
atb, en uirwendig
uilwendig fmeert
LigciJaa:n d<.!s
dl.!s Klr.ds 11:t!t
l1:et Ol. Cbamomilil1.
Cbamomilill. RuttJC.
Rutac.
men het Ligchaa:n
AII~tiJ.
AII~t~. enz. of
ofmen
men w3;'~ht
\\'3:':ht het ml:t voorl0op van Hrandt!wyn.
Hrandewyn.
goeJ de verz3glel,.~c
verZ3glel,,~c Cl]
Cl] windveraee.
windveraee...
Boven ckeLn zyn no;! goed
Ciytleer,;n lIit
uit Flor. Cba1llolllill.
Cba7llomiLt. Her/;.
Herv. Atti[>!ic.
Attiplic. Specie,
Specie.
lende Ciytleert::n
Carmill1tiv. en
cn EmoliiCilt.
Emollicizt. Baecar.
Baccar. Lauri.
Lauri, \\c.
l\c. lodll.!reidr.
lO~t>l.!reidt,
Car1llifl1tiv.
voornaarr.el~'k 0:11 de IChtrprt!
IChtrpte ,~er H'HlJeUren
H'HlJCUren te verbeteren
o'n de pyn
p~'n tt:
tt:! itdlen kunnen 'cr Ca,~it. Pa·
Ol. tart. p. d. of 0'"
pav. cum. Semidb. by geoJan
geOJan word::n.
word~n. Aan
A 'iJl de l'\'lveder
l'\'lv~der of
aan de Min, kan men, omtrent Iw.:e
Iwce uu~(;'n
UU~l:'n voor dat ze hee
het
Iaaten zuigen, \'/;;t
\'I,i! Sp. Sal Al/!liI91.;,;d
Am1il91.f,;ci of ;jr,J::rc
aj,J~rc verbe·
verbe.
Kind baten
~eel'e!l.
tercn.:le midd.:len
midclden ~eeve!l.
tercnlle
TORMINA POST PARTUM. 'De Weet:11 n1 de 13aaring.
Baaring.
TO RN A flON
flON!\.
:\. Ni(o~ialla.
Nicotialla. Z!e het All)'!, ~l TA !lA
!lil K.
TORNA SANGUINJS
SANGUINIS AS:NI. Ere/sblod.
Erelsb/od, D.t
Dit Vlordt in lan.
ge, fmallt:
fmalle en w
te Lamcrg~;o'de
i~all1\:rg~;o'de L1ppen. g' ;~."
:;'''; de
dL! Toma Sa,
SOl
ge.
lis vergader,!. DJartoe 1;lo
1:lo..... tell
tel1 genomen
g~nomen W(>rJ':'1
worJ":'1 h/;;:.:I
hl;;':':/ ZUL'
ZUL'
vere en no;;
no;:; niet ge')ruik:t:
ge'Jruik:t:! Iynwaren
lynw3ren do~kj!;s,
do~kj:;s, ir.\\'dl,en
ir.\\'..:lken ht!t
htt
ag'er de ooren des Eiels uIIgelaaIene bloed
bloeJ op;.:evangtm en
gedr(lo~d wordt; h~t
ht't kJn nit!t
niet wel ldnger
Idnger dJn
d:m een
cen Jaar be·
gedroo3d
wurd:m. M~n
M::n zegt ót
,'at tet
tct een onfeilbaar vt:rmog\::n
vermog!;n
waard wurd;!n.
heeft te;!ens
en DolheL!.
Do/heU.
tc;!ens dt:
de Rlaft:rnv:: t!n
TORNA SOLlS,
SOLIS. Tormiefol.
Tormufol. 13ctlaat
B('tlaat uit lange, [malle en don.
kfrroode.
Lapj~s Lywaar,
Lywaat. die fevdwJ
kcrTOode, en faamer.gerolJe
faamengtrol:le Lapj::s
zyn
zj'n met het Sdp uit de vrugt van het IIeJiQtTopiu1iI
IIeliQtTopium T,icoc.
Tricoc.
dUI'"
dU'/i..~

TORN. TORO. TORP. TORQ.

~2..s
12.j

cium.
dum. Dit kruid groeit met een' fleel, welke byna een VO{
Vo{ t
hoog is, met uirgebrèictde
uirgebreidde kwafljes. waaraan Z\lJarte
z\urte en wee.
weeke bladen hangen. Het draagt goudgeele nJoemker.s en drie.
hoekige Peulen. wa~rin ee~ afchverwig Zaad verhorgen i~.
is.
waardoor zig her Krulcj
Kr~11i alle Jaaren
JJaren vaD zelfs
2:elfs zaait. Het
Her groeit
gropit
in F,anlcryk
F,anJcryk en Italien.
Ita/un. Men geefc
geeft Jen nl~m
nlam V.ln TouHI'Jol
TOUHI"Jol
ook aan Lywut
LyW33t Of
of Floers, 't welk ce
te CJnllanrinopel
CJnllantinopcl mee
met
Cochenille en eenige Zuuren geverwd is; of ook aan plat.
~6maake
~ema3kt Kaltoen • 't welk in de gedaante
~edaanre va,
VJ'l een' Franr.:hen
Ryksdaalder in' Portugal. met Amerikaanrche
AmerikJanfche Cochenille is
i5
geverwd. Het Hollandrche TOUHI(Jol
TourTJ(Jot is het blaaawe
blaaawt: Lak.
moes, 't welk meefl door de Verwers gebruikt wordt. Hot
Het
regte Tourn(Jol, zal her
het goed zyn.
zyn, moet wel rlroog. vol van
Sap zyn, en niet fcbimmdagtig
fcbimmelagtig 'er uit zie". 'e't Wordt gebrUikt
~m aan den Wyn. aan Aqua Vira en andere LiqU()ra.
LiqU()res, een
fraaie roDeIe
roode kleur re
te geeven.
tORNATOR.
Draai~,. In het Franr.:h Tormuur. Dit Is een
'TORNATOR. Draaier.
vermaard en konElig
konflig Ambagt. dat
dJt zig grootc Potentaaten
Potenraaten niee
niet
fchaamen Ie
te leeren en lot
tot vermaak re
te oeffenen.
oeff~nen. Do:h
Do~h de
Draaiers werken zoo wel in gouj.
gouj, zilver. geelkoper. flaal,
tin,
tin. enz. als in fleen.
/leen. hou!.
hou!, elpenbeen en Been. Hun Mee4i.
Mee4l.
terfluk is op "erCcheiden
verfcheiden plaatfen verrehillende.
verfchilIende. Te N eureu.
~ureu.
burg zyn zoogenaamde Roodfmisdraaiers.
Roodflllisdraaiers. Deeren
Deefen gehrUlk..:n
behrulk~n
een6
eene foort
Coort van Molen.
Molen, en hebben een zeer voordeeli~
vootdet:li~ Am.
bag!.
bagt. Meefler noch knegr
knegt vermag op zyn Ambagt re
Ie rei
r\!ifen.
fen •
ren einde
eInde hunne KOflfl
KOI1{l of Wee;enfchap.
Wee;enfchap, om door
dOor middel
midJel van
VJn
een Molen, met weinig moeite.
moeite, rond. ovaal en hoekig te
draaien, niet ~emeen
:;:emeen worde.
warde.
TORNEAMENTA. Zie het Arrykel
Arlykel STEEKSPI:L.
STEEKSPtL.
TORN IS. Zie het Artykel TORNA Sous.
TORNOOI·SPEL.
TORNOOI-SPEL. ZIe
Zie het Artykel STiEK<PEL,
TOROS US. Een dik.
dik, vet en Iyvig Menfeb.
TORPEDO. Zie het Artykel SToMPvrscH.
TORQUATA. (In de Zoelogie)
Zoa/ogie) Een naam dien men geeft am
de N
Nutrix
utrix of Watedbn~,
Waterl1Jn~, wegens den aanmerkelyken ling
I ing die
ze om haaren nek heeft.
TORQUEEREN. Beduidt ~emeenelyk plaagen.
plaagen, kwellen en
benaauwJ
benaauwj maaken. In de Rechten wil het zoo veel
vt:el zeggen
als een Misdaadiger martelen en pynlgen. op dat hy zyne
misdaad bekenne.
TORQU
TORQUES.
ES. Eene
Ecne roort
foort van Hllsband.
Hllsband, die eertyds V-ln
Voln al!er.
aPert
lei Stof of M::raal
M::r~al en van veelerhande
vtel..:rhande fllfoen
[alroen gemaakr
gemaakt wlt'rd.
Joorg.l~nds :Jan d· ZlII~en
ZIII~en die:
dit: het
he! Vol.
VJ.
Men vereerde dezelve Joorg.IJnds
dcrland.
derland, den Kvlling en de
dl! . ~(aj
~taj go~d::
go~d;: dler.llen
dler.lten geJaan haJ.
den.
TORQUETU1\l.
TORQUETUl\l. Een
Et:n ouj Afl/o'lo:/tifêl
Arl,n'1O:ftifcl lnllrument,
lntlrument, w.ar·
X. D83L.
P
duor
DR31..
duot

2z6

TORQ. TORR. TORS. TORT.

door men eerryds de beweeging van den Equator boven den
Horizont pleeg voor te fiellen.
Arrykel JYNX.
lYNX.
TORQUJLLA. Zie hEt Artykel
TORREFACTIO, of Toflio. Het Roofieren
Roofleren , kan tot de
gebruike worden. waarvan
waarV3n het ook ee:ne foort is.
drooging gebruikt
Aldu! wordt:n Rbabarber. de Myrobalanen en de Kuffyboonm
gcrooflerd.
TORRENS. (In de Geograpbie) Betekent een firoom van wa.
ter. die van de Bergen valt, en voortkomt van menigvuldige
gefmoften (neeuw.
fneeuw.
Regens ot geflnolten
TORRETJES. Dermejles. Men geeft deeCen naam aan een
Gef1acht van Schildvleugelige Infeaen, wier kenmerk
k"nmerk is
is,, dat
zy knodswyfe Sprieten hebben, die met
mer dwardlaande blaadjes
blaadje.
bezer zyn. De Natuur'onderzoekers onderfcheiden zeventien
bezet
foorren v~n dil Infea.
Coorten
Iofea. die allen een plaag van de huid der
Dieren zyn. 't't zy van die geenen die met haair, of van die
geel1t:n welken met Vederen bedekt zyn. gelyk men zulks in
de Natuurkundige Kabinetten gewaar wordt. alwaar men op.
gezftl::! Dieren bewaart.
TORRICELLIAANSCHE PROEFNEEMING. Eene vermaar.
de Ploefr.eeming gedaan door Torricelli, een Difcipel van
den groOten Galilc:us, welke alreede onder het Artykel BARO.
METER
MiTER opgegeeven is.
TORRICELLIAANSCHE PYP. Zie onder het Artykel BA.
BA·
ROMETl!:D.

TORRlDA ZONA. Zie het Artykel ZONA.
TORRO DE BUGIA. Een Toren in de Haven van Liffahon,
Liffabon.
in Portugal. Hy fiaat midden in de Zee op paaien,
paaien. en is met
veele fiukken Kanon en eene goede Bezetting voorzien. Regt
tegenover legt de Vefiing St. Giaon. kunnende aldaar geen
Schip voorbyvaaren. of het moet onder het bereik van het
Kanon en deefe Vefiing en van Torro de Bugia komen.
TORSCK. Men geeft in Zweden deefen naam aan een Kab.
l>eljaauw
beljaauw van verfchiflende
verfchilIende kleuren, die men in menigte In
de Ool1:zee
Oofizee en de \V eftzee
efizee vangt, naby Gothland en Oe.
land.
TORTELDUIVEN.
TORTELDUlVEN. Turtfjr
Turtflr 'Vu/garf!. Dit is een Vogel van
het Geflacht der Duiven. Zyne lengte is tien duimen. en
zV ne ,vlugt
,vlug! beilaat
beOaat een en twmtig duimen in uitgefirektheid.
zyn bek Is vry dun en een duim lang, uitwendig dof blaauw
en inwendig rood. De Tong is klein; de Regenboog der
Oogen is met geel en rood gemengd, en de oogen worden
Poot en zyn
door een vel van dezelfde kleur omringd. De POOlen
rood en de klaauwen zwart; de kop en het miJdelll.:
middelll.: van
fchouderen en den
den rug is afchverwig blaauw zwart. De (chouderen
bemorfi, rood afdlVelwig;
a[,hvelwig; de bOlft
bolfl: en den buik
(hüt zyll bemorft,
wit.
Wil·

TOR

T.

~:q

wil~gtig en de .keel
keel wynkleurig.
wyokleurig. Iedere zyde van den hals Is
een weinig groen en ~et
';liet ~eer fchoone zwarte vederen betet.
betet,
waarvan de punten wltagtl.g zyn. .De lange uitwendi~e Ved~_
ren der vleugelen zyn bruin;
brum; de mlddelflen zyn afchvenvig
afchverwig en
de ~gterllen zyn aan bunne
hunne randen rood. De veders van den
fla:lTt zyl]
zyll aan hunne punten witagtig.
Dce[e
DceCe Vogel heeft de g~ootte van een Duif Van
van de kleine
fiem i.
ia {leunende.
(leunende. Zyne vleu.
foort. Zyn bek Is groot. Zyn llem
~Ien lang. Zyn vlugt hoog.
hoog, nog veel fneller dan die der
Boeren Duif en duurt lang. De Doffer kleeft maar één Wyfje
!Ian.'
aan.' IIierom \~ordt by als het zinnebeeld van de echtelyke
trouw
trouW befchouwd..
befchouwd.- De Tortelduiven vliegen in Paart!O.
Paaren. en
wanneer één van beide flerrt,
flerft, zoo leeft de geene die o.er.
oç-er.
blyft é~nzaam,
é~nzaa.m, en wil geen
gee;n ander MeJgezel dulden., Deefe
bemmt de zandagtjge,
Vogel bemint
zandagqge, eenzaame en belgagtjge
belgagtige plaat
plaat....
fen. Hy onthoudt zig op de roppen der BoolD,:n,
Boom~n, ahvaar hV
hy
zyn
2yn oell
nefi maakt, cn kom~ 'er niet van af, dan om zyn au
aa!
in de Velden en Tuinen te zoeken. Hy !-eert
leeft van allerlei
Zaaden, maar bemint vooral de Gierll.
Gierfl. Het
foorlen van Zaaden.
foorten
Vleefch van de Tortelduif is zoo droog nIet
niet als dat van de
Ringduif. H~~ heeft een beteren fmaak en geeft cen
een goed
voedfe:.
voed fel. Wanneer deefe Vogel vet,jotlg
vet,jOJlg en malfeh
malCch is.
is, wo
l(lO
is hy
een aangenaam Gerecht; maar
hyeen
~aar wanneer
w.anneer hy ou,i wordt.
wordt,
200 is zyn vlee(cb zwaar en taai.
taal, en dient alleen o:n
0:11 'er Sa:J.
Sa~.
pen van te kooken. Het heeft, behalv~n
behalven dit, ,alle de eigen"!
Cligen"l
fchappen van de geiJ)een~
geiJIeene Duif.
. '.
(chappen
Melt
MeJt wil dat de Tortelduif een Trekvogel 15.
is. Haare llem
aem iJ
i5
luid. maar zy
Z'l. kirt niet da:1 in den tyd der LiefJensbedry.
vel1lo Ilaar
Haar ééntoonig
ééntlJonig gel1een,
gefteen, fchoon
fc hoon veel t~derer da,
da:'! het
gekir der Duiven, is echter niet minlier
minder lallig.
lailig. Zy leeft 3f;t
jaar en en legt één· of tweemaal in bet jaar, vooräl in de Wdr
Wdr...
me Landen; ieder legrel Is van twee Eyeren.
Mep heeft Tortelduiven die geheel wit zyn,
zyn. zelfs in onl~
onz!)
Gewellen. Het Wyfje van de lndiaanrche Tortelduif is g~.
heel wit, uitgezonderd de Pooten, die rood
rooli zyn; de bek i.
ZWlIrt.
ZWlIrt, gelyk die van het Mannetje. De kop, hals.
hals, bnrll,
bnril,
een gedeelte van de vleugelen en de rug tO!
tot aan d'JO fluit,
fiuit,
zrn
Zj'1l roodagtig
rood~gtig bruin. Het onderlle
onderile van
VJn den buik is geellgtig; de Re~enboogcn der Oogen
lig;
Dogen SchJrlak(;:nver<vig
SchJrlakenver<vig co
CD d~
dM
hals m'~t Z\VJrt
zwart geringd. Men voedt 'er e"ni~en
eçni~en in kooyen
op, mer
met i I::nnip~a1,i
l::nnip~a1,i ef! Gierll,
Gier!1, en vooral met T~rwe.
De Arn~rikllflll;cbe
Am~rikllfl71Jcb~ Torteiduif'.
TorteJduil, die men op de kkne
kJe:ne EilJ:,den
Eil.J:>den
heefr,
heeft, isi~ veel k!;tin~r.
k[;tin~r, mJar c.:hter v~c.:I
v.:~1 ve~ter rlan ,~e
(~e Euro.
peamrchc.
pealnCchc. Men nogt
V1ngl 'cr e:.!ne
e~ne men:f:te
menif:te met N~t,en
N ~tten (n
St(JJd,:~n
Stnld.t:n van. Z)'
Z,. ';')e;eo
';')e;en 7.;~ !lIet
!lI~t \';ust-;:n
\';u,5t-::n van de wJlJe
wil Je Ol. f.
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bl')omen.
bllomeo. Het
lIet vleefch
vleeCch van deefe
deeCe Vogelen wordt door de In.
\vooners zoo hoog gefchat, als dat der Ortolans door ons.
Men heeft op Cayenne twee foorten van Tortelduiven. De
eene noemt men de Totte/duiven
Totu/duiven der Boffcben,
BoJTcben, en de andere
de gemeene
gemee7ie Tarteldui'Vm.
Torteldui'Vrn. De Tortelduif 'Van ]amaika
Jamaika heefe
heeft
den kop en bef (cMon
[chöon bfaauw
blaauw en met 'wit geboord. Het
overige va" de vederen Is bruin geel. 'De Tortelduif 'Van de
Barbados Eilanden
Eilandm is nie'c
nie't veel grooler
gÎ'ooter dan een Leeuwrik. Zy
de klein~ Brafiliaanfche Duif. ~et op.
vry'weI naar dè
gelykt vry'wel
haar kop I~
IS blaauw en pur,per
purper gefplkkeld.
perfte gedeelte van ~aar
H;t~r vlugt' is afzoo
alzoo -kort
PatryCen.
H1~r
kort als die van de Patryfen.
TORTOR.
B~u/. een bynaam van Apollo.
Apo\lo,
TOR
TOR: Dat is te zeggen B~ul,
ontleend van eenen Tempel die
dte hy te Romen had in eene
waar- men de Gee1fels
GeeffeIs verkogc
verkogt waarvan men zig bedien~
bedienfiraat waar'
de Oln
Din de Misdadigers te firafFet:.
firaffen.
Artyke\ SCI!ILDPAD.
SCIllLDPAD.
.
TOR TUE. ,Zie het Artykel
" ,
eene Oorlogs-Macbine,
Oorlogs-Machine, fa
faamell6'e!leTdvan
TORTUE. 'Dit was e"ne
ameng'e!l:eld van
Tim'llerwerk, zeer fierk
!lerk ge!TIaakt.
gelTlaakt. Derzelver
Derzelverhoog.
een groot Tim'11erwerk.
hoogte,
te. tot aan de ribben van boven, waarop de top ru11:te,
ru!lte, was
van twaalf voet. De Bafis
Bails WilS
WrtS vierkant, en' ieáere'Fice
iedere'Fice vall
van
Zy was gedekt ,met,een.e'foort
met,een.e' fOOft \lan ~a.
Ma.
vyf en twintig voet. Zf
tras. en faamengefield van ruuwe hUlden,
huiden, door verfchillende
verfchiIlénde
bere,idt, om ze te beveiligen tegens
tegens' liet vUllr
vUlir dat l1len
zaaken bereidt,
oer op
011 werpen Konde"
Konde; Dit plompe Wérktuig
Wèrktuig wierd gecjraagen
gedraagen
Wiel,en , ~fmiffchjen
o,fmiffchien door agt. Men noemde ze
door vier Wielen,
l!:e diende tot
toc bedekking en
eri tot eene zeer
Tortue , om dat ze
fierke verdediging tegens de vervaarlyke Ligc~aamen
Ligchaamen die
en de geenen die 'er onder waren, 'bebe.
men 'er op wierp;' 'en
zjg in zekerheid.
zekerheid, even gelyk de Schildpad in haa·
haavonden zig
Je Schaal veilig Is. Zy diende tevens tot het dempen der
Graft en tot,
tot' het fappeeren. Tot het dempen der Graft;
Graf[; moeft
veeienby
malmen 'er veeien
by malkander hebben, en zeer digte by mat.
kander en op dezelfclc
dezelfcle linie.
'
M!chine, door Cefar
Cerar MuJculus
Mryculas genaamd.
Men gel~oft dat de Machine.
:Men
ook eene Tortue of Schildpad was, maar zeer laag en van
eene ong;:rr:eene lengte. Men zou ze hedendaagfch eene ge.
onderCcheidt Cefar dik·
ti:nmerde
thlmerde Gallerye noemen,
noemen. Nogtans onderfcheidc
MuJca/tl!.
wils de Torwe van de MuJcu.lllS.
genaamd. had
Behalven de Machine van het hout, Schildpad genaamd,
men ook eene andere faamengc11:eld
faamengcfteld van Soldaaten. Veele
ilerke Kaerels te faamengeraapt , Jagen
lagen hunne groote Schilden
tlerke
tegens malkander boven hunne h~ofden. Op deefe oefFening
oeffening
wel afgericht, vormden zyeen dak, zoo wel tt: faan:engdleld
l1evig, dat, wat moeite de Belegerden ook mo~ren
mogren
en zoo Ilevig,
doen, zy ht;t
het noch breeken noch beweegen
bewecben konden. Op de
celfte
celfie
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Schildpad deed men Soldaaten klimmen,'
klimmen ,'die
die eene twee·
de maakten; en door dat middel evenaarden zy fomlyds
fomtyds de
hool!te der Stad die zy belegerden.
hooete
TOR TUE. Is een Schip met een Verdek, dat boogswy:e
boogswyre
gemaakt is. waaronder zig de Reifigers en Soldaaten op·
houden.
TOR
TORTURA.
TURA. Zie het Artykel
Artvkel PYNllANK:.
PVN8ANIr.
TORTURA ORIS. De Hond!kramp.
Hond.rkramp. Zie het Artykel SPASltIUS
SPASMUS
CVNrcuS.
CYNICUS.
TORUS. Zie het Artykel PVLAARllAND.
PYLAARBAND.
TOR YS EN WHIGS. Zoo worden de bei:le
beide groote Faélien
Fatlien
of Part yen in Engeland genaamd, die by voorvallende Staats.
verwiffelingen alty,i
altyd elkander de overhand zoeken te betwis.
bet wis .
ten,
gen.
ten. en eenen bellendigen haat tegens malkander dna
dnagen.
De beide naamen zyn ten tyJe van Koning KAREL de 1.
I. en
OLIVIEB
OLIvrEB CaOMWEL
CROMWEL het eertl:
eerll opgekomen,
opgekomen. wanneer in EngeEnge·
land twee Faaien waren, waarin zig het gantfche
gantCche Ryk \,er.
ver.
hadde. nademaal de geenen die het met den Koning
deeld hadde,
TORYS. en hunne Tegenpartyders , die het met het
hielden, TORYS,
Parlement hielden, WHIGS genaamd wierden. Deefe
Deere naamen
naarnen
COt Cchim?
fchimil
hebben beide Part yen malkander in den beginne tot
gegeeven, te weeten die van TORYs,
TORVS, naar
naareene
eene Jerrche
Jerfche Ben.
de Struikroovers,
Struikroovers. en de naam WHIGS naar eene Schotrche
SchotCche
:Bende
I':e.
Bende van dat Gefpuis; maar zy zyn tegenswoordig zoo l!:e.
meen, dat men ze in Engeland zonder nadenken
nadenlten gebruikt.
Dus worden tegenswoordig onder de TORYS die geenen vcr.
ook:
ftaan. die de éénhoofdige of Monarchaale Regeerin~
Regeerinr: ,gelyk
, gelyk ook
de Leer en Ceremonien der Engelfche
EngelCche Kerk geheellyk aanaan.
kleeven., en de Presbyteriaanen niet willen dulden.
kleeven
dulder::. Zy ver.
deel
deelen
en zlg wederom in StaatsStaat.r· of barde
harde TORYS,
TORn, anders ook:
Rigb fiietr
fliet: of Hoogvliegers genaamd, die beweeren
beweer en d;lt
dat de
Koning aan geene Wetten behoeft gebonden te zyn, maar
dat alles voUl:rekt
voll1:rekt naar zynen
zvnen wil moet gefchi::den;
gefchi(!den; en in gemaatigdl
maatigd4 of Kerkelyke Torys, die het Koninidyk gezag wel
nogtans niet
nice gedoogen, dat de Privilegien en
toetl:aan,
toeftaan • maar noglans
Vryheden des Volks daardoor benadeeld worden, en dezeldezel.
ven verdeelen zig naar hunne Kerkelyke Belangens wederom
in ftrenge
tl:renge en gemaatigde
gema~tigde Part yen , waarvan de eerl1:genoemeeri1:genoemden de uitroeying der Pr(;!byreriaanen
Prc:!byteriaanen fiellen,
tl:ellen, maar de laattl:.
laatll.
genoemden zyn met de tegenswoordige
tegenswoord:ge gefleldrenis
gcfteldrenis der En.
gelrcbe Kerk Ie
gelfche
re vreden. De Party der WHIGS
WHIGS verdeelt zig
ook in twee Faél:ien.
Faéèien. naamelyk in Sta.1ts-Wbig
Sta,~tJ·Wbigs,
s, die uit Republieksgezinden bellaan,
betl:aan, en het Koninkryk liever in eene
vrye Republiek zouden willen veranderen; waarom zy het
]ACOB den II
geene wat omtrent KAREL DEN I, CROMWEL en ]ACOB
sefcbiedt is voor goed keuren; en in K~rkeJ'Jkc
K~rkel'jke Wbigs, dit!
dilt
P 3
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begeeren dat het Koninklyk gezag maar bepaald bly'J!'!.
bIY'J!'!. en
Non-Conformiilen als Broeders geduldt moeten worden.
de Non-Conformillen
BouwTOSCAANSCHE ORDONNANTIE. Wordt in de Bouw.
genaand, en daarin van anderen onderfcheiden.
onderfcheiden, datze
kunde genaaru::l,
Slingerwerk aan het Kapiteel heeft.
geen Sline;erwerk
TOlSON. Zoo wordt a~n het Keiferlykc Hof te
TOSON of TOISON.
koftelyke keten van deefc
deeft: or.
Weenen het Gulde Vlies of de koi1:elyke
de genaamd. ToJon necmen , betekent het opperkleed en den
ToJonMantel, tot dit Ordensteken behoorende , omhangen. ToJo'l"
YeJper. is de Voorävona
Voorävonà of Vefper voor een groot F,e!l.
F,eft.
VeJper.
W"darby
W'..tarby de Ridders
Ridderi van het Gulde Vlies verfchynen. Tofo.
ToJo.
'liften worden de Ridders van het Gulde Vlies genaamd.
TOSTUNI. Eene Mum
Munt in Portugal. die honderd Rees geldt,
en omtrent 12 i1:uivers
ftuivers HollandCch bedraagt.
TOT
TOTA
A BON
BONA.
A_ Is een Kruid dat veele dikke Stengels maakt.
Boven
De bladen zyn gelyk die aan de Arum of Kalfsvoet. BDven
troffen van grasgroene bloemen. Het
op den top draagt het troffc~
zandige plaatfen. Men gebruikt het
groeit op ongeploegde zandIge
tot ClyJteereo;
Clyll:eeren; ook zuivert het de Long en geneeft
geneell haare
Zweeren.
TOTALITER.
TOTA LITER. Dit woord gebruikt
gebruillt men in den Oorlog,
Oorlog. wan·
neer men zegt dat een Lef\er
Leger totaliter,
totaliter. dat is ten ecnemaal,
oj) de vlugt gejaagd i~.
is.
verflagen en 0;>
Poeljnip. Is een
ecn middelmaatig groote WaterTOT ANUS. PoelJnip.
Vogel, zwart en wit. Zyn bek is omtrent drie vingeren
lang; het Iyf byna een halven
hal ven voet; de i1:aart
ftaart is eene hand
Poot en zyn hoo3 en rood. met zwarte klaauwen;
groot; de Pooren
fiaart witte en zwarte
de Vleugels wit en zwart; onder den ftaart
ftreepen. dwars dOOl malkander. Het vet verzagt en ver.
deelt.
TOTEBEL. Is eene foort van Vifchnet, dat bekwaam is om
Vi[ch te vangen,
VilTcben.
Vifch
vangen. maar inzonderheid kleine VilTchen.
Zuidoollelyke Land·
LandTOTNES. Is eene Stad gelegen in de Zuidooflelyke
ftrcek
ftreek van de Provintie Devonshire. in Engeland.
Engeland, aan de
Weftzyde van de Rivier Dart. ten
teD naafienby
naaftenby agt mylen ten
Wefizyde
Wefl:en
Wellen van Dormoutb, voerende weleer den tytel van een
Graaffcbap.
Graaffchap.
°fOTTI.
·rOTTI. ZIe het Artykel COCOSBOQM.
TOTUS. Zie het Artykel TUTTI.
TOUACH of TOUAPARE. Zoo wordt de Suikerwyn genaamd.
TOUCAN. Zie het Artykel TOCAN.
Kuft van ProPro.
TOULON. Een Stad van Frankryk. aan de Ku!l
vence, b~ne'JeIlS
b(;;ne .... clJs een
cen Bisdom. fiaande
ftaande onder den Aardsbis •
vence.
'fchop van Arles. Zy is mlddelmaatig
middelmaatig groot,
groot. wel gehouwd.
gel)ouwd.
'(chop
'.IOluyk en c"'ne
c('."Ile beIoemd\:
bCOIocmdll Koopftad, wegens baare
haale Hdven.
HJven.
1WJuyk
w~·
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liggen. die in de Middel.
Midd~l.
waar'In de Franrche Oor!ogfcheepen
Oorlogfcheepen liggen,
landfche
Jandfche Zee gehouden worden. Haare Reede loopt tOt byna
drie Duitfche Mylen Landwaarts in, en haare Vefiingwelke"
Vefiingwelkel1
befiaan uit 7 Baftions; ook is zy aan de Landzyde wel ver.
fierkt; heeft daarbenevens
fterkt;
daàrbenevens een groot
grOot Arfenaa!,
Arfenaal, met een on.
on.;
~elooflyken voorraad van Krygs-Ammunltien
Krygs-Ammunitien voorzien. In den
Jaare 1707. wierd deefe Stad door de Hooge Geallieerden.
onder den Hertog van Savoyen en den Keiferlyken Generaal
l'rins
Prins EUGE)11US.
EUGEJl'IUS t te Land, en door de Engelfche en Hol.
land
fc he Vlooten, ter Zee te gelyk belegerd! en he\'ig ge.
Jandfche
bombardeerdj
grootfie gege·
bombardeerd; zoodanig ,• dat de Stad voor het grootfte
eeni{;e Scheepen in de Haven verbrandt
deelte vernield en eeni€;e
wierden. Maar dewyl de Vloot. wegens tegenwind.
tegenwind, het
brengen, en het haar ver·
Gefchut niet by tyds aan Land kon brengen.
ontbrak, wierd de plaats
volgens ook aan Levensmiddelen ontbrak.
wederom verlaaten. Naderhand zyn niet alleen de geruineerde 'Verken
\Verken wederom gerepareerd. maar ook nog veele
,Forten op de nabuurige Heuvels, die de Stad befchadigen
;Forten
kunnen, aangelegd geworden.
geworden, waardoor deefe plaats in beo
teren fiaat
ftaat van tegenweer gebragt is. In het Jaar 1721 heeft
mee/hl
deefe Stad een zwaare Peil geleeden en daardoor haare meell:t:
Inwooneren verlooren.
vellooren. In het Jaar 1744 is tuffchen
tu1fchen deef;:
deef"
Stad en de Hlerfche Eilanden een heet Zeegevegt tu1fchen
tuffchen
de Engelfche en de Veréénigde Spaanfche en Franfche Vioeten voorgevallen.
TOULOUSE. De HoofdA:ad
Hoofdftad van Languedoc, in Frankryk,
aan de Garonne,
GaroDne, alwaar een fieenen brug daarover ligt. 't Is
grootfie,, volkryktle.
volkrykfie.
eene oude en naafi Parys en Lion de grootfie
CchoonA:e Stad van geheel Frankryk, met een Aardsbis.
en fchoonfte
dom en met heerlyke Paleifen
twee.
Palei fen voorzien, Aldaar is het tweê.
dies
de Parlement en de tweede Univerliteit
Univerfiteit van Frankryk, dio
door Keifer KAREL den Grooten
Grooun., kort na de oprichting van
de Univerfiteit van Parys,
Parys. gefiicht is. Deefe Stad is inzon.
inzonderheid, voor eenlge jaaren,
jaar en , meer bekend geworden. door
het geval der ongelukkige Familie van CALLAS , 't welk der
Waereld bekend is.
geheele Waereid
kunA:woord van den Tuinbouw. Dit
TOUPILLON. Is een kunftwoord
woord gebruikt men doorgaands van Oranjeboomen, en wel
om eene verwarde menigte van zeer dunne en lange takjes
te kennen te geeven, daar
d~ar veele kleine blaadjes zeer digt b,
malkander aan fiaan.
l1:aan. Dus komen gemeenelyk
gemeonelyk aan den Navel
van elk blad, van 0
Oranjetakke1l
ranj etakke" van het voorige Jaar, zeer
.
veele kleine.
,Een bekwaam Hovenier moet 'er deefe NefieD
.Een
Nellen uitneemen •
nn
an deer::
deer: takjes uit.
uit,
. dat is. haaIen 'er eene groote meenigte ..
om 'er niet meer
weer dan een fiuk of twee van te bouden, dia
dio
rp 4
eene
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eene goede plaats hebben, ten aanzien der gedaante van den
dee(en alleen zyn.
zyn, ontvangen ze het voedfeL, 't
Boom. Als deden
geen ze met hun allen moefl:en
moefien deel en ; worden fraaier, gro·
grover langer en maaken beter bladen.
bladen, beter bloemen en fchoo,
fchooner' Vrugten. Dee[e
DecCe Toupil!oRs zyn,
zyn" de plaat[en
plaat fen daar. de
meef1:e vuilighei:i
vuiligheid en het meelle
meefle ongedierte vergadert.
meefia
TOUPINAMBOUS. Zekere Volkeren in Brafilien, in de Ca.
pitanyen Rio 14neiro,
14neiro. Para en jl1aragnan, in Zuid-Amerika.
Zy gaan naakt en zyn Menfchenvreeters.
TOUPOUSE. Is een
~n 1hydkolf. dien de Turken aan den SaSa·
bel voeren.
TOUR. Betekent eene Reis; ook een cieraad van haairen of
kanlen. Eene tour aan eene zaak geeven, wil zeggen een
kanten.
zekeren draai of gcfchikte
geCchikte manier daaraan geeven.
TOUR. Towr. Betekent eigenlyk een Toren; maar in eenen
zin wordt het Kalleel,
Kafieel, te London aan de Teems,
byzonderen lin
daarIn {handen
Toren. aldus genoemd, op
van den midden daarln
llaanden Toren,
wiens 110t:ken
hOt:ken ook dergelyk een {laat.
fl:aat, zynde voor
Voor deefen
deeCen de
vei blyfplaars der Koningen en eene Forteres
foneres van de Stad ge.
weefl:,
weefi, gelyk ook nog tegeeswoorJig,
[egcr:swoorJig. na het affterven
affierven van
eenen Koning, de opvolger aanfionds deefe plaats in bezit
neemt. 't Is een oud Gebouw dat WILLEM de Overwimlaar
'gefiicht hehben,
hehbcn, en hetzelve heeft eene Engelfche
• zou1e 'gefl:icht
Nyl in dell omtrek.
omtrel,. is met cellen Muur en met Grachten
omringd, en met veele {lukken
fl:ukl,en GeCchuts
Gefchuts bezet. Daarin wor';
wor.
den de kleinoodjen ces
des Ryks; de oude Archillen;
Archiven; de oorWetren , de Privilegien van alle
fprongkelyke oorkonden der Wetten.
ftanàt!n. en de lIerbin~teOlfTen
verbin~tenrffen met Uitlandfche Mogendheftanden,
bewaarJ. Aldaa! is ook een Tuighuis, waar·
den zorgvuldig bewaard.
als.
uit men alrvd 6ooco Man met wapenen kan voo.zien; alsmede de Gevangenis voor de StaatsperCoonen, en eindelyk
MlIntplaats van ~.et geld,
geld. dat anders nergens geflageD
geflagen ot
de Muntplaats
wor.it. Wanneer 'er Vreugdefchooten Qver eene
gemunt wodt.
worden,
overwinning of andere plegtigheid moeten gedaan worden.
dan lot!:
10ft mt:n
ml:n het Ge[chut
Gefchllt van den Tour. De Commandant
van deefe gewigtige plaats wordt tbe Connetable of tbe T.wr
~enaamd,
~enaamd. die gemeentlyk Sherif of Rechter van het Graaf.
fchap Middlefex en deszelfs Landeryen is.
TOUR BASTIONNÉ. Is een met onderaardCche Gewelven
Toren. die in de gedaante
en Schietgaten voorziene fierke Toren,
Baflion op de punten van een Bolwerk gebouwd en
van een Bajlion
gelyk als in de plaats van ecn
een Cavallier of zoogenaamde Kat
van een afgefneeden of gedctJcheerd
gedetJcheerd Baflion diende,
diende. daar
Jok de Gewelven tot een Magafyn dienen. Diergelyken
voornaamelyl\. ~ebfulkt,
gebrulkt, daar men volgens VAUBANS
wordt voornaamelyk.
illil,llicr verficlkt.
verner!>!.
illilJlicr
TOUlt
TOUP.
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TOUR CREUSE. Zoo wordt het terug getrokken deel van
genoemd, wanneer hetzelve rond gemaakt wordt.
de Flacque genoemd.
gelyk V AUBAN naar zyne eertle
eerfte manier gedaan heeft.
TOURILLONS. Zyll twee metaaien pinnen aan beide zyden
van een fiuk Gefchut, door miJdel
miJd el vanwelken het op de
dB
Laffetten ligt.
TOURLOURIE. Dus noemt men een Boom van het Eiland
Cayen~e, wiens bladeren.
bladeren, zegt de Heer PreJontaine.
Prefontaine. vyftien
Cayenne,
vyflien
of zefiien
zefiten voet lang zyn. en in de lengte van eene Rib doorloop en worden. Men gebruikt hen in de lengte en dwars, om
Joopen
de hutten te bedekken, met de ribben zeer digt tegens mal};.aader
lang, en vatten niet
ka. der te fchikken. Zy duuren
duureD zeer lang.
ligt vuur. Zy zyn na die van de Ouaye de geenen die het
meene
rneefie gezogt worden. Deefe Boom is de Urucur'J
Urucur':J van

Pifon.
TOURLOUROUX. De Franfchen
FranCchen geeven deefen naam aan
eene foort van Zet:krabben.
Zet:krabben, die men aan de punt van Barba_
Barbaryen en aan den mond van de Senegal vangt.
Iyen
Tourlauries omtrent de Antillifche Eilanden:
Men vindt mede Tourlouries
Deere kleine krabben hebben een aangenaamen fmaak; maar
Deefe
veroorzaaken.
men zegt dat zy die geen en een bloedvloed veroorzaaken,
die 'er veel van eeten.
TOURMALIN. Zie het Artykel TRIP.
TOURNEFORTIA. (In de Botanie) Eene foort van de peil'
pen·
tandria'monogYllia
tandria'monog':f1lia Klalfe
Klaffe der Planten,
Planten. welIIer Bloem betlaat
bellaat
bloemblad, in de gedaante van een langronde
uit een enkel bloembl~d.
ilYP, langer dan de Calyx. verdeeld in vyf Segmenta,
Segmenta. eenig·
eenigfillts breed en gepunt. en open gerpreidt;
gefpreidt; de vrugt
veugt is eene
fiots
kloOtvormige Bes, bevattende twee Cellen; en de Zaaden
klomvormige
gedaante, twee in getal, en by het
zyn van eene ovaale gedaante.
vleerch verdeeld.
vleefch
TOURNELLE.
TOURNELLI<:. Is de na~m
Da~m van twee byzondere gerecbtelyke
eerfle wordt genaa'11d
genaamd TournelJ~
Tournell~
Collegien in Frankryk. Het eerlle
Civile. en is eene
fene kamer van het Parlement te Parys,
Parys. die de
Koning in het Jaar 1669 opgericht heeft. Zy bcfl:aat
befiaat uit eenen Prefident en verfcheide Raajsheeren
Raa:lsheeren van de groore
Kagroote Ka·
mer, die Maandags. Donderdags. Vrydllgs
Vrydags en Saturdags ver·
ver~
mer.
gaderen
gade ren • en over zoodanige Gefchillen de uitwyfing doen.
doen, die
len minf1:en
ten
minllen eene So,n van 1000 Livres of 500 Livres renten
betreffen. Oe Leden van dit Collegie hebben 250 Livres
Traétement. die hun van den Rentmeefier
Rentrneefier des
extraordinair Traélement.
Parlements betaald worden. In het Jaar 1735 heeft de Ko.
ning
Ding no!! een Colle~ie van deeCe
deere TourneIIe
TournelIe opgericht.
opgericht,'c
'c welk
Hof, IS
15 Raaden van
... an de groote
uit twee Prefidenten van het Hof.
Kamer en uit een gelyk getal van de Kamer der Enquétes beo
Raat.
flaat. He:zelve
He;zelve dot:t
dot;;c de uilwyfingen
uitwyfingen van Burgerlyl;e
Burgerlylie zaak
zaaken.
en •
5
die
P S
d~
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die op ~ooo Livreg ~n. cfaarbove~ beIoopen.
beloopen. Het tweede Col·
legie is Tourn,lle
TourfI.lle C"ml7lelle. dat In het Jaar 1436 opgekomen
is.
is uit 2 Prefidenten van den Raad, 8 Raadsheeren van de
groote Kamer, en 10 andere Raadsheeren beftaat,
gr~ote
befhat, en niet&;
nieti
erimineele zaaken te v8r~andelen heeft.
anders dan Crimineele
TOURNESOL. Zie het Artykel TORNA SOLIS.
SOLlS.
TOURNER of Changer de Main.
Main, is een Paard zwenken.
Inlhument gemaakt
TOURNIQUET. (In de Heelkunde) Een Inftrument
van Rollc:n of Zwagtels, Comprefi'en.
Comprefi'en, Schroeven. em~. diedie.
nende om dt. Bloedvaten van een Lid te drukken. en aldaar
eenigen tyd
ryd den omloop des Bloeds op te houden,
houden. ter bevordering van de konfibewerkingen.
konil:bewerkingen. die men doen moet.
Het gemeene Tourniquet is zeer eenvouwdig. befiaande
beil:aande al.
il:rop, waarmede
leenlyk uit eene geweeven wollen of zyden firop.
il:okje hout.
hout, dat in den kring
het Lid omringd wordt, een fiokje
il:rops gefiooken
geil:ooken wordt, draait het eenige keeren om.
om, en
des firops
fluit het Lid zoo wel, dat het bloed door de vaten niet vloeien
kan. De daartoe benodigde dingen zyn een Zwagtel van een
duim breedte, en van eene el lang,
lang. een klein cylindervormig
opgerold windCêI.
windfêl, van twee vingers'.dik en vier
houtje J een op~erold
lang,
lang. eenige Compremm
Compreffen van eene goede lengte en omtrent
breed. om de beenen en armen te zwagzwag.
drie of vier vingers breed,
il:ult dik papier of leer.
leer, omtrent vier
telen. en een vierkant fiult
vil'lgers wyd. Zi:! PLAAT
PLAAT CCLVII. Fig. I.
De manier om dit Infirument
Inil:rument aan te leggen Is deere: het opop.
gerolde windCel
winMeI (bandage) moet gelegd worden op den fiam
il:am
des gewonden S!agaders.
S!agaders, in de lengte,
lengte. bedekkende dezelve.
tegengeil:elde rigting, met Comprefi'en, omringend"
omringendo
in eene tegengefielde
heen of de arm,
arm. als waare het met een Ring»
Ring;
den voet, het been
deere opgelegde dingen.
de rol moet tweemaal rond gaan om deeCe
en met eene knoop vafigemaakc
vail:gemaakt worden. Dogtan&
Do~tan5 zoo los dat ge
tuITchen kunt brengen: het leder of
gemakkelyk uwe h:md daar tu{fchen
dikke P.:pier moet nu netjes daaronder geplaat!1:
geplaatil: worden. op
het
ui[wl~ndige deel des beens, en de rol langfaamerhand
langraamerhand
her ui[w,~ndige
toegedraaid, door den fiok,
il:(Ilt, die in den knoop moet gedree.
toegedraaid.
het geene gefchieden
ge(chieden moet tot Jat de bloeding
ven worden; bet
geil:opt is; nu moet de fiok
il:ok in dien iJ:and gelaaten
gelaatell
geheel gellopt
worden tel wyl de wond naar den alrt b;:handeld is, en de
wederkoulil: der bloeJing belet. Wanneer dat einde bewederkoulfi
reikt is, moet het Tourniquet losgemaakt worden, of geheel
weggenomen, zoo als men befi
weggenomen.
beil: ui
uI oordeelen; maar wan·
opgen~er het aan den arm gebruikt wordt, zoo moet bet opge·
rolde win ,i fel gt:pl:latfi
gepl:latil: worden naby de Axilla.
Axilla, in het in·
wendige det:l
det:! van de Humerus, en de fiok
il:ok moet in dit geval
vallge:naJkt worden op de tegengellelde
tegengeil:elde zyde. terwyl dil
dee[lln fi:and vereifl;~t, cn wanli.;ging dei Slagadera aldaar deer!:n

neer
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neer l1et
\let gebruikt moet worden aan de dyen, zoo moet de
binding gefchieden naar dat bet geval vereifcht,
het'
verei(cht, 't zy op het·
bovendeel van de dye of juift over de knie.
Maar behalven het gemeene Tourniquet zVn 'er andere ell
en
Ibid. Fig. 2. is een
uitvoeriger formen van dit Infirument.
Inf1:ru~ent. .Ibid.
koperen Tourniquet, om de bloedingen
bloedmgen in
m wonden van groo.
te Slagaderen te floppen; waarin AA is eene koperen Plaat.
eenigfints geboogen;
geboogen ; BB een fierke
f1:erke koperen Schroef; C, een
ronde Plaat, om op de wond vafigemaakt
vaf1:gemaakt te worden; D. de
knop die de Schroef draait; EE een fierke
f1:erke Lederen riem.
om het gewondde deel te omringen; FF een deel van den
riem met gaten geboord, waarmede men hetzelve aan dell
den
Riem GG kan vafimaaken
vaftmaaken en verlangen of verkorten kan
overeenkomfiig
overeenkomf1:ig het vereifch der zaake.
Ibid. Fig. 3. is een ander koperen Tourniquet, volgens ~de
manier vaD PETIT,
PETIT, wiens gebruik men gemakltelyk
gemakkelyk begrypen
zal uit de befchryving van Fig. 2.
In
10 Plaat CCLVlII. Fig. I. No. I. wordt een bouten Tourni.
quet vertoond, waarin AA is het bovengedeelte; BB bet on.
derfie;
derf1:ej C de Schroef; D de twee kleine Yferen Sch~even.
waaraan een lederen of zyden riem kan vafigemaakt
vaf1:gemaakt worden;
E, haaken om het andere end van den riem aan vafi
vaf1: to
tCJ
doen; FF,
FF. de enden der bovenfie
bovenf1:e en benedenfttl deelen YaI1
vall
het Infirument,
ontvangen. en ge.
Inf1:rument, uitgehold om den riem te ontvangen,
ftadig
f1:adig in derzelver fiand
f1:and te houden.
bouden.
Ibid. No. 2. Is eene andere foort van Tourniquet, gemaakt
van koper, wiens deelen en gebruik men ligtelyk
Iigtelyk begrypell
begrypen
zal uit het geene alreeds gezegd is.
TOURNOOISPEL. Zie het Artykel STEEKSPEL.
TOUSSELLE. Dit is eene foort van Graan, ~atzeer gemeen
is in Languedoc. Het heeft geen haairen of vefels aan de
aai ren. Deszelfs fieel
f1:eel is hooger, en zyne Zaaden zoo veel
grooter dan die van de gemeene Tarw. M~n
Mem bakt 'er zeer
wit brol)d van.
TOUTE BONNE. Zie het Artykel HORMINUM.
TOUWSLAGER. Deefe hebben een Gefchenkt
Gefcbenkt Ambagt. HunHun·
ne GewooDtens
Rocenburg aan de
Gewoontens en Ordonnantien zyn te Rotenburg
Tauber openlyk gedrukt. Hunne Meefierflukken
Meef1:erllukken befiaan
bef1:aan op
fommige plaat
plaatien
fen in een
et:n Touw van 20 Ellen. niet meer nocl1
noch
minder, en ook juifi
juif1: 20 pond zwaar. Het tweede is een
touw
touW van tien Roeden, maar insgelyks van 20 pond. Het
derde van 60 ellen,
ellen. maar naauwkeurig van vierdehalf pond.
TOUWWERK. (OUD) Komt van de Scheepen ,• en wordt
door daartoe geflelde
gef1:elde Arbeiders uit malkalld<;J
malkalld~ gemaakt en wewe·
derom lot iilld.:r
iill~tir l'cuw gemuikt.
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TOVERES.
TOVERES, In Bretagne geeft men deeCen naam aan eene rOOr&
foor&
van Tol
Tol, die eene kleine eenfchelpige Schelp is. De Heer
D'ARGE~VILLE
n'ARGENVILLE ze~t dat het een Maanhoren is, die een plat.
agUgen mond heeft, navelswyre is en eene Afchverwige kleur
heeft. die met bruin gefpikkeld
gerpikkeld is.
TOVER_LANTAARN. Zie het Artykel LATERNA MAGICA.
TOVER QUADRAAT. Quadratum Magicum. Zoo heet een
eeD
Quadraat, 't welk in ve'rtcheideD kleine QuadraateD verdeeld
is geworden.
geworden, en waarin getaleD
getalen van eene Arithmetirche Pro.
greffie dusdanig verzet worden, dat alle de rom men , welken
in eene horizontaalhorizontaal· of verticaal-rye /laan, gelyk zyn met de
fomme in de Diagonaal·rye.
Diagon3al·r~e. By voorbeeld daar /laan 2, 3.
3,
4, 5, 6, 7.
7, 8, 9.
9, 10
10 in
10 eene Arilhmetirche
Arithmetirche Progreffie;
fielt men nu dezelven op de volgende wyfe in de vlakte van
eene Quadraat.
Quadraat, ~oo is

t2..1 I

= 18.
+ ++ 3 =

ïSf
f 33l \55 +11!l
~
I~

1171~18
14 + 6 + 8 =
1 ~1~.!1~14
9
z
7
9 +
+
+7=
:1
2.

18.
18.

5+4+9=18; 10+6+11=18;3+8+7=18;
5
R ;- 7
18; 5 + 6 +
;- 7
18, en ei ndel yk
:1
:3 + 6 ;- 9 = 18; en ditnvolgens
dit:nvolgens beet dit Quadraat 'een
Toverquadraat. Onder de Grieken heeft Manuet MosclIo.
MosclIo·
POLUS een Boek daarvan geCchreevcn,
gerchreeven, 't welk op de KoninkKonink·
lyke Bibliotheek te Parys in ManuCcript
Manufcript te vinden is. Onder
FRRNICLR een byzonder Werk daarvan verde nieuwe heeft FRRNICLE
LA Hl RE • na zyn dood, Anno 1693
'\fa3rd;gd, 't we!k OF. LA
\'a3Tll;gd,
heeft uitgegeeven. In den Jaa re 1703 heeft POIGN AR 0 ook
een Werk doen druUen, waarÏn hy verder is gegaan, en DE
HJRE heeft in de Mem.irC!
Mem.iru de I'Academie RoyaledesScimRoyaledesScim.
LA HIRE
ces, Ao. 17°5. pag. 166. deeCe
deere /loffe door nieuwe uitvindinuitvindin.
gen uitgebrt:idt.
uitgebrt;idt. Echter weet men tot nog toe geen nut 't
welk deeCe
deere ToverCjuadraaten hebben. Eenen Regel om vier
Quadraaten te vindt;),
vindcil, geeft BACHET in zyne Pnbl~mes
plaifants.
deeren naam a3n den kalkagtigen
TOVERSTEEN. Men geeft deeCen
Linsfh:en, omdat.
omdat, wanneer men hem in een zuur vogt plaat/l,
plaatft,
heen- en- weder draait.
draait, tot dat het vogt in
hy onophoudelyk heen·
a!le zyne holligheden is doorgedrongen.
doorgedrongen, en dat het verzwakt
deeren /leen Ie
te
is, door zlg met de aJrd3gti~e deelen van deefen
verzadigen. Dit uitw,rkrel,
uitw,rkrei, hoe natulJrlyk het ook zyn mag.
fchYA' tchter
echter al zoo verwonderlyk als de Uitwc:lkfelen van

+

=

=

den
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den Zeillleen in het oog van die geenen die niet aan de uit·
~ewoon zyn.
werkfelcn der Scheikonfl eewoon
TOVER-VAATWERK MET \VA~·ER.
WATER_ Vas Hydromanticum.
TOVER'VAATWERK
Is een byzonder vaatwerk. waann
waarin men alles in het water
ziet zwemmen. 't geene of tegenover fiaat. of zig \'oorby
be-.v.eegt.
P. ZAIIN
h~t~elve uitgevonden. en befchree.
be;v.eegt. PZA/IN heef~ h~tz_elve
ven in zynen Oculo arsifiClall.
a,'ificlall. FWldam. 3·
3- Jyntagm.
fyntagm. 5. c. I·
Ttcbn 7·
694. Dit Vaatwerk is inderdaad eene foort
Tecbn.
7- p. 694·
Coort van
eene Camtra
Camera ObJcura. eD
en dient tot zonderlinge verlulliging.
Eltmtnfis
Men vindt hetzelve ook befchreeven
beCchreeven iD
io WOLFFS E/emen,js
Diopericif
449·
Dioptricil! § 449.
TOV~[t YE. Magia. Zoo wordt genoemd de Waarzeggen.
af, onder allerlei Volken geoeffend
van alle tyden af.
kcnft ~ie Vän
en bJog
~,Jog ~eichat is; doch die in deefe befchaafder tyden,
tyden. op
veele plaatfc::n. veel van haare kragt verlooren heeft. Zie ~et
Artykt:!
... Gl ....
Artyktd M
MAGtA.
Tovtrin:. Dit is een Verfchynfel dat men dik.
TOVER YE of To'lJtrin:.
wlis in het velJ ziet. Het is een RonJ 't geen het gemeene
wils
voortD:lllS' geloofde dat door ToverelTen
Tovereffen in haare dansdan5. Volk voortn31ls
fen ge\'orMd wierd. Men ziet eeoe Graszoode. in het ron.
kaa I gemaakt.
gemaakt, waartegen het
de. tt:r breedte van een voet. kaal
mldd~ltle ~edeelte.
gedeelte. 111
In de uitgeflrektheid Vln
VJO zeven of agt
a~t
mldd~hle
roed~n, of minder middellyn!. groen is. Eenigen Cchryven
fchryven
roedt:n.
Verfchynfd aan den Donder toe. AnJeren
Anderen willen.
willen, dat'
dal.'
dit Verfchynfel
deefe kringen door de Mieren gevormd worden. \Vat 'er de
deeCe
oorzáak van zyn mo~e. z~o is z1 echter natuurlyk. en het is
Tovcrye.
geen u:twerkfel van Toverye.
TOWARZYSEN.
TOW
ARZYSEN. TOWARZITS. TOWARISOZ. ZynSoL.
da3ten in Poolen met zwaare \Vapenruflingen. Zy b:hangen
Ooyevaars en Kraan·
zig dikwils met ruilTchende Vleugels van Ooyevaus
vogels. o;n zig daardoor te fchrikkelyker en der vyanden paar.
toeru!ling draagen
den fchichtig te maaken. Behalven hunne toerufling
LuipaarJc:n en van andere Die·
zy ook de huiden van Beeren. Luipaarden
ref] .. naar dat het iemanc
iemant betaaien kan.
re'l
TOWR.. Zie het Artykel
Arlykel TOUR.
TOUR,
TOWR.
Giftbooln uit Canada, Is een Boom met
TOXICODENDRON. Gifeboom
vyfbladige re~elmaatige
re;;elmaatige bloemen en eeno
eene
boswysgroeiende vyfblad:ge
fap is bytend (cherp
[cherp en maakt g"o
gilvrugt. Het Cap
ronde drooge vru~t.
vaarlyke en pynlyke Gezwellen.
'Iergift waarme::le
waarme:ie eertyds de WerpfpielTen en
TOXICON. Het ~ergift
de Pylen vergiftigd wierden. Somtyds wordt het ook geno·
men voor al dat vergift. 't welk inwendig geóeeven
gegeeven of iDge,:
ingeo:
nomen wordt.
Eenc foort van de didynamia.an.
TOZZIA. (In de Botanie) Eene
Rio/perm:" klaffe
Idalft.! d;r PIJnten • lIlt:t
lIlc:t eene é~nbladlge gehpte
gellpte
RioJpen,,:"
b:oelll ;\'ell;-:r
; 1'(;: \I;.; r opperlip in tweën en d;:
d.: onderlip in drietln
dridln ge.
gr.
b:oem
dec:IJ
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deeld is. De vrugt is een klootvormig
kloot vormig ééllvakkig
éél\vakkig k:p(el,
k:pCel. bevattende een lan~rond zaad.
dee(en naam aan eene Rup"
Rups
TRAAGAART. Goedard geeft deefen
TRAAGI\.ART.
tie ZeebiefeD
Zeebiefeo of met andere Heefler.
Heenera voedt die
die zig met de
in vogtige plaatfen of op den oever der Grachten groeien'. Zy
verandert zig in eene vlieg,
vlieg. ~ier vleugelen zoo vafl
van tegens
het Ligchaam geClooten
geOootcn liggen,
liggen. dat men het naauwelyks ono~
derfchciden kan.
derfcheiden
WJN,LOW heeft aldus de Tan.
TRAAGE TANDEN. De Heer WrN~Low
den der Wysheld
Wy,hetd f!enoemd,
;!t!noeJld. omdat zy niet komen dan langen
tyd na dat ade de anderen zyn uitgekomen.
TRAAN. Men geeft deeren
deden n~am
n~arn aan den Olie,
Olie. die men
eene foort
roort van defli!latie.,
delb!latie. uit de Lever of bet Vleefch
door cene
Vdfch:!n uereidt.
bereidt. De geene die men uit het ongekookte
der Vllfch::n
gt!noemd.
Walvifchfpek bekomt, wordt dunne of heldere Traan genoemd.
Walvifchrpek
bçreidt werdt, geefc
geefC
De andere, die van het gekookte Spek bereidt
men den naam van bruine Traan.
De befte Traan is de geene die zuiver i,s,
i.s. en van de Lever der
Kabbeljaauwen,
HTchen komt. Hierom
Viffchen
Kabbeljaauwen. Zeehonden en andere V
Viffçhers deefe Levers zorgvuldig
vergaderen de Yslandfche Vilf,hers
hen. omuent
omtrent zes weeken laaten
in Tonnen. in welken zy hen,
d~ Traan af,
af. die ''f'r
fmelteR. Zy gieten 'er alsdan d=
fOr dus van
zeI ven uitgezypeld is,
is. en ~engen
zrengen hem, zonder hem te
zig zelven
laateg kooken. met de klaare Walvifchtraan, om hem beter
laaleg
kooken. 't
te maaken. Zy laaten het overige vervolgens koóken,
voegen. en het een en ander
geen zy by de bruine Traan voegen,
aan de Deenfche Kooplieden verkoopen.
maak en mede veel Traitn
Tra~n van de Levers ,der
der
De Noorwegers maakcn
Kabbl.!lja:lUwen en Dorfchen,
Do[fchen, wanneer
wannc:er zy deefe Vllfchen
VIlfchen vVisn
Kabbeljaauwen
.. n
het ingewand ontblooten
ontblooren., om 'er Stoltvifçh
StoJtvifch van te vervaardi.
vervaardilaat en dec:Ce
deefe Levers in de open lucht liggen, opdac
gen. Zy \aaten
O:ic uitvloeien zou.
zou,
'er den O!ic
De Franfchen
Fr&nfchen volgen hen hierin, op de Banken van Terre
huene I\abbeljaau·
Kabbeljaau·
Neuf. alwaar zy Traan van de Levers van hUDne
wen bereiden.
TRAAN AG TIG. Zie de Arlykeis
Anykeis LAClIRYMA.
LACJlRYMA.
'TRAANAGTIG.
LacbrymaliI, (In de Anatomie) Is eene
TRAANBUIS. /hc1us Lacbryma/is.
h~ !-;roorf:e
geJeel!e, uitgewerkte
uJtgewerkte Buis, in het boventla
bovenlle
voor h:!t
grocrne geJcclre,
KaakebL'e:l. Zy begint agler
agrer dc:rzel
derzelver
Neus-uitlleekfel,
Kaakebl>t::1.
ver Neusuitfleekfel , aan
mwe;)Jig\.! zyJe dtr oogkuiilche
oogkuiilchc uilranding
uitranding,• cn
en daalt ne·
de mweö)Jig\!
der. zig e.;n
e"n weini~
weir,i~ (chlllns
(chulns aglcrwaarts
agr\.'n'!.1arts begecvende,
begecvendc, en opent
der,
zlg
Neusfd)e!p, in het neuskuihje,
z!g ond\!r
ond\.!r Je ondcrlte
onderlte !'lcus(\.help,
neusKuilrje. Het
Her
hovendeel
deer.:r Buis is breccer dan het onderfle.
onderlle. Het is
hoven
deel dee(er
beklt!e.\t door een vlies, dat een.:
cen", volharding Ich}7nt
lch)'nt Ie
te zyn van
bekl~e,lt
S'1o:\'li~s. lhar
Hur bovendec.-!
bovendeel wordt de TrJam:ak
TrJanlak genoe'Tld.
genoe'11d.
het Sljo:\'li~s.
Ht.:t t;e'J:u:k
~è'J:u:k de; .l::ks
J~r TI.nnb
TldlJjb .. ;~
:~ is OUI het
hl.!t overvloe.
H\!t
~~ks cn Jt.r
di&C
disc
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cJige
Jige der Traanen, diede oogen bevogtigen, te ontvangen, en
bet naaragter in de Neuskuil~n te
~e voeren. Het gebeurt fom.
het
bevm,dt, door de verfiopping der
tyds dat de zak zig verfiopt bevin.dt,
m~t meer kunnende neemen
neem en •
Buis. De Traanen deefen weg nIet
C'p de koon
koonen.
<lntloopen over het onderfie ?oglid
?oghd en vallen <'P
en.
ontloopen
Dit is het geene men Traamng noemt. Dit wordt door do
da
lnbrengin&
lnbrenging e:ms
eens fonders in de onderfie
orderfie opening der Buis ge.
neefen ; hetwelk eene n~auwkeurige kenn!s van haaren loop
neefen;
vereifcht. Doorgaands IS de helft der BUIs
BUIS maar in het Kaa.
kebeen uitgehold. Het overige is door het Nagelbeentje en
de onderfie Schulp gemaakt.
TRAANEN. LacbrymCl. De Traanen zyn niet anders dan eeee·
ne Lympba, of wateragtig, fyn, helder, zoet of eenigfints
zout vogt. dat van het Slagaderlyke bloed in de Traanklier
en in de KJierkorreltjes,
Klierkorreltjes • waarvan het inwendige der OogJe:
OogIe:
beo
den doorzaaid is, wordt afgefcheiden. Dit nat dient ter be.
vogtiging en afwaffching
afwatTching der Oogen en Oogleden; begeeven
begeeven.a
de zig vervolgens door zyne natuurlyke vloeibaarheid, en de
gefiadige
genadige beweeging der Oogen
Dogen en Oogleden
Ougleden naar den inweninwen.
digen hoek,
hoek. zoo wordt het weder opgenomen door de Traanfiippen,
nippen, en gebragt naar den Traanzak, die het, door het
Neuskanaal , in den Neu,s
Neus fiort. Het traanwater loopt geheel·
en-al door deefen weg Ult.
uit. doch zoo de oogen,
oog en, de traanklier
en de Klierkorrels der Oogleden geïrriteerd zyn door eeni[!e
eeni!Z~
Ligchaamen • die daa~in
daarin gctree~en
gctreeden zyn, gelyk fiof,
fiof
vreemde Ligchaamen,'
mollert t peper, de Ultwaa1Temmg
uitwaatTeming van UIen,
Uien. de rook of iets
iet;
diergelyks, of door de Traanen zelfs,
zelfs. die fcherp geworden
zyn. of door hevige gemoedsbeweegingen, gelyk pyn.
pyn, droef.
heid.t medelyden.
medelyden, vreugde. Deefe affcheidende werktuigen
beid
alsdan verfchilIende gedrukt wordende. zullen eene groote:
groote;
menigte Traanen uitllorten
uitfiorren dan de Traanllippen
Traanilippen zullen kun·
nen opfiorpen;
gaan.
opflorpen; een groot gedeelte zal waarlyk daardoor gaan,
doch het overige zal over het onderlle
onderlte ooglid
oo~lid ontloopen. en
droppelswyfe langs de wangen vlieten. Hët
Htt zelve zal gebeuverfiopt of ge.
ren Indien de Traanfiippen of het Neuskanaal verllopt
drukt zyn.
De kinderen, de oude Mannen en de Vrouwen huilen gege·
makkelyker dan de Mans die in een' Mannelyken ouderdom
:zyn. omdat zy de Gemoedsbeweegingen minder wederfiaan
zyn.
dan deefe laatllen,
laatfien. en omdat haar vogtig temperament de bron
der Trq:mcn overvloediger maakt.
TRAANENDAL. Is een zeker Gedenktekeft of Pyramide, die
de Hertog
,Hertog George van Llegnits en Rrieg, digt by het Dorp
Woldan ,• een nur van Llt'gniu, Ileeft
heeft laaten 0pNchten,
oprichten, en
ce'n Latynr.:h Opfchrifc daarop
daawp laa!en
laatcn zetten,
zetten. wanneer hy iJl
in
een
net
11et jaar l664,
1664, 7yu.e
7yll~ Dogter ,J ~c
de Prmfcs D:Jrothea Eliiibeth.
E!i1:Weth.
di,
di:l
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die met Hendrik. Vora van N~iTau-Dillenburg in den Echt
verbonden wierd.
wlerd. en met haar Gemaal uit Silefien vertrok,
vertrok.
den laat{len affcheids kus alm
a3n deefe plaafs gegeeven heeft.
LACHRYMALlA PWNcn.
PWNcn.
TRAANEN GAT. Zie het Artykel LACHRYMALlA
TRAANGLASEN. Zyn langwerpige,
langwfrpige, beneden ronde en wY'
de. maar vanboven fpitscoeloopende Glafen. met een dek.
fel, byna in de gedaante van een ScheillUndigen Kolf; dier'
~elyke men fomwylen onder de Aarde by de zoogenaamde
Urn(JJ gevonden heeft. Men verhaalt dat de Ouden hunne
Traanen, die ze over den dood hunner Vrienden aorteden.
in deefe Glafen verzamelden.
verzamelden, en
cn ter gedagtenis nevens de
Doodbuffen
Doodbuff~n begroeven.
.
TRAANKLIEREN. Zie het Ar!ykel GI.ANDULlE
GI.ANDULlE LACHRYMA.o
LACHRYMALIS. De ongenaamde Traanklier is eene witte en platagtlge
opgehoopte klier. Zy ligt tuiTchen den boven!len
bovenllen en Uitwen"
digen wand des Oogkuils en den Oogbol, en firekt, zig in
tweën verdeelende , zig naar den grooten Ooghoek uit,
uit. nakleînll:
dat zy dat digt by den kleinen begonnen heeft. Zy kleînft
gefiadig een vogt af, dat de oppervlakte des oogs glibberig
pynlyk
maakt, en belet dat de wryving van het ooglid niet pynlyk:
is; dit vogt is de Traanfiof. De Traanklier ontdoet zig daarvan door veele kleine buisjes, die Traanklier-buisj«s genoemd
worden, langs de Kraakbeenboogen volgen, en het vlies dat
het bovenfie ooglid bekleedt,
bekleedt. doorbooren. Zy zyn zeer moeie·
lyk
Iyk by den Menfch te vinden, 't geene maakt dat men Iie.
lie.
ver ter vertooning Oifenöogen gebruikt, waarin zy veel aan·
merkelyker zyn.
Deefe naam wordt gegeeven aan
TRAANKLIERBUIS]ES. Deere
Traanldier. Daar zyn 'er zeven of agt
de Scheibuisjes der Traanklier.
in den Menfch. Zy loopen tu{fchen den inwendlgen rok van
het bovenfie ooglid en de pees van zynen opligter. Zy drindeeren Rok door. lang~ de kraakbeenboogen
kraakbeenboogen,, en IeggeIl
gen deefen
hier ter pl:latfe
plaatfe af, een klaar, afveegend • doordringend en
een weinig ziltagtig vogt, waarvan het gebruik is de opper·
vlakte des oogbol$ glibberig te maak en, en te beletten dat de
wryvingen des ooglids niet pynlyk zyn. Dit vogt is de Traan·
fiof. Het wordt fomtyds zoo dik dat men gezien heeft dat
uiter'
het kleine Steentjes gemaakt heeft. Deefe buisjes zyn uiter·
maate [yn
fyn en moeielyk om
OrIl in den menfch te vinden. Om de·
zelven te ontdekken, moet men het ooglid et:nige
eenige minuten in
koud water fieeken. en het water zonder
~onder het af te veegen •
weggenomen hebbende, van plaats cot plaats met een klein
pypje 0;> de oppervlakte van dit vlies blaafen. De fpuit moet
heel digt by zyn, zonder dezel
dezelven
ven aan te raaken, opdat de
wind alleen de openingen dtefer
deefer Pypjes ontdekke, en, door
dezelven op te vullen,
vuIleD, zi3tbaar maake. Dit is de manier van
den
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4!en Heer WINSLOW. De Heer LIEUTAUD
41en
LtEUTAUD raadt aan
a~n \'211 (:co
den
zegl dat
dolt deert!
deert:
oogbol met de Traanklier uit te necmen , en zeg!
vaten, na een of twee uuren te wecken, zeer wel te
tc voorfchyn komen.
.Anatomi~.) Een langwerpige en vlier
vlic~"
..
TRAANZAK. (In de .Ánatomi~.)
N eus!Juis. die,
die. wanneer
aglige zak, die een. ~ervolg IS
IS der Neus!>uis.
zy agter de verecmgmg
vereemgmg der oogleden ~ek()men
~ekomen is. 7.11~
:dl~ aan~an·
merkelyk verbreedt. Daar zyn Schryvt-rs
SchlYVtrS die l-:e'll
~;e'11 Tm-!::tcr
T,.tcbtcr
noemen, omdat hy nederdaalende •, nanU\\'t'r
na~u\l't'r worrlr.
\'èOrcJr. Dcefe
Deefe
SllIitfpier der oogzak ligt onmiddelyk
ollmiddelyk agler
a~ter de Pees van de Siniffpier
leden, in den gromen
groeten Ooghoek. Zy wordt a\ieng~!;e~s
alieng~!;e!ls na;;una~u
wer in haare ondereinden, alwaar zy overgaat [Ol
lot een
cen Pyp.
je, dat zig in de holligheid van den Neus,
Neus. onJer het ver
verhe.
he.
melt'gewelfrel opent.
melt-gewelfrel
OOgZf'1UW \'30
\'3n
TRAANZENUW. Is de oude tak, die de OogZ€'lUW
en ingang in den Oogkuil
Oogkuil,• afge':l
fgc-;; ft. Zy is
Willis. by haar
haaren
aldus genaamd, omdat zy aan de Traanklier uitge-leelri
uitge,let>lct wordt.
TRABEA. Een kleed dat weleer de voornaamlle Romeinen
droegen, en wel inzonderheid de Vogel. Wigchelaars. De ge·
mei·
daante van deefe kleeding kan men met geene zeknheid
zekerheid IIld'
den. wyl veele Schryvers daaromtrent maar ter loops en ver·
fchillende fpreeken.
OltBOUW.
TRAB:EATIO. Zie het Arlykel HOOFD OI!BOUW.
TRABEATIO.
TRABON. Dranunculur
Dranunculus EJculentur,
EJcultntus, Draco berba.
herb.. Dra~o.'1.
Dra~on.
wordt in Tuinen geteeld.
geleeld. De bladen, onder de Salade
S"lade ge·
gemengd.
bevorderen het verduwen der Maag; Ilerwekk,m
mengd, bevorderea
verwekkt!n ett·
et.t·
lu!l:. en dienen uiterlyk voor de tandpyn en gezwollen
lun:.
gezwOllen f8n.ltIln.l·
vJeefch, als ze in wyn gekookt zyn.
zyn, en de mond daarmede
gefpoeld wordt.
.
Keil-Spits. Zoo wordt de Linie genoemd. die
TRACE. Kei/-Spitr.
d:e men
met het keil'houweel, eveneens op den grond naar de fnoer
TekenpeIl
maakt. gelyk als men dezelve in 't gemeen met de Tekenpen
op het papier trekt.
TRACER. Traceeren,
Traceeren • KeiifpitUn.
Keilfpitten. Zoo heet men den arbeid,
welke ten eerlle na het aflteeken
aft1:eeken van een Plan voorgenomen
moet worden. Naamelyk van eenen Paal tot eenen ar,d::ren
ar;d:::ren
wordt de Figuur van het Veflingwerk
Vefiingwerk met een (lerk
fierk aangetrokken fnoer af,emerkt.
afgemerkt, naar welke Linie men eene kleine verdieping met het lladhouweeJ
ltadhouweel in den grond maakt, tot dat ein·
ein.
del}k
geheeIe plan,
plan. in zyn behoorlyke grootte ('p
del} k het geheele
r.p het veld
is, naar dewelke men vervol5c:ns
h::t wel!;:
\Vc:rk zdve
getekend is.
vervol5~ns h:!t
ophaalt.
•
TRACER.
TRACER MARQUES EBAUCHEES.
EBAlJCHEES. Wordt genaamd, de
eerlle trekken en de
ec:ne zaak Illa;.kc::n;
dl: ruwe ~çhels
~çhets van eene
llla~hC:lJ; ook
de grondverw geeven.
LO'I~' of L1icbtP'Y,~,
Buis, wtlké
w~lkQ
L!icbtp'YP, Is eene Buis.
TRACHEA. De LII'I:'
X. DEEL.
Q
t~t'.
DUL.
Q
tlóIl
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ren deele
dcele vliesagtig.
vliesagtig, en ten deele Kraakbeen is,
zig van
is. die zÎg
dtn Gorgel uitftrekt t?t de Lon~,
zy eene foort
df.:'n
Lon~. aan de~elke zyeene
van Vaten,
eigen zyn, de LuchtVaten. die aan dit Werktuig
WerktuIg alleen eIgen
Lucht·
verCchaft. Men
lignaamelyk, verrehaft.
vaten naamelyk.
Me::n merkt in dezelve haare lig·
~ing aan, benevens de deelen.
deelen, welken zyn het hoofJ
hoorJ of de
Gorgel; het Ligchaam en haare takken.
De Heer WINSI.OW heeft waargenomen.
waargenomen, en men merkt na
Jlem op,
op. dat de lurhtpyp
luchtpyp niet regt voor den Slokdarm ligt,
ligt. ge.
1yk men tot
tOt zynen tyd toe gelnofd
geloofd had,
had. ma<lr
maar dat zy van haar
baar
haare mik regts afdraait; dat zy zydelings tegens
begin tot aan ha:ire
geplaatll is,
is. invoege dat zy dien met haar kraak
kraak...
den Slokdarm geplaa[ft
been2gtige gedeelte een weinig ter linkerzyde
Iinkerzyde bedekt. Dus
beenagtige
regttrgedeelte der Kraakbeenderen zoo Jlaby
J1aby de wer_
is het re::gt::;rgedeelte
vel beenderen., als de Slokdarm. Het Iigchaam is faamenge.
velbeenderen
fielrl
kringswyfe kraakbeenderen. waarvan men 'er
ftelci uit halve kringswyre
ze/lien of twintig van het Ringkraakbeen
zc!lien
Rini:kraakbeen tot aan de eerfte
Long meer
verdeeling der luchtpyp optelt, welken, hoe zy de
deLongme\,=r
naderen, van
naderen.
\'an middell}'n
middcll}'n verminderen. Deefe kraakbeenderen
worden door een vlies te faamengevoegd. Dat vlies is van.
~gt(;r zeer vleefig; doch naar de zyde der Kraakbeendt:ren
3gtcr
J>ecsag'iCier,
rye Vefelen of twee vleefch.
:Pecsag'i~er. en Uit
Uit eene dubbele ryeVefelen
2~tibe VlieCen
ecrfte VeCelen.
a~tigc
Vliefe::n [aamengefield.
faamengefield. De eerfl:e
Verelen, die de in·
io.
wendige oppervlakte der luchtpyp bekleeden , zyn langwerpig
of regt. Een ander vlies. of zoo men wil,
wil t de tweede Vefe·
Vere·
len.
kruiITen met malkander. W.anneer
]en. zyn kringswyfe en kruifTen
<leefe twee vliefen.
vliefen , of deefe
cleefe
deere twee [oorten
(oorten van Vefelen te faamenwerken , het eerfie dat de Luchtpyp verkort, en het anan·
rlere dat dezelve vemaauwd.
dere
ve/Daauwd, dan werken zy te [aamen
faamen om
alle hinderlyke Ligchaamen. die hier
hIer opgehouden worden.
\VILLJ5 voegt 'er nog twee ander.
andere
naarbuiten te dryven. WILLJS
Rokken
by, ecn
Rol,ken of Vliefen by.
een Kheragtige en een Vatagtige. Het
vogt,
eerne afzondert.
afzonrlert, bevogtigt de inwendige opper'
oppervogt. dat de eerfle
Luchtpyp, op dat de lucht,
vlakte der Luchtpyp.
lucht t die dezelve geftadig
gefiadig
at te droog maake. De klieren Viin
V:in het
aan doet., haar
haal' niet al
agterfte gedeelte
gedeel!e der Luchtpyp zyn zeer veel in getal, rond.
agterfl:e
agti&.
agci 5 • plat en van malkander gefcheiden
gefcheiden;; dus maaken zy geen
bywnder
vlies, dat dcere
deefe Buis uitwenbylOnder vlies uit. Het andere vlies.
d'g
d.~ bekleedt.
bekleedt, is van veele Bloedvaten doorweeven ; kan in
\'erfcheide
~efcheidcn worden,
\'erÎcheide velletjes gefcheiden
worden. en
cn ve:eenigt
vereenigt de Luchtpyp met den Slokdarm. Het overige der LuchlPYP
Luchrpyp eindigt
:Jan de Luchtpypjes,
:lan
Luchtpypjes. die zig verdeeleo.
IIt!t vliesagtige gedeelte dat op den Slokdarm ruil
ruft maakt dat
lIet
rle doorzwtigmg onbelemmerd geCchiedt,
ge[chiedt, 't'( geene onmogelyk
zou geweell:
gewcell zyn ,,zoo
zoo de gantfche Duis
Buis kraakbeenägtig
kraakbecnägtig was,,was, Ik
Ih: Luchtpyp dient ten
ren doorgange der Lucht, opdat dezelve
L~
.;~ Long UitUlt· en wgaa.
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C~roi,aria. Halskruid. Dit is van menigerlei
C~roi'4ria.
fbort. Daar is een TrlJCbelium Umbellijerum,
Umbelliferum, en eene ande.
foort. van veele blaadjes, groeit laag by de aarde. Nog
re foort,
heert een Melkfap, als het van cien
den /lee!
/led
eene andere foort heeft
getrokken of gefcheiden wordt. Deefe wordt Tracbd{ulIJ
Tracve/{ulIJ Py.
PY·
ramidalegenaamd.
tamidalegenaamd. Voorts ~yn 'ermenigerlcl foorten,
(oorten, die men
Bel'Vedere
BeltJedere noemt. Sommigen hebben blaauwe, anderen witte
Bloemen. Zy worden in April gefcheurJ,
gefcheurd, en in vogtige aar'
oe gezet.
LfJtb~pyp·rfll'jding, welke in
TRACHEOTOMIA. Strot. of LfJtbWjp·rjllyding,
zwaare Ontlteekingen,
Ontfteekingen. in de Cynanche
Cynancbe of andere gevaarlyke
AbJceffen gefchiedt, als men vreeft dat de Lyder flikten zou·
de, al!
als wanneer men de Luchtbuis onder de Glafl4ukr
Glafl4uhr Tbyroidelr
,oide~ opent. SOJlmigen doen deefe operatie alleen met d~
de
T,ocart,
Trocart, en als zy het Yfcr
Yfer uit de Wond trekken, laaten z'l
zy
het Pypje terug; doch alsdan loopt men fomwylen gevaar.
tufl"chen de kraakbeenen niet wel mogt
dat men de plaats tuffchen
treffen; waarom het beter is de huid alvoorens in Ie kerven.
kerven,
en wel in de lengte. Na dat het bloeden ophoudt, opent
men, met een Lancet, het Ligament tu{fchen
tuffchen de kraakbeeni.
Ringen. wel toeziende dat men: (I) in het midden ftee.
ge Rfngen,
Neroi recurrt1lte.r.
rtcurrmtes. of in e':nig
ke, opdat men niet in de Ner'Ui
aanzienlyk bloedvat van den bovenften LaryTlx
Larynx fteeke. (2)
(l)
D
Dat
at men geen Bloed in de Luchtpyp laate komen; (3) da
datt
men de klierhuid niet raake; die tegenover de wond is, 't
geene gebeuren kan als men te diep fteekt. In deefe opening
Canu/le, die aan
fieekt men een kleine Zilveren gevleugelde Canu/le.
beide zyden een gaatje heeft. om dezelve door middel
mIddel van
band, om den hals en met een Pleiller va/l te maaken.
een' band.
ln den beginne houdt men daar een Spons met warmen wyn
In
tegen, op dat de lucht in het eerft
eerfl niet 3\
31 te kouj in de
Juchtpyp valle. Dan kan de Lyder,
Lyder. zoo wel door dit Pypjo
Pypje
als door den mond ademhaaIen , tot dat het toeval geneeren
is; wanneer men het Pypje uittrekt en de wond laat tochee,
tochee·
len. 't geene met der haall
haaft getchiedt.
geichiedt.
TRACHOMA. Ook Dafymma genaamd, is eeD raauwigheid,
als Gier/lz~ad,
Gier/lz~ad. aan het inwendige deel der Oogleden, met
aaD eenige fcherpe.
fcberpe. zoutagrige
zO:1tagrige
pyD vergezeld. De oorzaak is aan
wyten, die in het bloed en de andere
en zuure deeltjes te wyten.
Sappen gemengd zyn. Deefen verwekken krieuweling
krieu\\'eling en
roodheid. Dus komt ook uit de TraaDbuif~n
roodheid,
Traanbuif~n eene mer.
met fcheT.
fchtr.
pe deeltjes opgevulde L'jmpba,
Lympba, die de oo:;ldcn
oo:;l~den aanrall
aantaft cn ,~It
:'IC
gebrek veroorzaakt. Om dit ongemak te
re /(eneeren,
.:eneeren. tll,"/l~n
inwenciig
inwendig Surgantia, Mercurialia en dan Decot1
Deco~1 Ligllor
Lignor ErJent. FU'lflar.
FumM. Lignor. M'jrrb.
Myrrb. Yiperin.
Viperin. L1[dd. Ca/ioor. Cir;lIQ.
Cir;lla.
'ar.
tar. Antimun. tic.
"Co Uitwendig is dikwi:s
óikwi:s alie~n
alicc[) z\.:er
Zi:cr eOt:d
eot:d·
Q
Vrou.
Q2
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AI[, R:gin.
R~gin. !lunga,..
!fungar. met een doeJ<jll
doeRjl:
Vrouwenmelk , als ook Alf·
daarop te leggen; of
een Colyrlllm Uit Sem. Cydonior.
ofeen
C'jdonior. Eupbrll.l:
FlEnicul. &c.
&oc. of ook
PJylt. &c. met Alf P/ll1ltag. RoJar. Fmnicul.
J}Z..
~.

Aq. Fll1licul.
Plantag. á j.
Ptantag.
Myrrb.
MYN'b.
TutilZ prcep.
prlZp. á';
á; jj.•
Tutiil

3
5

Aloës Lat. gr. xlj.
X Ij.
.Aloé·s
Colly,jum.
F. Collyrium.

TRACHOMATICA. Worden genoemd zulke Geneesmidde.
len, die legen de bovengenoemde gebreken dienll:ig zyn.
'LlACTAi\TEN. Zyn handelingen, tot een vergelyk over
'LlACTAATEN.
eene Il:ryJige zaak.
TRACTEMENT. Is een Onthaal dat men aan iemant doet.
Inkomll:en van een Ampt.
Arnpt.
Ook de iaarlyl;fche Inkomflen
TRACTEUR.
TRACTEUR, Traiuur.
TraiulI'. Is een Herbergier, Waard of Kok
ge.
voor geld Luiden van aanzien aan zyne tafel fpyfJgt, ge·
die lIoor
lyk in een Ordinaris.
TRADITIEN. Zyn verhaalde Overleveringen, die men maar
ze~gen heeft, maar nergens byeenen deugdelyken
booren ze~~en
van hooren
RoomCche Kerk heeft vee Ie
opgetcl\end vindt. De Roomfche
Schryver opgetel,end
6eefielykheid, noch uit
Ceremonien fn Artykels, die de 6eellelykheid,
den Bybel, noch uit de Schriften der Oudvaders van da
de eereer·
ne
Ue Kerk bewyfen km,
kan, en zig derhalven alleen omtrent die
echter; van de
beroept, die echter1
puntea op de overleeveringen beroept.
Protefiantfche Leeraaren niet voor goed erkend worden.
Proteflantfche
TRADITORE. Zoo heet het Canon
Callon dat by de Geretireerde
F/allquen in de BuJure ingefneeden en bedekt is. Dit Velling.
foulnlige Italiaanen.
Italiaanen, ir.sgelyks van den Graaf
werk wordt van foulmige
van PAGAN en meer anderen, aangebragt •, en dient als de
Bolwerk, fchui·
fchuiVyand op de Brecbe van het tegenover liggend Bolwerk.
te kunnen fchieten.
len wil, om hem alsdan in den rug re
Tlt:\FIC.
ltdiaanCche Troffico
TroJfico dus genaamd, beteken~
betekent
'IR.:\FIC. Van het ltdiaanfche
allerlei Koophandel.
TiLAGACAN
Tragacllntbum. Spina HirCÎ.
Hirci. Dragant. Is
TllAGACAN fH. Tragacontbum.
eene wirte
witte cn
Gom, hebbende
en op we1erlei
vl'e1erlei wyfe
wyre gedraaide Gom.
de gedaante van kleine Wormkeos,
WormkeDs, zynde van
vaD een flymerigen
t:n
t;n cenigfints zoeten fmaak. Dezelve wordt uit Turkyen en
wel voornaamelyk uit Oma, Acbaje en ApuUe
Aprûie gebragt. Htt
Rtt
gew~s waaraan z:: groeIt,
groeit, wordt ï'rll.gacamba.
ï'rflgacamba, Boksboorn ge·
noemd. Zy heeft een breeclen, hout4:r;Ren
houtdgt;gen war:el,
wor:el, dit:
die mee!l:
meen:
over de Aarde gro~:t. Men zel;t
zei;t dat dit Gewas ook groeit in
niet zoo veel GOr.1 ~eeft
Spanjen
SpJnjen en Frankryk; maar djt
djr het ni.:t
geeft
0115 het aneen:,
:lts
anc!ere. '['t wdh:.
wdk Gnc:.enland
Gne:.enland geert,
geeft. alwaar de Trdb2.
'fra 62.
calllh
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unth
'-SOlI! of van zelfs, of als de wortel van te vootem
vooren open;;e.
[pleeten wordt, daaruit vlgeit. Men vindt drie (corten
[corten v-'n
Tragacantb als den beften, ["fnen
fynen en gemeenen. De belt<!
belt>!
beflaat uit de allerkeurigfie
beftaat
allerkeurig!1:e en wit!le
wit.lle lange Verelen. De fy.
fj"
grys,'. do:h
ne is wit grys
d?:h de gemeene ISIS roodagtig zwart. en wodc
Materialj{l-c:n genoemd Me.ffana.
Meffana, De belle Tragacll:th
Tragac~l:th
door de MaterIalIllen
ted~, zuiver cn
en zoef.
zoet.
is klaar, doorfchynende. glad. fmal, teder,
't Is een zeer goed miódel
middel tegens de fcherpe zinkingen. (1(~'l
(1e'l
hoell, (chorheid,
fchorheid, teerin~
leerin~ en Longziekte,
l-ongziekte, weshalven ook de
Species. Diatragacanthi frigirJ,
frigid. tegens zulke Ziektens.
Ziektens, meI IH':~
u:~
voorgerchreev~n
voorgefchreeven worden.
gcl1:ampt Poeder, heTRAGEA. Tragema. Is een grofagtig gcfiampt
fiaaDde
fi~ande uit veelerlei
vet:Jerlei ~peceryen,
lbpeceryen, Zaaden. ballen en wortels.
om çe
çe opblaafingen en winden der darmen
wordende gebruikt 001
verd~elen; de Maag te verfierken
ver!1:erken en de
cie Spyren
Spyfen re
te doen verdeelen;
Jlelpen
Di~ waren der Ouden Digefliva en Maag.
M~ag.
helpen verteeren. Dit
Gemeenelyk wor1en
worelen daartoe gebruikt Rad. Cil/aI,..
Cr.la1ilO •
poeders. Gerneenelyk
Aromat.
.dromat. Ga/ang.
Galang. Zcdoar.
Zedoar. Zin~ibir.
Zin:;ibir. Cortie. AlITalltior.
Auralltior. Citli.
Citri.
Sem. Alli{i.
Allifi. Fanic.
Frrmic. Cumill. Coriallar.
Corianar. Cubeb Cardamom. Cin..
ei".
namom.
:Jamom. Nux MuJcb. Macis &c. bl'
by voorbeeld:

5

~.
fJ'. Sem. Corianar.
Coria71dr. 6.
Allifi·
A/lift·
Freniculi á
á33 ij.
Rad. Ga/ang.
Galang.
Zeaoar.
Zedoar.
Zillgihir.
Zillgibir. á;
á5 j.
Species DiMragac. Piper. 5 6•
6.
Sal Ammoniae.
Ammolliac. depur.
aepur. 3
9 j.
ElfEoJaccbar. Caryopbyll. 3 ij.
ElteoJaccbar.
F. PIJlv.
Pulv. Groffu$.
Gro.lJur.

Of
Cinllamom.
~. Cinllarnom.

3.3
3
3

iil.
Cardamom.
Caraamom. ij.
~'.
Caryopbyllor. 3 J.j.
Stlccbar: q. s.
SlIeebar:
F. Tragea.

Of
Rad• .dcor;.
Acori.
I)t.. Rad.
~.
Ad.

3

Sem. Corialldr.
Sem,
Coriandr. á {5.
iS.
Q3

.A'Ûfi·
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.Áuift·
Allifi·
Fa7licul. á3 ij.
FIl1Iicul.
Ga/ang.
Rad. Galang.
ledoar.
Zedoar.
Zingibir. 43i'
Sptcier.
Spuier. Diatralac. Piper. Sj!.
Sal Ammoniac. ~ j.
EltzoJaccbar. Car'Yopb'Yllor. S ij,
Eltufaccbar.
Tragea.
F. rragea.

TRAGEDIE. Zie het Art}'kel TREURSPEL.
ia een Dier van het Gefiacht
GeOJcht der He~.
Her.
TRAGELAPHUS. Dit is
het 't Rendier is. BELO.
BELa.
ten. De Heer LINN&US zegt dat het't
len.
lllUS geeft mede den naam van TfagelapbrlS
nagelapblls aan den Steen'
S'eeen'
IlIUS
BRISSON zegt dat het· de LevantCche
Levantrche Geit if.
bok. De Heer BUSSON
KLEIN, onderfcheidt de Steenbok van den Tragela.
Tragela·
De Heer KLEIN.
pbYI • die hy Muifion
Mujfion noemt, en het Wyfje Battingen. HJ,'
Hlo'
zt:gt dat dit Dier noch een Bok,
Bok. noch een Slier
Stier is.
is, maar dat
het met btide eenige overeenkoml1: heeft. Egter voegt hy 'er
by dat men het om zyn kop.
kop, die dal
dat deel van de Dieren is.
dat zig het meefie
meene on:ierfcJddt.
onrlerfcJddt. en om zyne hoornen, veel
eerder onder het Gellacht
GeOacht der Bokken dan onder dat der H~r~
moet.
ten plaatfen moel.
TRAGl.
TRAG!, COMEDlE.
COMEDIE. Een Toneelrpel.
Toneelrpel, dat in het begin treu~
treu.
Treurfpel behandeld wordt. maar even als
all
rig.
rig, gelyk als een Treurfpd
een Blylpel eindigt.
TRAGlUM GERMANICUl\1.
GERMANICUM. Melde.
Mtlde. -Zie het Artykel ATnI'
ATRIPLEX.
Allykel 'fRAnoN.
TRAnoN.
TRAGON. Zie het Altykel
TRaGOPOGON. Boksbaard. Dit Kruid bemint een vogligen
TRAGOPOGON.
vogtigen
grond; heeft een ronden fiengel,
fiengel. fpitre
fpitfe bladen. blaauwe doch
meen witte Bloemen,
Bloemen. die zig met het opgaan der Zon wyJ
openen. en by den ondergang dezelve wedelom
openen,
weder om fluiten.
lluiten. Het
lange zwarte Zaad verbeeldt een baard. zoo lang als het in
de huize is; doch volkomen ryp zynde,
zynde. wordt htt
he::t haair welverfirooid. Het loof verpletterd
verpleuerd zynde.
haall: van den wind
win~ verllrooid.
geeft efn melkwit fap; zvnde een middel om wonden Ie
te zui.
geneeren' Met deeren
veren en te geneefen'
deeCen wortel komt de Arrifi
Arfifi en
Salfifi:&
Salfifix overeen. MILLEK
MILLEl heeft 'er drie [oOrtel.
foortel. van opge.
merkt.
TRAGOPOGUM. Barba Ri'f'
Hir.{i. Zie het Artykel
Arrykel TRAGOPOGON.
TRAGORIGANUM. A. B. C. Kruid. Wordt maar in de Ho
TRAGORlGANUM.
Ho...
ven geteeld; heeft een fierke en geen onaangenaame reuk;
dunne.
dunne, bruine fien:;elen;
fien;;clen; de bladen eeni~(jnts
eeni~(jn(s kh:irer
kleirer dan die
wn Majelein of Oligallll1tJ.
OlÏgarwm. D.: Blo~lr;;Ul la
111 in kleur gc:lyk:
gelyk:
ele
cle PtalikblodTcm.
Ptalikblot::ffelU.
TRA.
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TRAGOSELINUM. Zie het Artykel PIMPTNRLLA.
PIMPTNELLA.
TRAGUM,
TRAGUM. Kali SpinoJumfoliis largioribus &
& allj;uflioribus.
all~uflioribus. Eene
[(Jort van Kali,
Kali. of een Kruid dat eene m'enibte
m'enigte Stengeien ,

van een of anderhalf voet maakt,
maakt. zynde dik en getakt,
getakt. en
liggende op den grond. Deefen zyn vot [ap,
[ap. en draagen
zyncle vaa
van voorC!1 ge·
veele lange,
lange. fmalle
[malle en dikke bladen; zynde
fpitl1: en ziltig van fmaak. De Bloelfem is klein,
kiliin. van ved!:
vetlr:
bladen en grasgroen. Daarop volgen vliesagtige vrug!en,
vrug!en. by'
by.
na gantfch rond en fleekelig. Elk van deefen bevat ecn Zaad.
koren,
koren. zwart en als een Slak ingekronkeld. De Wortel is
vefelagtig. Dit Kruid groeit in warme Landen. aan de Zoee.
Het heeft veel Sal effentitale en Sal fixwn.
fixwn, en ook olie. Hee
Het
opent l1:erk,
l1:erk. en is een middel voor den !leen.
TRAGUM VULGARE. Zi~ het Artykel TRAnoN.
TRAllON.
TRAGUS. (In de Ananomie) De Oorbok. is het onderfle uit.
llaapen. dat door de Groefjes
Groefj('s
fleekfel
!leekfel van het oor tegens de flaapen,
of Spleeten van de Lappen afgefcheiden wordt; en we'k een
zonderling kleinen Spier heefr,
heeft.
TRAHISON. Zie het Altykel IIoOGVERr.,\AD.
IIoOG\'ERr.,\AD.
TRA}AANSCHE KOLOMMEN,
KOLOMMEN. of TrajaallJcbe
TrajaanJcbe Zuil te R9.
Ra.
",en.
,"en. Is een beroemd en pragtig
pragcig gedenk(t:ken.
gedenktt:ken. 't welk (~e
l~e
Raad van Romen ter eere v:m
van den Ke!{er
Kelfer TRAJANUS hf;tft
ht;:tft
Ia~ten
la~ten oprichten,
oprichten. en waarop desz.;lfs aCeh
aCen in ec:nc
et:nc g0ubl
g0uhrt
Lykbllfch
LykbllCch na zynen doo:i is geplaatil:
geplaatfl geworden; maar SJ..\TUS
genomen. e,} in deszelfs plaars
pl~a(5 bet
het
DE V heeft die daarvan genomen,
lleeld van Petrus daarop laaten zetten. D~
D<} hoogte is var)
van
12.5
uS trappen. en de fchoone Figuuren ddafaan.
ddaraan. verbeelden de
d~
daaden en oorlogen van deefcn
deefen !üircr.
!üifcr.
TRAJECTORIA. (~n ~e AJlrollomie)
Aflrollomie) Zoo wodt de Linie
genoemj,
genoemj. welke het midden van
\'an de Comeet of Sra.ntlh:r
Sta.mller in
KEPLER heefe
heeft in zyn TIoJek
de vrye Hemelluch,r
Hemelluch,t befchryft.
befchryfr. KEPLRR
de COlMtü pag. 8. \villen beweeren dat de Comectcn zig ill
Îll
. regte linien beweegen. 't .welk zoo wel HEVEL
HEVEl. als ouk CAS'
CA'i'
UNI
IINI in hunne Boeken V3n de Comeeten to~!lcmmcn.
to~llemmcn. i\Ll1r
1\1,\1r
NEWTON
NEWTON hedt in zyncn
zynen Prillcipiis
Principiis Pbi/o):
Pbiloj: N.lt. Matbf;nat.
Matbfmat.
Lib. UI. Prop. 40. pr 445 be;:wc:e{en
bew<::e[en dat de Comecten, g~.
KEPLER zulks van de;:
de Planeeren
Planeeten heeft ontdel,t;
onrdel,(; zig in l'e.
ce.
Iyk KEPLRR
ne kegelfneed~
kegelfneedd bew.::egen.
bew.::egen, in welker brandpunt zi~ de ZOlt
ZOll
bevindt. Daar nu de Comeeten wederkomen. moeten dezd.
velh:eveneens als de 1'laneeten.
1'laneecen. zig in EllipJèn heweegen.
Olldertuitchen
Olldertu1l'chen heefe
heeft NEWTON
NEW1'ON beweefc!D
beweeCt!D dat de weg van de.:
du
Comeeten
Comecten met de Parabelen t( . naallenby overeenkomt. en
Obfèrv~tjen
getoond hoc men denzelve dOOl hulp van eeni~e Obfèrv~rier)
zal beCchryven. Daarenboven noemt IJlen Lbzeus
Lilzeui trajeao.
trajeè1o·
,ius. alle de Linien, die een Ligchaam 111
In eene vrye rUImte.
doVt
doV' zyne beweegin& befchryfc;
befchryft; iowelken
in welken ZIO
ZID N.r:WTON in

-
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zync Principii.
Principii; Li.b.
LI.b. I. SeEt:
Sea: 4· pGg. S9 [tqq. van de Traju.
Trajt~'
toriis h~ndelc.
h~ndele. Emdelyk
EIO~elyk hleu:n
hleten ook LlTlefZ
Llnee trajeEtorifZ,
trajeflorilZ. die
we'kcn veele anderen
anJerer. te gelyk doorfnyden.
we'ken
TRI\IT.
TRAIT. Du~
OU! fpreken de Schilders van eene Figuur of vaD
van
een portrait,
portrait. als ze maar met de eerlle
eer!le trekken van een gt!.
ge.
zigc
zi;:;C of hJnd
hand getekend wordt; of eigenlyk als men maar dcn
den
om'11e'Jek
om'11e r lek ,l:!uvan
d~uvan maakt.
Ven!ler van Yfer, waarmede men
TRALIE-WERK. Is een Venller
eene plaa:s bewaart en toelluit , zoodanig dat me'n nogtans
in delel'ie
dezel'ie zien kan. Hetzelve beftaat uit gcrmeeJde
I;cfmeeJde yreren
Yferen
fi'~fJgt:n,
fi'~fJg\:n. die deels
dec:ls regt ftaan.
flaan. ten deele geboogen zyn,
zyn. en
11 ,ar dat zy dik gemaakt wo:den,
wo~den. verfchilIende bynaamen
bynaamt!n
fterkte wordt naar Duimen afgemeeccn,
afgemeeeen.
hebben. Hunne flerkte
deelen verdeeld, een /.:orm
waarvan een legelyk in twaalf dee/en
,..aarvan
heet.
hect. DIerhalven
Dlcrh;llven,, als men by voorbed,J,
voorbedd. een fleDg
!leng van
~ lluimen
duimen in het vierkant wil befchryven,
bt!fchryven, zegt men: dee(e
deefe
lteng is dl3 koren in het
ht!t vierkant dik. De hoofdllengen
hoofdflengen of
jten~
Hv/en
Hvlen zyn meeftendeels
meellendeels van 14 tot
IOC 24 koren;
kort!n; de TutTchenTuffchenli.,ngçn
ko!cn tot
cot een duilO.
duim De cil:rsldjen,
cieraldjen. die men
IHen ~us·
~us'
ll
•. ngt;n 9 kO!en
Tralien :n3akt.
:JI3Jkt. en in 't'e gemeen SprengcJn,1c
Spreng'..v,,/(
feh::n diergt:lyke Tr~lien
noemt, betlaan
bt!tlaan deels uit dU1lne
dunne flt:ngeil.
ftcngt!il, die fpit(e
fpicfe Harten,
Pylen, gdHoken
gt:lHoken eo
co geO;ngerde
gell;ngerdt! Staven,
Slaven. gebloemVlammen, Pyien.
Boo;en, $~Jktrekke:J
S!aktrckke:J er;
el;:?;.
voor:lcllen;; deels worden
'«"orden z'l
zy
de Boo~en.
'2;. voorllellen
uit verh~ven of geJreeven Hlik gefmeedt.
germeedt. en
eo in het' byzonder
het geaderd~
geaderde of A.icrm·rJJ:rk
A,ium-r..v:rk genaamd. Fraait!
Fraaie Ilaaltjes
flaalljes V.1n
diergelyk traliewerk vinjt
vindt men
ruen in L. C. STURMS verduurchten
verduufchten
Vi/;aola. p. m. I1 jO en 23Q.
Vibaola
23 Q •
TRA,\1ENDOA. Zie het Artykel TAMENOOA.
TAMENOOA.
TRA,\lENDOA.
TRAMONTANA.
DJS
not:rutt men in de Middellandfche L.tle
L..OO
TRA
M 0 NT AN A. D
JS not:m
en in Iraiien.
haik". den NDordenwind.
Noordenwind.
TRAMRECHT. Is een
ecn Duit(ch
Duitfch woord, en betekent een Ser·
TR.'\MRECHT.
vitut in de Rechten. ui!
uit hoof je van 'r
't w::lke iemant gedoogen moet dat een Buurman eene Blinde in zynen Muur legt,
dt!szelf~ huis daardoor te beveiligen.
om deszelf~
TRANCHI~EN
TRANCHI!EN of LOOPGRAVEN. Zoo wordt die arheid
welk\.! men byeene Belegering onderneemt,
onderneemt. om
genoemd. welke
zig te
re dekken.
dckken. wanneer DJen
men de Gragt of een ander geded·
gedeel·
Vefl'Dg zoekt magtig
IOageig te worden.
worden, Deere arbeid is van
te der Vell'lig
verfeheicle
verfcheicle [oorten , naar dat het Terrein of de gronli Is. Wan·
Vdling met Roeren
ROlfen omriJ1gq
omringq is,
is. zoo is de Tl'3nch~e
TJI3nchée
neer de Vefting
verhooging van takkebo/fen,
takl;ebolft!n. aarde en wolzakken; (chansfchanseene verhoogin~
korven,
korven. enz. Maar wanneer rie
fie grDnd
grond gemakk~lyJt.l·-kan
gemakk~lyW'-kan ge~egraaveh weg,
weg.
graaven worden, dan is de Tianchée een t:t:graaveh
t;:gf'OS de Vl'llmg
V l'llmg met
Dlet eene B0rlhveering
Borlhveering inin'
d!c op de zyde [~gf'ns
;:;e!1otcn
~enotcn WUI oe.
Jr, Zy nl<JL:(
IlIU,,{ zev(:n
zev<:n of ~g(
agt VOI:[
voer breed, (:n
en omom'
tr::rit
a:;"t zes of zcvell
zevcll voe~
vûe~ Jl(:p
-il(:P :qn. fylen
lYlell iI:idt
Il.!idt ze a/~
al~ krom en

Ge.
Ge:·

pI.DDLX.
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~ebOo,en, of
t:eboo:en,
oF fchuins heen en weer
weer!~ op dat de Belegeraars
Gerchut IQ
Vel1:ing niet met het Gefchut
ID de lengte kunnen beuit de Velling
firetken
fireeken worden.
TRANCHEEN.KOGEL. Is eene Machine of Werktuig van
hOl\t
ho~t, vanonder en
eD 33n
aan de zyden
zyd~n rond, zynde de holte van
binn~n
binnen naar boven, met een binnenkamertje
bmnenkamertje en dekfel VOor.
VOor_
zien. waarIn het kruid, tot den !lag bekwa<lltJ.
bekwa'lm, met handgra.
aa den ~ordt.
gelaadtm
\l(ordt. Maar de ruimte buiten dit Kamertje
naaten gel
in 't rül:d
rOl,d , en voornaamelyk van onder, vult men met bedorKooien.' Kogels-,
ven.Kruid of flof
ftof van ·Koolen.,
Kogelt, Spykers, e7l~.
en~. Daarna
toegenooten, en anders gelyk een Carcas
Careas
wordt die Kogel toegeOooten,
met draad en touw ,()~wonden,
.o~wonden, naderhand van onder een gat
~eboord,
~ebQOrd, tot aan het' Kruid, w'IardQor zy in brand gefloa.
gelloo.
ken en in
ill de Loopgraa'fengeworpen
Loopgranengeworpen wordt. Op PLAAT CCLIX
CCLIX.•
.·Fig.
Fig. I.
1. wordt dl:eÎt!n
d~e.f~n Kogel, io de door[nede
doorCllede verbt!eldt.
verbeeldt.
TR.öNCHEEN
wanneer de Belegeraars met
TRANCHEEN OPENEN. Is w~nncer
j hunne Loopgraven
LooDgraven tot onder het Gefchut of tot aan het Glacis
l1:aan om zig open~
van eene Vel1:ing
open •
Velling gevonterd zyn, en gereed ftaan
vertoonen. met cenen 110rrn
Ilorm te be~innen.
.
•. lyk te verwonen.
TRANQUlLLlTAS. Eene Heidtnfche
Heid<:nfche Godin, welkede
welke de Ro.
Ra.
welël!r hebben aangebeden. De Tempel ter haarer
meinen welë~r
l1:ood niet ·verre van de Collatiofche
Collatinfche I:oort.
~oort. De
eere gellicht,
ge!licht. Ilond
naam dier Godinne'
Godinne· betekent Geruflbeid.
TRANSACTIO. Is eigenlyk een Verdrag, tulfchen
tulI'chen een of
meer twillende
twiftende Perfoonen.
Perfoonen, raakende oenige z'!.aken,
z'l"ken, die voO{'
voor
den Rechter litispendent hangen,ie,
h:mgen.1e, nog ongedccideerd iyn.
zyn.
Het verfchil tulfchen
TrallJaflie en COlltrafl
bt!!laat eigenlyk
tulI'chen TranJaflie
ContraEl bt:flaat
dnlln.
het eerl1:è
z lak uit de Waereld helpt, en
dnrïn. dat ht:t
eerlle eene :luk
het tweede eene z~ak
breDg(. Wqarorntrent
zaak in de Waereld breng~.
W~aromtrent
'in' alnmt!rking komt:
'in·alnmerking
naamely:.:
(I) W darover men
DIen mag Tranfigeren, naamely:':
(a)" Over-een twyfft:lagtig
twyffdagdg en onzeker Proces.
Proces, al was de zaak
reed~ bepleit.
ma4r geene Sententie gegaan is.
bepleit, zo 'er maar
(b) Zoo 'er waarfçhyolykheid
waarfçhynlykheid is,
ia, dat 'er een Proces zal oot·
ont·
·ûtJan
'lftaan •...
(c) Ook uit oorzaak van Injurien, lw!len
kollen en [chaden.
Cchaden.
(dj Die door eenige misd,lad beCchulligd
beCchuLligd is, doch zonder dat
zulks eenig opz;gt
OpZigt of geyolg
gt!Yolg kan hebben ten aanzien van het
recht
Overi~heid.
reetJt der Hooge
Hoo.;e Overigheid.
(1.)
(2..) Over de navolgende zaaken mag men niet Tranli·
Tranfi·
gerén:
geren:
(a) Niei
Niet over de zulken die liquide, vercierd of imagi.
imagi_
nair zyn.
(b) Ook niet 0\
Dagelaaten, dao
0\ er Lyfwcht, lOt
tot Alimentatie
Alimeotatie oagelaatcn.
dan
oajer
Ge~élg n:l
V;\!l den R~öter.
Rcöter.
oaJer h;;t Geug
Q5
(0
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(c) Ook niet over Alimentatie. die toekomende is
ig ~ van een
kind in onecht gewonnen.
(d) Over geene zaaken
die aan
zlIlIken die,
aan. een Tefi:ament
Teftament of Codicil
hangen
hangen, dan nadat hetzelve
helzelye is
IS gezien,
gezien. en daarvan kennis by
de Tra~ftgenten
Trantigenten is bekomen; en contrarie doende, zyn alle
gedaane beloften en renunciatien kragteloos.
(e) Men kan niet Tranfigeren over Uitkoopen,
Uitkoopen. die gemaakt
zyn. zonder voorgaande levering van laventaris
Inventaris
en gedaan :tyn,
des Boedels.
Cf) Ook niet over zaaken waardoor een derde zoude
j1;oude bena.
benadeeld worden.
(3) Alle die kunnen Contraél:eeren,
Contraéleeren, vermogen te Tranfige.
l'en,
ren. zelfs Voogden en Curateurs, maar niet over, onroerend~
Goederen, dan met authoriteit van den Rechter.
,
(4,)
(4.) Alle minderjaarigen. en die nitt vermogen'te contraccontrae.
teeten.• vermogen
teeren
vermQgen ook niet te Tranfigeeren.
(s.) Eene TranC'lé1:ie
Tran(l)élie wordt gehouden.
ta
(5.)
gehouden, vaQ
vall dezelfde kragt te
zyn als een Vonnis.
,
(6.) De Tranfaél:ie
Tranfaaie vervalt,
vervalt. zoo die zaak by den Rechter w3$
w:ij
gedecideerd, zelfs zonder kennis van Part yen,
gedecideerd.
yen. maar niet zoo
..
'er van die zaak geappelleerd kon wor.den.
TRANSACTIONS (PbiloJopbical)
(PlJHoJoplJical) is in Engeland een foort
van Journaal der voornaamfi:e
voornaamfte dingen die voor de Koninklyke
Societeit van Londen komen.
...
komen
.
TRANSCENDENTISCH. Iets dat hoog,of
hoog .of boven andere diq.
d1~.
gen verheven is; 't welk de natuur van andere mindlrre
mindltre di.n·
din·
gen
~en te
te hoven
boven gaat.
TRANSCENDENTISCHE LINIE. Zoo noemt de Heer VAN
LEIBNITS
LEJBNITS de kromme Linie, welke door geene AIgebraiC\l:he
Algebraifll:he
Vergelyking ltan
I,an uitgedrukt worden. Diergelyke is tie
de Loga'
ritbmica.
rithmica. de r:yc/ois
r:yclois en tJ,uadratrix,
~.uadratrix.
..
TRANSCENDENTISCHE VERGELYKING. Is die, inwelinwel"
ke de bekende grootte geen zel,eren
zekeren graad heeft, als wanneer
'Y, daaJ
x, geen zeker getal betekent. LEm.
LEIB.
ti x
'Y.
daa~ de exponens x.
NITZ heeft deefe
deeCe [oort
Coort van vergelyldngen
vergelykingen eerfi:
eer ft uitgev.onden,
uitgev.onden.
om daadoor
daar.:loor de natuur van de TranCcendentifche Linien uit
te drukken.
drukken, welken
welk.en CARTHESlUS uit de Geometrie verwierp.
omdat zy door geenlt
geene Algebraifche
Aigebraifche vergelykingen konden, uit,
uit·
gedrukt worden. Mtm
Men noemt dezelven ook Exponentiaal"t1ef'!
Exprmentiaal·'tIer~
gelykingen.
.
TRANSCOLATIO. (In de Pbarmacie) Hetzelfde met'Filtra.
mer Filtra.
'
tio of Percol'itio. Zie het Anykel FILTRATIE.
TRANSCRIPT U M. Een.e Copy van een origineel Gerchrift,
TRANSCRIPTUM.
GeCchrift,
byzond"rlyk
byzond.orlyk van eene Aa\:
Aa" of lnlhument,
lnllrument, in het Ligchaam
c,poe!1ooten.
van een ander "Peeflooten.

=
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TRANSFORMA
TRANS FORMA TIO. Berekent in het algemeen eene veran"
veran.,;
dering van gedaante.
gedaante, of de aanneeming eener nieuwe geda3n·
gedann .
verfchillendl;l. van de voorige. De Chymiften hebbe!l
hebbe'l
te , zeer verfchillend~.
[edert
federt lang de Transformati~ der Meta~Ien
Meta~len gezogt; dat is hun.
hun~
ne transmutatie of de maDier
manier om ze 10 goud te doen veran.
deren.
vcranderingderver.
TRANSFORMATIOlEQUATIONIS. De 'lJeranderingderver.
gelykm. De Affirmative wortels eener Equatie worden verver·
and0rd
1lcgativc wortels
\\'ortels van dezelfde waarde; en de nega..
nega.
anderd in 1zegative
tjve
tive wortels in ajfirmative.
affirmative, alleenlyk door het beurtelings ver·
ver.
anderen der tekens van de Leden,
Lenen, beginnende met het twee.
J -I9X'+49x_
x+-XJ-I9Xa+49x_
de. De wortels van de Equatie x+-X
30=0 zyn dU$
dus +J.+~.+3.-S.
+J,+Z.+3,-S. naardien de wortels
van dezelfde E1uatie.
F.1uatie. alleen de tekens van het tweede en vierde veranderde Lid hebbende naamelyk x + JeX J - 19 x I,_
~
49X
49 x -- 30
39 .;::0,
;:::: 0, zynzyn - I,
I , -2,-3.+5.
- 2 •- 3 ,
5.
Om de reden
,eden van deefen regel te berypen, laaten wy
w'l eene

+

+

Equatie ftellen.
ftellen, als x - a X ;=b
;::b X ;=-c X x - cl X ;;=;.
::;.
&c. = 0,
0, wier wortels zyn + a ,
b , + c , + dcl
e, &c.
en eene andere hebbende derzelver wortels van dezelfde

==

+

+ ,+

-;:;:-a

waarde, maar met verCchiIlende
verichillende tekens voorzien.
voorzien J als -;:f:"'a X

=0.

x+bXx+cxx+dxx+e,
x+bXx+cx;:j:dxx+e, &c. ::=0. Het is klaar dat
de Leden, beurtelings genomen.
genomen, beginnende van het eerfie.
~ezelfde
C!ezelfde zyn in beide de Equatien, en hetzelfde teken, zyn
Zyll .'
Produél:en van een effen getal der WOl telen; hebbende h(:t
hEt
de Produéten
Produét
Ploduél: van twee wortelen hetzelfde teken als hun Produc1l,
wanneer beide hunne tekens veranderd worden; als + a X - b1.1
==-aX+h.
=-ax+h.

TRANSFUSro. De daad om een vogt uit het eene Vat in het
andere over te fiorten.
TRANSFUSIO SANGUINIS. De leiding van het Slagaderly.
Slagadclly'
Ite bloed van eenen Menfch of van een Dier in de aderen
van een ander.
TRANSGRESSIO.
TRA.:.\TSGRESSIO. Eene overtreedin~ tegen.
tegenii eene wet, of
eene verbreeking van dezelve.
TRANSIT. Zie het Artykel TOL.
TOL.
TRANSITIO. (In de Muziek) Is wanneer een grooter noot
worJt in eine klainer,
klfliner, om de hardlg·
hardig.
gebroken of verdeeld worJe
heid van den (prong te verzagten.
TRANSITIO. Is een Overgang of overfiapping
overftapping vaD
van het eene
ding op het andere
andere.J of van het eene
eeDe onderwerp op het an,.
an.
dere.
TRANSITUM. (In de Aflronomie)
Aflronomir:) De voorhygallg
voorbygang van een~
Planeet,
P4aneet J even over of onder eene valle Ster.

TRAN·
'IRAN-
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TRANSLATIO. De daad om eene zaak v~n
van de eene Jllaats
"laat.
naar eene andere over te brengen; zoo zegt men: de Trans]alio
latio of verplaatfing van een BiJfchops
Biffchops Zetel, Van
van een Conci.
lie
Iie &c. naar elders.
TRANSLATIO. Wordt ook gebruikt voor de vertaaling van
een Boek, of de overzetting van hetzelve van de eene Taal
in de andere.
TRANSLATORES. Zoo worden in het Rnffifche
Rl1ffifche Ryk de SeSe~
cret:niJf<!n
cret~riffl!n in de Cancelaaryen genaamd, die de Expeditien
Taaien hebben. Ook mondelyke en fchrlfte.
fchrifte.
in de vreemde TaaIen
Iyke Tolken.
verplaatling van een geheel Volk
TRANSMIGRATIO. De verplaatfing
in een ander Land, door de magt van een Overwinnaar.
TRANSMIGRATIO. Zie het Artykel
Anykel ZIELSVERHUISING
ZIELSVERl:IUISING •.
. TRANSMISSIO.
TRANSMISSlO. (In de Optica) De daad van een doorfchy.
nend Llgchaam,
Llgchaam. laatende de lichtftraalen
lichtfiraalen door deszelfs Sub.
ftanrie;
frande; in welken zin het woord ftaat
fiaat tegenover Refiexio.
Transmiffio wortlt
wordt ook veeltyds gehruikt
gebruikt in denzelfden zin met
Refuêtio.
Refratl:io.
TaANSMUTATIO. Eene verandering, als een ding eene geTR,ANSMUTATIO.
~ heel andere natuur of aart aanneemt; by voorbeeld dat flegter
i<.
neg ter
MetaaIen
Metaaien verbeterd worden. Als de Tarwe en Haver, of het
Hout in Steen veranderd wordt, 't gcene bykans zonder won.
derwerk niet gefchieden kan.
TRANSPlRATIO.
TRANSPIRA TIO. De Doorwaaffemi1lg,
DoorwaaffemilJg, is als door de Zweet.
gaten der huid,
huid. de Wei ongevoelig wegdampt. SANCTORIUS
SANCTORIUS
heeft door middel der Weegfchaale
WeegCchaale het eerft
eedl: uitgevonden,
hoeveel een Menfch
MenCch dagelyks door de onzigtbaare doorwaas.
feming
leming verlieft,
verliefi, en grondve(1:
grond veil: op deefe zyne Aanmerking vee.
DeeCe Doorwaa1feming is
Ie nuttige Gezondheids·Regelen. Deefe
ook verCchillende,
verfchilIende , naar maate van de beweeging des Lig.
Ligchaams , de Lucht, der Jaargetyden, Voeding, Spys en Drank~
Drank,
chaams,
enz.
TRAN~PLANTA
TRANiPLANT
A. TIO. Eene Overplanting. Is eene Paracel·
fifcbe
jiJcbe Genee5wyfe,
Genee~wyre, door welkers vermogen de ziekte, welke
ot gewa1fen
gewaJfen overgebrag~
de MeDfchen
Menfcben aangrypt
aangrypt,, op de Dieren of
wordt.
TRANSPORT.
TRANSPOR T. h
Ji; eene ovcrdragt uit het eene Boek in het
verllerking van een Lerger
Manfchap,
andere. Ook eelle vcrfterking
L~ger met Manfchap~
Ammunitie en Proviant. De Scheepen met welk~n
welklm dit alles
over Zee naar een Leger gezonden wordt, noemt men Trans!

portJcbeepen.

TRAN~PORr.

. '.
Is eene vervreemding
vervreemdmg of overdragt vaD
van zeker

goed aan een
teil ander. voor geld, in betaaIing
betaaiing van Schuld, etlz.
e1!Z.
dt: eigendom van dat goed.
goed, daardoor overgaat, e~
zoo dat de
tie
èe

TRA N.

",.3

de
dé Tran~portant, na dato van het Tranf;>ort
TranC;:>ort geen recht noch
Aétie ~eer
meer daarop houdt, waaromtrent fiaat
ftaat aan te merken.
1) Dit
Dat geen Notaris, volgens zyn Eed, mag fiaan
Ga:!n over eeni.
ge Stipulatie van TranCporten,
Tranfporten, raakeode
raakcode onroerende goederen, en alles wat daaronder begreepeo
begreepen en de 40Jfen
40fterJ pen.
ning fubjeét
fubjeél: is, die voor het,
bet Gerecht moeten getransporteerd
worden. Ook mag by
hygeene
geene 1Tranfporten
ranfporten maaken van goederen,
den 20ften penning, noopens de Coliateraale
Collateraale Succeffie. fubjeét
fubjeét;.~
ten w3are
waare hit hem alvoorens blyke dat die aan betLand
hetLand betaald is.
ia.
!1)
2) In eene
ce ne Aé1:e
Aél:e van Notariaal Tranfport wordt verei(cbt
vereifcht,J en
moet.
(a), Blyken wie tranfporteert,in
tranfporteert, in wat qualiteit
quaIiteit zulks
zul~s gefchiedt.
en wien gctranfporteerd
getranrporteerd wordt.
(b) Wat eigenlyk getranfporteerd
getranfporreerd wordt,
wordt. en zoo het meer
dan eene zaak is, moet ieder in het byzonder, duidelyk ge.
fpecifieerd worden.
(c) Tot Wat
wat prys ieder fiuk
nuk of zaak gerranfporteerd
getranfporteerd wordt.
(d) Zoo het Boekfchulden of Obligatoire Aél:ien
Aé1:ien zyn, moet
hy den Getran[porteerden
Getranrporteerden authorifeeren in rem [uam.
[uam, om als
in zyn eigen zaak. de Penningen te ontvangen, dat hun voor
betaaIing zal verfirekken.
verftrekken.
(e)
Ce) De Schuld en wat daar voor in betaalinggegeeven wordt.
worde.
kan niet te omftandig
omt1:andig of te klaar uitgedrukt worden.
Cf) De Getranfporteerde moet het geene getranrporteerd
wordt. in die zelfde Aé1:e
Aél:e accepteeren.
(g) Eindelyk. dat de Tranfpoftant,
Tranfporcant, ten allen tyde gehouden
zal zyn, 't effeél:
efteél: van het getranfporteerde
getranrporteerde te prefieeren
prefteeren en
gefiand
geftand te doen, en hem het effeél:
effeé1: daarvan doe genieten.
3) Wanneer aan iemant roerende Goederen worden getransporteerd. zoo moeten hem dezelven aanilonds
porteerd,
a~nilonds worden ter
hand gefield, want zonder de overleevering en het vervoeren
heeft het Tranfport gee:J
geen Effeél:,
Effeé1:, en worden die
dje gehouden
voor bedrieglyke Tranfporten, gedaan
gedaaa om de Crediteuren te
fraudeeren.
4) De Tranfporten zyn
zy.:1 wettig zoo ze niet tegens de keuren
firyden.
ftryden. die in veifcheiden
ver[cheiden Sleden
Steden daaromtrent gemaakt
~emaakt zyl1.
zyn.
5) De Tranfporren worden voor onwettig en van
Ilan ge~ner
g,::cnel' wa.ar·
waar·
de gehouden. als de Debiteur,
Debiteur. infolveat
inii)lvelilt zynd!:,
zynde, en uit zig.
zelven
zeI ven aan eenige zyner Crediteuren doende Gratificatie llJet
tnet
tranrport
tranfport als anders,
ande'rs. en daarop komt te vlugteil
vlugten , kan hetzeI.
hetzel.
ve voor zoodanige Crediteurs niet prevaleeren ofmeerder van
waarde zyn; en wordt deefe gratificatie of guntl:bewyfing
gunl1:bewyfing verfiaan
Creàiteuren ge/hdig
genadig
ftaan gefchle:lt
gerchie:lt te zyn,
zyn. zoo wanneer de Crediteuren
hebben aap-g.;holldl;il
aaq::;,;houdl;lJ met Maanen, om îosgelyks
imgelyks betalild
beta~ld en
verzekerd te wm.jen,
wOIJeo, ",'1
011 rat
,~at de
dt: Debiteur naderhand, in hunJle
t\::!1 ander betaale>
bet.alt, maar de Crediteuren, zulks
Zul.K S
lle prejujitie
prejujitie.J tt:il
met
niet

1$+
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niet
Jliet gedaan hebbende, behoeft de
de Ontvanger Van zyn Schuld
dezelve ten profyte van het gemeen niet in te
re bre.Jgen. Ook
zyn alle frauduleufe overdragten, ~oe ook genaamd, en die tef
ter
benadeeling van een derde gefchledt zyn , nul en Van geener
waarde.
TRANSPORTEREN.
'TRANSPORTEREN. Is overdraagen, naamelyk van de eene
plaats tot de anderè. Hy vootbeetd,. by Kooplieden, uit het
Kladboek in het hoofd hoek overdr:l~en.
'TRANSPORTEtH\.
TRANSPORTEtH\. Illftrummtum Tran!portatlJriuln.
Tranfportatoriuln. Is een
Geometrifch Infirument.
Infhumenr. dat uit eenen kring van 180 Graaden
heftaal,
beftaal, dienende om daarmede de grootte van een en hbek
hoek
van eene zekere grootte te uekken. Een regtlynige Transpor..
tateur wordt een Meetllok genaamd, waarop de Cbordll van
alle boogen naauwkeurig aangetoond zyn.
.
TRANSPORTSCHEEPEN. Dus worden die Scheepen ge.
naamd waarop men het krygsvolk van de eene p!aa:s naar
de andere overvoert. Diergelyke Transportrcheepen zyn In
111
den voorigen Oorlog dik wils uit het Genueefche gebied in
Italien. naar Catatonien gezonden, om Koning Karel de
III te verfterken. Eveneens is in den legenswoordigen Oor.
log ook gefchiedt, tutTehen Engeland en deszelfs Colonien in
Amerika.
TRANSSUBSTANTIATIE. Is een Mtykel der Roo~fc.he
Kerk, waarby zy gelooft dat de Hollie of het brood van het
H. Nagtmaal door de Zegening ten eenemaal in het Ligchaam
LigchaalIl
van Chriflus verandert, en geen brood meer blyft, fehoon het
Sacramenleele
Sacramenteele gebruik niet aanfl:onds
aanllonds daarop volgt. Uit !;lcefen
!;leefen
grondflag komen de andere punten voon,
VOOrt, dat zy diergelyke
Hofl:je in byzondere Sacramentshuisjes (by hun ~'\1~nflrans.
Hofl:ie
ook Venerable,
Venerabie ,dat
dat is: boogwaardig~ genaaood) op de Allaaren
tot de openlyke Veneratie ten toon nellen, dat zy in de
Roomfchgezinde plaatfen , wanneer hun een Priefter met de
Jv!o nft rans , waarin de gezegende Hollie is, ontmoet, aan·
fionds op de knie vallen, dat zy met de HolHe
Hofl:ie allerlei Pro ..
ceiTIen
eeiTIen onderneemen • en dikwils aan de Perfoonen, die naar
vreemde Landen of onroomfche plaatfen rei
reifen
fen , gezegelde
Ouweltjes medegeeven, om zig daarvan in tyd van nood te
l)edienen.
hedienen. De Lu'herfehen
Lu'herfchen lochenen dit Roomfchgezind ge.
geJoofs·Arlykel, en beweeren de Confubfl:anriatie,
Confubfl:allliatie, dat is, zy
gelooven dat door de woorden der InfieJlinge, het Ligchaam
van Chrilt\ls zig waaragcig, doch op eene onzig(baar~ wyfe,
met de Hofl:ie veréénigt. en in het
i-let Nagtmaal genooten
genomen wordt;
1\131f
W31r dat buiten het gebruik van dit Sacrament, de Hofiie
HofHe enen~
hel en alleen brood blyft.
blyft, of fchocn
fehoon zy van te
Ie vooren geze.
r,tmd
f,tmd is. De Gereformeerden g~an nog verder daarvan af,
ton
t:n ileikn noch het een noch hllt
hlJt ander, maar zeggen dat het
Drood
:Brood
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:8rood of de Hol1:ie in het Nagtmaal. na de zegening niet
anders dan Brood blyft, en maar een Zegel en teken van het
J.igchaam van Chrifius betekent en is, dat eene geloovige
ondertuffchen dat zy het gezegen·
gezegen.
Ziel in het geloove geniet, ondercuffchen
OTltVangr.
de Brood met den Ligchaamelyken mond olltvangt.
j, een Affchrift van het origineel. Ook
TRANSSUMPTUM. la
het Infirument
Inftrument van eenen Notaris, dat uit het Protocol ge·
fchreeven en in orde gebragt wordt.
TRANSTRA. Zie het Artykel BANK.
TRANSVERSALIS. WOIdt in 't gemeen gezegd van alles,
Ligchaam, witns rigting als
dat, met betrekking op een ander Li~chaam,
overlangs befchouwd wordt, dwars gelegen is.
TRANSVER.SALIS. De Heer WINSLOW
WINSLOW geeft deeftn naam
aan twee Spiertjes,
Spiertjes. die hy ook voorflanderlfe
voorfhntierffe noemt. Hy
zegt tegens de bovenile
bovenfie vooriland(;rfcbe
voorfiand(;rfcbe Transverfaux exter.
'let ou grands, en tegens de onderflen petits ou internes.
TRANSVERSALI& GRACILIS,fivc PARVUS, COLLI. Som.
mige Ontleedkundigen geeven
gecven deefe naamen aan het bovenfte
gedeelte des Sacro lumbaris. waarvan zy eene byzondere Spier
noemen haar de Nederdaalmde NekJpier
Nekfpie-I
maaken. Anderen Doemen
'Van Diemerb,oek
Diemerbroek en de ByJpier
Byfpier 'Van de lIeiligbunJcbe
lIeiligbunfcbe Lende.
Jpier
fpier 'Van Stenon,
Stenon. omdat deefe twee Ontleedkundigen dezelve
aldus genoemd hebben.
TRANSVERSALIS MAGNUS COLLI. Dit is de naam Van
eene vry dunne Spier.
Spier, dewelke langs de dwarffe uitfleekfels
uitlleekfels
bovenllen des
van alle de halswervelen • en der vyf of zes bovenilen
Rugs gelegen is. Zy ligt tuffchen de groote en kleine Com.
Com_
plexus, en is faamengeileld
faamengefield uit veele Bundeltjes die malkander
.kruilfen , van eene of meer dwarffe uitileekfel.
uitlleekfeJ. der verder
.kruiffen
dwarffe
Wervel beenderen. WarJneer de groote Gwarffe
afgelegene Wervelbeenderen.
Spier van eene zyde zig faamentrekt, dan buigt zy
2'1 den hals
Iyd werkt,
naar de zyde. Zoo die der overzyde op gelyken tyd
dan houden zy den hals regt op.
TRANSVERSALIS PEDIS. Deefe Spier komt van het vierde
been des Navoets ,• en ~indigt
\,indigt aan het uitwendige Zaadbeent.
Zaadbeent_
je des duhns.
duhllS. Deefe
Deere Spier nadert,
nadert. even gelyk de Ar.titbe.
.Ar.titbe.
nar, de Vingers naar den duim. Dezelve is niet heel aan.
merkelyk.
TRANSVERSALIS SPINATUS DOltSI. Sive Semispinatus
dorfi. Men geeft deefen naam aan eene Spier, dewelke fl,e.
~e.
legen is langs de graalgraal" ~n
en dwarffe
dwarlfe uitlleekfeJs
uilfieekfels des rugs. Zy
is faamengeileld
faamengefield uit ve~je
veeie wervclbeeofche
wer"clbeenfche Spiertjes,
Spiertjes. W1iarvan
w;;arvan
het bovenile
uÎrfieekfel van den derbovenlle vall
van is aar. het dwallTe uiilleekfel
,lar. [let Gra~r'llil!le~'kfcl
Gra~r'llilnc~'kfcl des eerllen; ~n
en
den Rugwervel. en ;'ar.
het onderlh: aan het (1warfft!
<1warlft! ti",neek!'.;l
ti",lIeeU(;! ,les derde L~ndfnwer·
Lendenwer·
veli, en aan bet lJatlle
lJatl1c Graatuititeekf(;\
Graatuitlteekféj dc:s Rugs. Alle kleine
S;;:en·
S;;:ert'
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Spiertjes,
Spiertjes. die tot het faamenlle I der grooten toedoen, kunnen Ïi:
iL
er
in- en uitwendigen verdeeld worden; deefen
deeCen hebben Jang
langer
Vefelen. Daar is 'er die maar van een Graat-uitfieekfe\
VefeJen.
Graat-uitlleekfel gaan
naar veele
veeJe dwar{fe;
dwarfI'e; en anderen die van een dwan-uitfieekfel
dwan-uid1:eekfel
naar verfcheide
verfcheicle Graatagtigen
Gr~atagtigen loopen. Het gebruik dee[er
deeCer is
ter uitrekking van den rug te dienen.
TRANSVERSALIS SPINA rus COLLI. Men heeft deefen
naam gegeeven
~egeeven aan de Hal~gTaatCpier.
Hal~graatfpier. die niets anders is dan
een gedeeJt8
gedeeltCj der GraatCpier
Graatfpier van den rug. Men heefe
heeft ongelyk
om daarvan twee byzondere Spieren te maaken. De Heer
LIEUTAUD, die deefe fout heefe opgemerkt. heeft zulks ver.
beterd, met dezelve aan te merken als
al s e;;ne
e~ne eenvouwdige
fchuinCche Graat-Spier genoemd heeft.
Spier.
Spier, die hy de fchulnfchf'
WINSLOW'
TR1\NSVERSALIS
TRANSVERSALIS PARVI COLLI. De Heer WINSLOVI
geeft deeCen
deefen naam aan zeer korte Spiertjes. die zig als in tuS·
tus·
fchenruimtens
fehenruimtens van veele dw:uiTe
dW3rire uitlleekfds
uitfleekfds bevinden, en ~at1:
~al1:
zyn aan veele deefer uitfieekfels.
uirfieekfels. Zy worden ook tuttehentutfchendwarlfe
dwarffe genoemd. Haar gebruik is den hals op zyde te helpen buigen
buigen,t wanneer zy maar van deefe zyde worden [aamen·
faamengetrokken
faamentrekken •,
getrokken;; als zy te gelyker tyd wederzyds zig Caamentrekken
regt.t en beveiligen denzelven
dCDzelven in dee·
dan houden zy den hals regt
fen {land.
fiand.
TRANSVERSALIS ANTERIORES. Dus wordt een paar hoofdoö
hoof&';
fpierjes genoemd. De Heer WINSLOW befchryft
beCehryft daar twee paaJen
ren van. De eerlle
cerfle is die welke alle ontleedkundigen kennen
onder den naam van Trans'lJerfalis
TranJverfalis allterior
aflterior en RefJus
Reftus l.teralis.
lllteralis.
Zy is met een haarer uiteindens vall
vafl aan het dwarffe
dwar{fe uitfieekuitlleekfel
ft:! van den eerllen
eerf1:en h'l15wervel,
h~l,wervel, en door bet
bel andere aan de vereenigin~ van het agterho(lfd~been
agterho{lfd~been met het Slaapbeen; agter
agler den
inwendigen halsader.
h~lsader, by derzdver
derzd\'er uirgang
uirg~ng uit het
bet bekkeneel.
De tweede TrmL
TraTL '1,)~rJ:ûis
'V~rlûis anterior
anteriGT van den Heer WJNSLOW.
is een klein Spienj<::.
Spiertj~. met een zrner
zyner uireindens
uircindens vafi
vafl op het
midden van het dwarlfe
dwarire uitlleekfel
uitfleekfel des tweeden halswervels.
dwalfTe uitlleekfd
uitfl:eekfd
en door het andere aan den wortel van het dwalffe
des eerllen.
eerfl:en.
TRANSVERSALIS
TRANS
VERSA LIS Spi7!atus
Spinat!u L1I1nborum,
Lmnborllm, Se'l1lispinatus
Semispinatu! lumbo.
Jumbo.
rum, Sive Sacer.
Sac~r. Dee!e
Del;!!e naamen zyn ge!(:::::\'en
ge~::e\'en :Jan
3an eene
cene Spier.
die faamen~e!leld
faamcn~e!teld is uit veele fchuinfche
tChuinfche Wervelbeenfche
Wervdbeenfehe
SpierIjcg,
Spjertje~, die aan de dwariTe
dwarire uitIleekreIs
uitf1:eekfcls der Lenàenwervelen
gaan
gnn.t na~r de graatuirlleekfels
graaruirfleekrels van dedt::
def:fl;! zt:lf,1e
zelfJe LendenwerEN onderdeel deeler
deefer Spier hegt zig vafi
vafl: aan het
velen. IIN
zydelyke t:n
tn bover;lle
bover;fle gedeelte des
dts Helhgbeens,
Het11gbeens t en aan den
agtelften en bovenflen
agtetll:t:n
bovenllen doorn des D.Hmbeens.
D,trmbeens. De andere
deelen
deden deerer Spier
Sjlie~ hegten zig vall
vaf1: aan de dwariTe
dwarire uitlleel\uirf1:eek·
feli dèr
d~r drie onderlle
onderfle Lendenwervelen , en aan de fchuinCche
Ccbuinfche
uitlleekfe!s der vier laalilen
uitfiet:kre!s
laarflen deefer \Vervelen ; daarvandaarvan·
nu ar alle de Graatuitl1eckfels
Graatuit!leckfels der LenLen.
daan bege~ven
begecven zy zig nzl:![
den
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denwervelen , aan dewelken zy eindigen. D~ Wervelbeen.
faa:nentlel deeftr Spier komen.
fche Spierrjes, die in he~ faamentlel
konnen
kannen in in- en uitwendl~en verrleeld worden. Deere batfien zyn langer dan de ande/tn.
andeH;n. H::!t gebruil,
gebruik deef::r Spier is
Ilen
om tot de urrrekl;ing
urrrekking der Lendenwervelen te dienen.
TRANSVERSAI.lS
TRANSVERSAI.IS APOPHYSlS.
APOPHYSIS. Naam die aan ecnu:tfieekfel des Slaapueens
Slaapoeens gegecven wordt. Dit uitll:eckCd
uitfh:ckfd is afgeronde
en met een kr~~l;been, op het weike de knop der onderkaak
ruft. bedt:kt. Het ontleent
ontleenc zynen naam van Jeszt'lfs rigting.
TltANSVERSALlS D1GITORUM PEDIS, Sive Quadratur
Q.uadratur
pedis Det:fe naam wordt r,egeeven aan een Spierrje dat dwarfch
dwarCch
wortel der eerlle
eerfie vingerryen der Teenen Egt. Het
onder den wonel
hegt zig .met een zyner uiteindens vaft
vafi aan het voetftuk
voetfiuk des
grooten
~rOOlen Teens; hegt zig met zoo veel kleine Peefjes aan alle
re eindÎl~en
eindi~en aan
aall
'reenen , over welktr voetfluk
voetftuk het loopt, om te
lèhynt dat het gebruik deerer
deefer Spier
dat des kleinen Tems. Het {i;hynt
is den grooren
glOor en Teen naar de anderen te haaien. of om die
naar denz::lven te voertn.
TRANSVERSALlS NASI. Een klein Spiertje dat met eenzy'
ner uitetnden5
Uitellldeni vaft
vafi is bo\'en de tandkas des hondtands _ en
door het anderen dan het J\!aakbreu
I\!aakbreu van den neus.
TRANSVERSALIS SUTURA. De naam eenes Naads.
Naads, die
aangezigts
aan de Beenderen des Bekktnecls en aan die des aangezigrs
zjg in de dwarlh: van den cenen kant
kane
gemeen is. Hy Ilrekt
firekt zig
des aangezigts tot den anderen uit, Hy begint aan den klei.
Oogen, en eindigt aan d:en der te~en.
nen hoek van een der Oogen.
overgtftelde
overgdlelde zyde, nadat hy door den bodem des oogkuils en
door c1en Wortel van den Neus gegaan is.
TRANSVERSUS. Een naam dien men aan twee Uitfleekfels
UirfleekfeIs
van een Wervelbeen , waarvan 'cr
'er een ter wederzydc
wed\:rzyde geplaatll
geplaatfi
is,
is. geefe.
TRANSVERSUS ABDOMINIS. Deefd n:Jam
n;lam heeft men ge.
ge even :lan ecn
ten paar àunne platte Sp:eren van den Onderbuik.
loop der ve(c:!elJ
ve(t:letJ,t die dwars zyn. Z'I
Z,/
uit oorzaake van den Joop
li~gen
II~gen onmiddelyk op den pemzak uilgebreièt
uitgebreièt onJer de fcheïnfchuin·
fcht:. Het bovenckeI
boven,kel dee.er Spieren is van hoven
boven vaft
vafi gehegt.
fehe.
o;,perv/akte der Kraakbeenderen van
onder a3n de inwendi!ie o;,pervJakte
laatfte w~are Rlbbtn en der vyf valfche,
valCche. met zoo
de tWt e Jaattle
t3IJdir:;gtn. Zy zyn vanägter
vanägrcr valè
va!è aan de uilfteek.
uilfieek.
veel v!eefige tandir;gtn.
fels der LenJenwervelen, door twte breedpeefige vlaktens.
vlakte"s.
etne in-en de ;mdere
~ndere uitwtnd/g
uitwtndlg is. De eerlle
eerfie
waarvan de cene
\'al1: aan de dwarffe uitlleekfds,
uirfteekCds, ,n
,n de tweede aan (ie
de
hegt zig \'aft
Graat uitlletU"els
uitfietHels en aan huü
hu" r;e banden.
bandtn. Deefe
Deere Apollwrofir
Apollwrojis
is zeer vall:
van: aan die der nabl:ull
naol:ull b,; Sr.i~ren,
Sp~ren, dIe zy bedekt.
bedekr.
ve;wyderi"i~ cm de heilig.
Haare twee vJaktens
vlaktens n,Jaken et ne ve:wydeTÎl'g
beenfche Lendenfpler 1,;11 ue vicr1;alltc te huisvtiten. Deert!
Deerê
X. DEEL.
R
R
Spi~.
Spi".
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Sn:eren verwarren zig va~onder ten deele met de kleine [ehuin.
fchuin.
1c,n IJlcr
f~. waJrvan
f~,
wa3rvan de '(efe
~efelc"n
hlcr ter p!aal[e
plaat:e bjna
bïna dezelfde richting
dwarIT;: h~bten
hebben. D~ Splervcl;;;len
Splerveden der dwarff.:
h'!;;ten zig vaft aan de
inwendige Lip
L!p der kam van het Darmbeen. De benedenrand
Spie;çj} is niet open, gelyk eenige ontk:edkundigen
ontkedkundigen gedcefer
deercr Spiereil
100fJ
loof..1 h",bJfn.
hebJfn, om den ring der onderbUlkfp:eren,
ondert>luHpIeren. die dooriogt
aan de Zaadvaten
Zaad vaten by den Man.
Man, en aan de ronde banden by
de Vrouwen verfchaft,
verrchaft J te maak en· Deefe Ring is gemaakt
Veft:lcll van de uitwendige
ulrwendigc fchiJinfchilindoor de verwydering der Vefclell
fche,I en deefe
fche
deere dwarife
dwariTe dienen niet dan om den bovenrand»
bovenrand,
langs denwelken zy gaan, te verfrerl.en.
verfrerJ,en. Het voorlte
voorne gedeelte
deefer Sp1ercn
Spieren is breedpeefig en zeer v;:ftkleevende
v::ftkleevende a3n dien
der inwendige fchuinfc.
fchuinre. Zy gaat vervolgens naar de zyde
der w:tte
d~r fchuinfche van
vall d~n
d::n over·
witte Streep,
Streep. alwaar 2y
zy die der
kruiffen zig hie:r
hitr l~r
t~r plaatfe
pla:ltfe met eene
kant ontmoet. en zy kruiITen
bylondere vlegting
vlegting,J de
die ter bevordering der witte ftreep
i1:reep
dient.
lhlr
B'Hr gebruik. gelyk ook dat van alle 'Onderbuikrpieren,
onclerbuikrpieren, is
om a:le,
a;le, in deefè
deelc holligheid opgeflootene
opgeilootene • deelen to;:
te houden;
om dl:
d~ buigin~
buiging des Ligchaams
Ligchaarns te bevorderen, met de borft
n~3r
n~Jr het bekl,cn
bekken te haaIen,
haaIen. en in eenige houdhgen
houdi:1gen het bekken
bt-kken
naar d~
d>! bor1r.
borH:. Zy helpen. door !1un;1e
hun;:e drukking
drul:k:ng op de blals
bla3s
ca de
(~e l!nrmen.
brmen. den u;tgJng
u;!gang d,
de r Pis en d~r drekagtlgo;:
drekagtlgc ftoffe.
TRAP.
TR!\ P. Is het fiuk van
\'2n ct'n
l:t'n C;JJouw.
G dJouw. (,oor
c!oor middel van het";
het~
vdke
w~lke men uit de onéerfte
onderfte in de bovenlh!
bovenHe verdieping komen
k:n; En. vermits aan de Communicatie van de tegenover
ken;
elkander liggende vertrt:kken
vertrékken veel gelegen is. zeo maakt de
Tr~p een hoofddeel van het Gebouw uit. waarop
wa::rop dus een
Tr3p
Bouwl\undige de meefte
meelte vlyt moet ~anwe:,Gen, om dezelve
b~kwaam en gemakkelyk aan tc
te legçen.
legGen. Tcn
Ten dien einde wordt
in het alGem2en
al~em2en vereifcht. dJt
d.lt eene Trap volkomen licht
h-:eft: dat haare tred~n van
Vln ééue
ééne hoogte,
hoogte. te weeten van 5,
5.
maar ten hoog!1:e van 6 duimen,
duimen I en 14J 4- tot 15 duim breed
z'ln, en dat van dezelven niet onmiddelyk al te veel op mal.
zyn,
kander volgen, maar tuifchen
tuffchen een klein getal, telker.s een Bo,·
Bor·
d:s of Rufiplaats
d:;
Ruftplaats zig bevinde. want op zulk eell
een wyfe kan
mm
men langs dezelven met gemak naar
naarboven
boven Itlimmen.
klimmen. Indien
1.unne
hunne verdeelingen gefchikt
gelchikt en naar de Symmetrie en Eu·
rythmie genomen zyn, maar hunne vercieringen ujt
uit fraaie
Leuningen.
Leuningen, Lichten en gemakkelyke
gemal\kelyke Rufiplaatfen. hooge DaDa·
ken,
ken. enz. beilaan,
beftaan , zoo kan hun ook van de fr:niheid
fr3:liheid weinig
m:;er
m'~er ontbreeken. De [oorten
foorten van Trappen zyn. deels naar
hunne grootte. deels naar hun gelJruil"
gebruik, deels 001;
ook naar llunIlunDe li":;ing
lig:;ing en :mder~
:lnder~ gtileldh~rjen
gtll:eldh~rjen verfchilIende;
verfchiliende ; àierhalven
dierhalvtn
r.e
r,edt ~ncn
r.cdt
men V, ytrapjJIJ7l.
ytraPJiOl, Hoohltrappm.
HooFdtrappm, k:eine
kleine geheime Trappm
Trappm,J
HH,;rbY U;O(.(eU
nog
lVè,;tcltroppm,
W~,;tcltrQPpm, Gebrohm
Gcbrohm Tra:'pell,
Trol'pell. &c. th;rby
u;o(.':en l]Dg
gcttld
bcttld
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geteld worden de dubbele of veelvoudig boven m~ lka:lder ga:m,;
de Trappen die dusdanig rondom malkander gel
gelddt
ddt zyn
zyn,J è;;t.
niettegeljtlaande twee Pt:rfoonen dezelven tefF':liS
te1T.:ns opklimmen.
opklimmen,
zy toch nier eerder dan boven aan het end VJn
v~n de Trap of
by de uittrede te faamenkomen. Diergelyke vindt men in de
Wilhelms'Burgt
Wilhelms-Burgt te Weimar ; in de Procuratia te St. Jl1arco in
cene zeer groote
groore te Cbambor, g::weef.:ne
gJweef.:ne ReG.
RdlVenetien J, en eene
dent;eplaars van Stanijrws LesZÎllsky in he'
hc' Gouvernement
van Orleans gelegen. Ook moeten tot de Hoof trappen nog
zoogenaamde RomeinJcbe
Romeinjcbe Trappm. die
gerekend worden, de zoogen~amde
in 't geheel geene treden hebben. Niet mindt:r beh10ren hier.
toe verfcheide, van den vermaarde Matbe1/l~ticus en eertyds
eerryds
Konf1:.
ProfefTor te Jena, ERHARD WEIGEL , uit~evonlene Kon11:.
trappen.
trappen, eén van dewelken. l1y. POlltem beteroclum. dat is:
~emaakt, dlt men den
een Verkeerbrug noemt. D:::ze.ve IS dus gemaakt.
voet teTkens
tcTkens naarbeneden zet, en volgens het gevoelen om.
omlaag gaat, maar ondertufTehen
verh<:ven wordt, en
ondertufTchen allengskens verheven
by de uittrede in de Bovenverdieping kO!llt.
komt, - Derzell1er
aanleg
aln
leg belbat daarin dat de Spil of de Monnik boven of beo
neden fcheef
feheef of fchuins in hunne Trappen hangen.
hangen, en door
den Latl van de overheengaanden •, na en bykants ongemerkt
maa.
omgedraaid wordt. - Nog cene andere foort deed hy maade·
ken.
ken, in zyn Collegie'Kamer, aan de Dakverdieping, op demenfch, maar geen hond op- en af konde ko ..
welke wel een menfch.
men. Dezelve is a:s uit twee
tlVet: aan malk~nder {hande
(banJe fmal1(!
fmalle
trappen te faamengefldd.
beu:t'.:lings hunr.e Treellen heb.
faamengefleld, die heu:t'.:lings
ben, zoodanig d,1t
dolt de eerlle T.t:ê
T.tê ::lp l~e regrcr
regrer zyde.
zyde, de twee.
de {er linker &,~.
&-:. zig bevinden. Tufl\:hen bdde
bi.!ide l1:eekt hec
het:
miJdenbert, in hetwe:ke de treedtn ingt;z~t
iOg';zet zyn, merkelyk:
merkelyk
voor, doch
doeh zonder te verhinde:en
verhinderen d~t een Mcnfch
Menfch zyne voe.
len
ten {er
Ier rechter- cn
en Iinkerzy~e.
Iinkerzy~e, volsens gewoonte.
gewoonte, beurtelings
tree op d.:: andere zet
zetten
voort, en van de eene {ree
'en kan. Maar
een' Hond kan, nochte regt naarboven van de eerfle
eertle tot de
fLhuins naarbeneden V3n de eerfl:e
eed1:e op de tweede
derde.
derde, nochte f.:huins
fpringen, zonder zyn evenwigt of balans te \'erliefen,
\'erJiefen, en
tree fpringen.
telkens weder naar beneden te vallen. Eindelyk moethierbl
moethierb1
nOJ
1106 gevoegd worden zyn uitgevonden
uitbevonden VAAR-ZETEL, welke
Wandt
in eene Infneede van omtrent 3 voet wydte, in den Wande
a:mgelegd
aangelegd is, dat men.
men, op dezelve zittende.
zittende, door Tegenge.
en uit cene
eene verdieping
wigten •, zigzelf en zeer fnel naar boven •, cn
in de andere, en op gelyke wyfe weder naar beneden flregken
kan. Eene diergelyke Trap is in het Jaar 171
1717,
7. in het Ko~
ninklyk Paleis.
Paleis, in de nieuwe Stad DresJ.:n, door cenen
eenen he·
beo
ftuk:,~n aan de
kwaamen Mecbanicur aange!egd J, wel1,e in veele 11:uk:,~n
bovengemelde voorgetrokken wordt.
R 2
R.
Tot

1.60
2.60
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Tot de Hoofdtrappen re~ent
re~;nt m;n
m~n voornaamelyk de ordenlykc
ele WoonhUIfen.
WoonhUl,en. Tot
rot dezelven moet den ingang
Trappen in de
gemakkclyk
gem~kkelyk te vinden zyn, en by de uittrede moet zig eene
groote ruimte bevinden; en dezelven moe~ VOor het overige
het gemak he!:Jben,
h~!:lben. dat men langs dezelve 10
In de overige verI,an. zonder eene van dezelven dOOI
diep:ngen mede komen l,an.
door
te g1an.
!!1an.
vierkant,
TRAPEZIUM. Zoo heet een ongefchikt of lomp vierkant.
dat geen ParalleJogra7llln!t1/L
ParallelogramlnU1/L is, of wiens tegen elkander ge.
fieldt: zydcn niet gelyk en parallel zyn. Het is alzoo inder·
dJJd
dJ1d niets anders dan ee~ afóekotte
afóekotle of fiompe
f1:ompe Pyramide,
Pyramiàc. van
w;.Ji;e
w~"l;e ~e
r.e punt ~':nom(;n
;;'_nom(;n JS.
IS.
TRAf'F.Z1U3.
TRAPEZm 3. (In de
dc A/latomie)
,dlwtomie) Eene breede en dunne Spier
d.:.>
d.'.' ~,:t:m:derblads.
~(I:oudcrbJads. Zy heeft Je ged:tante
gedaante van t:t.:n
ten onregel.
IDd.3:ig
dln n:l"m
n;j~m geiaeegen
geineegen heeft. Wanma3:ig \"ierk3nt,
\-ierl;:mt. w::arvan zy dtn
nf.;;:r
nr.;;:r eije
ciie van de eene zyde. te gelyk met die der ovtrzyde
overzyde be..
f(h)uwd
fd~l)l;wd wordt, verbeeldt zy eer.c
cene foort van ruit. Men heeft
ha<:r
ha~r oek elt:n
dt:n nalm van Cucu!laris
Cuclt!laris gegeev~n,
gegeevcn, omdat zy vry
vr'l
g-:lykt n.lar
n-lar de punt van eene Monniltskap.
Monnil;skap. Dede
DecCe Spier
wel geiykt
is w:",'ultgdhekt.
wy,'uHgdl:rekr. Zy bedekt het galltfche
galllfche agterdeel van den
113;:,
(.!en !:root
groot gedeelte van d(;n
den rug. Zy hegt zig vaft
vaf1:
h3;, en c::n
aan d~ r.wa:
èlVa: ff~
ff.: Streep dcs
des agterhoofdbeens, onder de AgterAglere
aa!1
ll()()f:l;piercn,
11 ()of:1:piercn , waarvanJ;an
waarvandnn ZJ
zJ langs d(.!l]
dl:ll bals nedergaat , en
vaf1:gehcl't wordt :Jan den agter·Ncl-.band,
agter'Nehband, aan de Doornen
vallgehe?t
d~r twee la~tl1e
la.~tl1e Nekwervden,
Nekwervelen , en ,Jan
,wn dit.:
die van alle de rug·
dt!r
wervelen. Daarvandaan loopt zy langs den bovenrand der
ucn fchoudertop,
fcboudertop, en op da
de
graat van het fchouderblaJ aan l!cll
heirt des Sleutelbeens ten eind.:.
eind~.
D(! bovenfie
po\'enfle Vefelen )ooptm
Joopen nn
VJn om hoog naar om Jaag. De
midd;:lf1:en
nddd::-lfier. zyn
zy'n byna horizont:!:!I,
horizontaal, en de onderften
onderllen begeeven
zig van benede:t
opwaarts. De algemeene
bcnede:1 opwaarls.
algeOleenc gecagte
gedagte over het
~tbruik deefer
dee[er Spier.
Spier, is dat wann~er
wanneer alle ha:!re
haare deelen te ge.
gebruik
lyker
Iyker tyd werken. zy het fchouderblad agterwaans trekken;
Z'JO het bover.fie gedeelte alleen werkt, dan ligt zy dat op;
h..:t wordt integendeel nedcrgehaal.:l,
nedergebaald , indien het 't onder deel
is dat z:g faamentrekt.
TR,":.PEZOIDES.
TRL\PEZOIDES, Dus wordt het tweede Beentje van de twee·
(I,~
l"~ rye dt:r voorhand genaamd. ter oorza31,c
oorzaake van deszelfs ge·
da31ïn heeft gemeend te vinden,
vindt:Il, met een
Ivkheid, die men daalïn
I:mgwerpig
länhwerpig vierkant.
TRJ\PG.'\NG.
OTIS.
TRAPGANG. Zie het Artykel
Artykcl OTIS.
T!L'\PPENJt\AR. Annus ClimaElericuJ.
T!L'\PPENJt'AR.
Climaéleric1u. Is het Jaar desmeo'
desmeD'
fchclyken
Ouderdoms • crapswyfe
trapswyfe ~e[1omen,
f~hc1ylten OuderdolP.s,
~e"omen, naamelyk het ze·
ze\-cr.de en neg,ende;
\"~r.de
nehende; maar het 61/le
61fle jaar wordt An71US
Amlus Climac·
tericüs MagmIs
tericûs
Mag1!!ts genaamd, of het groote Moordjaar,
Moordjaar , omdat
]"] maal
u.aal 9 gerekend zynJe J bet
het gt:tal
gt.:tal van 6,j
6,; ma:ikt.
ma;JKt.
TRAP.

TRAP. TRAQ.

TRAS. TRAT.
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TRAPPIRER. Ig de geene.
geene, die by de Commanderyen der
Duitfche Ridd<.!rs,
bezorgt, opdat in keuken
Ridders, de huishouding bezorgt.
en kelder alle no()ddruft
ontbre::kc.
nooddruft voorhanden zy. en niets ontbreekc.
TRAQU~NARD.
TRAQUENARD. Zie het Artykel ENTRLFAS.
ENTRtPAS.
TRAS. Zie het Artykel TUFSTEEN,
TUFSTEEN.
TRASGOBANE. Dit. is eene
ce ne Rrafiliaanfche
Rraiiliaanfche Slan'>.
Slan". die dezelf,
dezelf.
tweehoof.HI:C Slang is.
b
.,
de als de tweehoofJi/:c
TRAS!.
TRASI. Cypertls
Cyperru rotrt1zdur
rotrwdus pjculent!4s
pJculentus art(jllflifolius.
au[;uftifolius. Is eene
foort van Cyperus of Kruid, maakende
maak eo de lange en fm alle bladen;
zynde aan de eene zyde verheven, en anderfinrs gelyk die
aan de andere Cyperus'Wortel,
Cyperus-Wortel. De Stengels zyn een ha)ven
halven
voet hoog en driehoekig,
driehoekig. en draagen bloeITem op de punten
beflaande
befiaande uit enkele V<.!Îclrjes.
Vefelrjes, en zittende op ecn
een geel !topje
kopje
digt by elkander. en tuiTchen
tulTchen GeCchubde bladen, in de ge·
daante van cene
e/me Ster. Op den bloeITem volgt onder ieder
blaadje,
blaadje. een driehoekig korentie.
korentje. De wortelen be!l:aan
bell:aan uit
dunne Vefeltjes.
Vefeltjes, aanwe!ken dikke knopjes hangfn,
hangen, gelyk
kleine hafelnooten. DeeCen
Deefen zyn rond, en hebben vanboven
een klein kor
korentje.
ent je , gelyk de Mispelen. Zy zyn met eene
ruige huid overrrokkt:n; fmaaken gelyk Kafl:anjes
Kaftanjes en hebben
geen reuk. Dit gewas groeit in warme LanGen op
a? een' vog.
tigen grond;
grond: by voorbel:ld
voorbe(:ld in Italien omtrent V::rrona en in
Sicili'en. De Wortel is medicinaal;
medicinaal: heeft veel olit: en Sal
eJJentiale; is een middel voor de borfl:;
borft; verzagt, verdetlt,
verdeelt. is
goed voor de roode Loop, koude PIS, maakt luft
lua tot byflaa.
byflaa'
pen. enz. r~auw
r~allW uf
of als een Decoflwn
DecoElwn gebruikt.
TRASSEEREN. Betekent een WilTel van de eene op de an·
plaats uirgeeven
uitgeeven en daarvoor het Geld ontvangen. Een
dere plaati
geraifeercle Wlflèlbrief is, als de een den ander,
geralTeerdc::
ander. eene zekere
volg~lJS WilTeJcours
[omme.
[omme, VOlg'êliS
WilTelcours,t eldtrs
elders belooft te zullen laaten
betaaIen •, en hy, die den WiiTelbrief
WiiTelbrlef geeft, van hemt
helIl, aan
betaaien
wien hy houdt, de betaaIing,
betaaling. Va/ma
Valuta genaamd, daartegen
ontvangt. Hy nu die d,~ WiiTeibrief
WilTeibrief geeft. wordt Trn..{Tant.
Trn:fTant.
en ten opzigrc
opzigtc van hem de WiLTelbrief
WilTelbrief Tratta genaamd. Maar
hy op wkn hy boudt,
houdt, om naamelyk den Wiflèlbrief
WilTeIbrief te vol·
voldoen, Tra.Oàt of Acceptallt
Acceptant genaamd, hoewel aisjan
alsdan eerft,
eerfr, als
hy ht:m
hem aannt:emt
a:lflneemt Ie voldoen.
TRATRATRATRA. Zie het Artykel TRETaETRETRE.
TRETiETRETRE.
TRA TT A. Is l'en
l't;!11 getrol\l·;en
~ctrold;en WiffeJbrief,
Wiffelbrief.
TRATTO DI CO:: DA. Betekent de uitrekking der Le~en,
Le~en.
zynde eeno
eenc Straf waarmede, inzonderheid volgens de S3xi·
Saxi[che
fche Rechten,
Recbten, de Vifchdieven
Vi(chdieven geftraft
geil:raft worden; maar dezelve
is heJt:nuaagCch
heJcnuaagfch in DuitCchlaad
Duitfchlaad niet meer in gebruik; maar
in !talien
lcalien WOillt
wordt deere
deefe Straf nog aan allerlei Middadige15
Middadigeu ge.
ge·
oeffend.
odfend.
TRAU·
TRAUR3

z~z.

TRA U.

TRA

v.

l'RAULOS.
'TRA ULOS. Traulotes.
Traldotes. Zoo wordt dat gebrek der Tong ge;
naamd., als
ars ier~J:ln(
ie~:ln( zel,ere Letteren.
Letceren. naamelyk de I, '. of
Jeb niet wel ul·rpre~kt.
ul'rpre~kt.
TRAU.\1A. Zie het Arrykel VULNUS.
TRAU '\1ATfCA. lyn WondmldJelen,
WondmldJelcn, Geneesmiddelen,
Geneesmiddelen. voor~
na31!1~lyk zulken dic
die als een DecoEtu7Il of Drankje genomen
tIl naderhand dc
de fcherpe
Ccherpe vogten uit (~ppen uit het
worJen • tn
en het bloed dusdanig verdunnen dat het
Ligchaam afvoen:n, cn
in de gekwefte
gekwe!l:e en gebroken deekn,
deelen, enz. gemaldl.elyk
gemal;kelyk invloeien
VULNERlIRIA.
kan. Zie het Artykel VULNERARIA.
TRA USES. Een oud VolI,
Voll, in Traden. niet verre van den Berg
lIelllzts,
I!elllztS, a311 de grenzen van Neder J.Ioefim.
Afoejie71. WanI-:eer
Walll-:eer hun
kinderen geboren wierden,
wierden. waren zy d",swegens treurig en
droefgeeftici.
droefgee!1:ici. maar integendeel vroJyk wanneer dezdven
fik'rven.
TRA VADES. Travados. Zoo worden door de Zeevallenden
Zeevauenden
Onflll!lJige winden genaamd, die binnen een uur rond.
zekere on!111hJige
om bet g~hecle
geheele Compas loopen.
loopen, zyndc met duift~tnis
dui!1:etnis en
haalt \ierrotten
\Volkbreul;en gepaard; waarvan de klederen haaft
\'erCcheide kleinc
kleine OOl~ediercens
On~ediertens ontfiaan. Deefc
Deerc wind ont.
en \'erfcheidc
fbat
fiaat mee" omtrent de Kaap de Goede Hoop,
Hoop. Diet verre van
<len T::felbag.
T::felb\Org. In de Wodlyne
Wodl:yne van Ar3~i",n
Ar3~)it:n heeft men ook
<licrgelyke
diergelyke Stormwinden,
Stormwinden. die door eene dikke wolk voorbe.
duidt worden,
worden. en het Aardryk wyd cn zyd met Zand bedel\ken.
TRA VAGLIATI. Zyn Leden van een geleerd Genootfchap
GenootCchap
FlorentynCche Gebied. die eene Zeef tot
lOt hun
te Siena in het Florentynfche
zinnebeeld verkooren
geCdJUdt
ver1\Ooren hebb~n,
hebb:::n. die door twee hand"n gefdlUdt
wordt, met dit Byfchrift; Donee
DOilec impurum, dat is; zoo lang
het niet zuiver is.
TRA V AI L. Arbeid. moeite en Laf1:. Travaillerm.
Travaitlerm. arbeiden
en zig Cèn
eèn Z1ak
ZJak laaten zuur worden; ook iemant gewcldig
geweldig
p'a~gen en fmerre aandoen.
TRA V AlL. Is een foort van Stal waarin de Pa::rden vallge.
va!1:ge.
maakt en ben 1gen
Igen worden.
TRA V AT of TRA VE. Is een Paard dat de witte tekenen aan
beide voeten aan de eene zyde heeft,
heeft. het eene voor en het
:lndere
andere ag
agter.
ter. Entretrave
Elltretrave wordt ccn
een Paard genaam 1,
J, dat zul·
ke tekenen ó!an
aan bede voeten
voetell heeft,
heeft. fiaande kruiswyfe
kruiswyCe [Cgen[Cgen.
over clJlkandcr.
clJlk3ndcr.
TRA VERSE. In 't algemeen betekent iets dat dwars over
11l1!:;.:ilder
gaat, dat is: dat malkander kruift
krui!1: en fchuinfch
fchuin[cb
lmI:;.:jJd~r ga:lt,
doortîw.:lt.
VE·RSE. (In
(Io de Fortificatie) Is de Borf1:weering welken
TRA VE"RSE.
men èwars over dell b..:Jc;.[I..!1l
b..:Je;,CI.:Il wl:g aan weersl;;anten
weerskanten van de

Pla.
Pla~

TRAV.

TRAW.

TRED.
TREB.
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1'1aces
Placet d' A;:.nes
A;:..nes of WapenplaatCen,
Wapenplaatren , ofte indien de Linie hn~
is, ook t~li:ens
teli:ens aan het end van de Ronding van de Gr.1ft
Gnft
legt, om daardoor te verhinderen dat dezelve n[et van dea
den
werde. Zy worde.u
worde,u ook op de Wallen van
Vyand geen fileert we~de.
gebrurltt, als van bUilen eenige hoogtens voor
het Hoofdwerk gebrUIltt,
handen zyn. ten einde de Linien mede niet geenfleerd
geenfileerd zou.
den worden. Somtyds heet dezelve ook een Dwarsval met
zyne Graft, welke in 't ge:neen dwars aan engtens of na au •.
we Paffen gema::kt
gema:lkt wordt, ten einde de vyand niet doorko.
men en diergc!yke
dieq;c!yke Plaats bc!(;hkten
berchieten kan. Somtyds betekent
dezelve ook een kleine Graft van weerskanten
weersI,anten met Cé'"e
eé'!le
Schoeying voorzien, welke de Belegeraar regt tegcno,"er
teger.o,"er de
Vellings'Gr:Jgt,
Vellings'Gr;Jgt, die hy aanvalt, trekt.
treIn. ten einde h:;m
h:::m van
vall
de Flanken geen fchade kan toegebragt worden. en lly
by nogMem be2
be"
tans beginnen kan het Bo:werk te ondermynen. :Mt:n
dekt deere
deefe Grage met Tachinen
Tachinell of Takkeboifen,
Takkeboift:!n, die met
aarde overfchat zyn, om zig voor het vlieg~nd
vliegend Vuur te bergen, Dit zoo even beCchreeven
befchreeven Vell:ir:gwerk
VelHr:gwerk verCchilt
verfchilc van
vall
de Coffre
CoJfl'e in niets anders, als dat deefe van de Belegerden
en de TraverJe
Traverfe van de Belegeraars gemaakt wordt.
[aamenteil:el.
De onderfcheidene wegen om deere Werken faamentefieI.
1.;:n,
}.;:n, worden vertoond in PLAAT CCLVl1I. Fig. 2. No. I,
r~
2, 3 en 4·
TRAVERSE, Dwarsfluit. Wordt dus ganaamd, omdat ze
dwars aa:1 den mond gehouden wordt. Zy wordt by de Ita~
Ita-.
liaan en TfavaJa
Tl'averfa of Tiffaro
TijJaro genaamd. Deere
Deefe Fluiten hebben
gemeendyk
gemeem:lyk 6 gaten.
gaten, maar agter
ageer geen Duimgat. Men kan op
0ll
dezelven 15 Toonen hebben. en nog 4 Faifct
Falfct daarenboven»
J9 verfcheide ftemmen of toonen.
en dus 19
TRAVERSE. Wordt [omtyds ook gebruikt in de Wapenkun.;
Wapenkunde, voor f!C v::;rdeeling
verdeeling v;{n
v;m een Wapenfchild.
Wapenfchild, of de Figuur
PU.,11' CeLVIII.
CCLVilI. Fig. 4.
vertoond op PU,11'
.
TRAVERSER.
TRAVERSEB.., Zoo ze:;,
ze:;t men van een Paard dat zyn hoofl1ag
hoofDag
maakt, zoo ri;:c
dwars maaJu,
<bc de Croupe op de eene en het hoofd op
zyde komt.
de andere zydc
TRAVERSIEll.
TRAVERSIER. Is een kleIn
klein Vaartuig met eeneMaIl:
eene Mall en drie
Zeilen. dat men tot de Viffcheryen
Viifcheryen of tot ldeine
kleine overvaarten
gebrulkt.
gebruIkt.
WANTEN, Zie het Artykel SATELLITES.
TRA WANTEN.
TREBELLIAANSCHE PORTIE. Is eigeniyk
eigenîyk by de Ro:nei·
Romeinen ingevoerd)
ingevoerd, opdat de naam van Erfgeraam
Erfger:aam niet ydei of
vergeeffch zou
ZO;! zyn, en uit vreefe dat de wil van den Tell:z.
Tella.
geinteur anders zonder effeél: zou blyven; en ook opdat de gein·
flitueerde Erfgenaam aangezet zoude worden. om de fucce~
ftitueerde
fie in te vorderen, uit oorzaake van eenige belooning;
belooninfj; waar.
omtrent wy het hoofdzaakelylte
hoofdzaakelyke zullen opopeven.
0po"even.
R -44
1.) Den
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I). Den fideicommiffairen Erfgenaam competeert het recht
dat hy uit den geheelen boedel,
boedel. vry en onbezwaard mag trek'
trekgoe·
ken een vierde gedeelte der nagelaatene fideicommiffaire goegedeel.
deren; doch iemant in een derde, meerder of minder gedeelte, als fideicommiffaire erfgenaam gefteld,
gefield, mag mede die af·
trekking doen van die goederen welken hy moet refiitueeren;
en die Trebelliaallfcbe Portie gaat over alles wat de Tefta.
Tefia.
teur, na aftrek der [chulden, heeft nagelaaren ; invoege de
tweede Erfgenaam moet Iyden, dat de bezwaarde Erfgenaam
van alles de vlerdepart
vierdepart afcrekke, en hy moet van de reftee.
refiee.
Legaaten uitleenen en betaaIen • ten
rende drie Parten, de Legaaren
waare bern
hem zulks door uirdrukkelyke
uitdrukkelyke verklaaring, of ftilzwy.
fiilzwy.
gende verboden was. En dit wordt vernaan, fiiJzwygende
verboden te zyn. wanneer de Tefiateur de vervreemding der
Goederen in 't geheel heeft verboden.
2. ) D::
De aftrekking kan maar ééns geCchieden, in den eerllen
Erfgenaam en verder niet; ten waare de eerfie Erfgenaam het
recht van aftrekking niet hadde gebruikt; inwelk geval ver·
verHaan
clat een tweede en verdere Erfgenaam
Erfgenaam,,over
over de
fiaan wordt dat
hand. zulks nog altyd mag doen.
afm;](king heeft geen plaats, wanneer het Fideicom.
3.) Die afm;kking
mis tot godvrugtige oorzaaken is nagelaaten ; zelfs niet in
kinderen van het eerfie
eer!l:e Lid.
een Erfgenaam
Erfgenaam.I die dit recht wil gebruiken, is
4.) Zood31l i g ecn
jn het navolgende gehouden:
(a) Dat hy, na den dood van den Teftateur,
Te!l:ateur, Staat en Inven.
taris van d~ Nalaatenfchap doe maaken. maar echter.
echter, zoo hy
zulks verzuimd had, zou hy daarom zyn TrebelliaanJcbe Por·
tic niet komen te verlieCen. gelyk in de Talciede Portie, dOOl
door
de Wet is gedecideerd.
(b) Dat hy voor zyn vierdepart gehouden is in de Schulden,
maar niet in de Legaaten.
(c) Maar. is hem iets gemaakt als een deel van de El'ffeniffe.
El'ffeniffe,
boenz. zoo moet dat mede in rekeninl! komen; dan. indien bo·
ven het vierdedeel iets i5
is nageläaten als een deel van de
ErffenitTe. zoo is hy in de Sch41den gehouden,
gehouden. voor zyn
aandeel, maar in de maaking alleen,
aandeel.
alleen. voor zoo veel hy beurde
boven bet vierdedeel.
(cl) Doch is hell meer of minder dan de waarde van het
vierdedeel gemaakt, niet als een deel der ErfFeniffe,
Erffeniffe. maar
als eene zonderlinge gift, zoo is hy niet gehouden in de Schul.
den. noch in de Legaaten,
Legaaten. ten waare de Erffenis
Erffcnis anderfints
de Laffen niGt konde dnagen ,• want dan zou hy door de CreCre·
di'curen
di'cureil aangefprooken
aange[prooken kunnen worden.
Ce) Zoo cl,; Fideicommiffaire
Fldeicommiffaire Erfgenaam niet
nict vrywiIJig de Erf.
Efff~mir;) Vii~ aauvaaçe,n.
aanvaaçe,n. en gerecht,el}'l. daOirtoe geconfiringeerd
gecon!l:ringee'rd

s.)

~oç~
~o~~
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moet worden, dan verlieft hy daardoor zyne TrebelliaanJchl:
TrebelliaanJebe
l'or,ie,
Por,ie, en de Erfgenaam over de hand
hand.,trel,t
treIlt die in zyn plaats;
dO:h
doch dan is hy bevrydt van alle Lal1:en.
La11:en, en vermag de LegatariiTen en Crediteuren af te wyfen.
tanffen
(f) Is mede gehouden.
en vrugten in zyn vierdegehouden, de genoot
genooten
deel te laaten rekenen, mitsgaders de Prelegaaten
Pr~legaaten,, hem by
wa are de Tell:ateur
Teftateur Ultdrukkelyk had.
Ttftament gemaakt, ten waare
onbela11: vooruit zou
de gewild, dat de Erfgenaam die vry en onbelal1:
TrI:trekken; maar geen Donatie in ter Vivos
Pivos wordt in de Trebeliianique Portie toegerekend; doch den kinderen van het
bellianique
vrug!en in de Trebellia..
Trebellia.
eerHe Lid, worden geene genooten vrugten
eerl~e
vûque
rlique Portie toegerekend.
eerl1en Graad, met Fideicommis beo
5.) Kinderen van den eerfien
lalt,
laft. vermogen eene dubbele portie af te trekken, naamelvk
LegitimB en TrebelliaanJebe,
Trebelliaal1Jcbe, welke beide Portien de
hunne Legitime
juifie
Fideicommiffaire Goederen uitmaaken, niettejuifte helft der FideicommiiTairt:
niette.
genfiaande daar vyf of meerder kinderen zyn, gelyk in Hol.
genftaande
Friefland wordt het anders ge.
land verftaan wordt; maar in Friefiand
praé1:ifeerd,
zyn, met een
praél:ifeerd. zoo dat wanneer 'er vvf
vyf kinderen ZYIl,
generaal Fideicommis
Fidelcommis bezwaard, dan trekken zy eerft
eed1: de helft
voor de Legitime, en in de wederhelft een vierdepart, zynde
één en een half deel te raamen
faamen uitmaakende ,zeven
• zeven en eell
een half
in de twaalf deelen der Nagelaatene goederen.
mc-t een Generaal }<'ideicommis
isFideicommis is.
6.) Wanneer een Kind met
belaft
belafl:,, zoo kan noch mag zyne Legitime en Trebellianiquf',
Trebellianique,
niet door de Ouders of Grootouders verboden worden. Maar
eed!: in de Legitime Portie gtïnllitueerd
gdnllitueerd zynde,
zynàe.
een Kind, eerft
Ihat het den Tefiateur
Tell:ateur vry.
vry, om de verdere
vt;rdere overfchieten.
overfchiett;ll'
zoo fhat
bezVlaaren, en aan
de goederen, met fpeciaal Fideicommis te bezwaaren,
zoodanig een Kind te verbieden,
verbieden. de TrebelJialIique
Trebetiiallique Portie
ddarvan
(ldarVan af
<"If te trekken.
7.) Het fiaat
ll:aat in 't vermogen der Kinderen, wanneer de Oll
all....
ders de Goederen op hen Fideicommis gema~kt
gemaal\t hebben,
heb!Jen, met
Treheiliani.
verbod van eenige aftrekking van de Legitime of Trebeltiani.
qUI!
que Pcrtie
Portie te doen, daarin te beruften,
berull:en, of daarvan te renun.
renuo·
Citeren; want niemant behoeft
hehoeft iets te
ce aanvaarden ten behoe.
ve zyner Crediteuren.
Trebetiianique
3.) Daarentegen vermogen de Crediteurs, de Trebetlianique
Portie van hunnen Debiteur te verkoopen; als die overleden
eene Aél:ie
Aé1:ie die hem in zyn leeven
lee ven heefe
beef. gecomgecom·
is, zynde cene
peteerd. en l1a
peteerd,
na zyn' dood onder de goedertn van zyn boedel
begreepen zyn.
Aasdo11ls-Ver.flerfrecbt Z}'II
zyn Vader
9.) Als een Kind onder het Aasdoms-Verfterfreebt
in11:itueert, met laft
lall: van Fideicomrnis, dan valt het bedenke.
infiitueert,
Iyk, of iJan
?an denzelven,
àenzelven, boven de Legitime
L~gitime nog de Trebelliaqn.
Trebelliao,n.
lyk.
R S
JcblJ
Jebe
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Jcbe
fcbe Portie toekomt. VeeIen
Veelen zyn van gevoelen dat die aan
den Vader zou !oebehooren;
lOebehooren; lllaar
maar omtrent de Moeder wordt
ceDparig
1\1 oeder met Fidcico:nmis
Fidcico:mnis belaft
belafi:
eenparig verftaan • dat eene Moeder
zynde
zyndc, de Tfebellianique
Trebellicmique Portie niet competeert; WQarom
wzarom het
vafl: te Il:ellen,
fl:ellen. dat de Trebellianique Por.
ruim 20 0 redelyk is vaIl:
tie,
tie. alleen door de nederdaalerde, lllaar
maar niet door cl; opklim.
opldim.
mende Erf
Erfl?e\1aamen
lS el1aamen kan getrokken worden.
10.)
10,) Deefe
Dee[e Portie },an
kan niet geëircht
geëifcbt worden, als Van
van die geen
poif..;ffie der goederen heeft gehad.
welke de poif~ffie
TREE.RAD.
TREE.
RAD. Zoo heet in de Mechanica een Perpendiculair
Rad, wiens As of "Yel
wel horizonraal
horizomaal legt,
legt. maar de Peripherie
kleine Dorpels, trapswyre
trapswy[e voorzien is, zoo
van binnen met !deme
dat een Menfch
Men[ch of eell
een Paard. ({c.
~c. gemakkelyk daarin fl:aan
Il:aan
en ga:1n
ga'll'l kan; j-a
ja door dit laatl1:gemelde
laatfl:gemelde bekomt dit Rad zyne
beweeging, dat men daardoor met weinig kragt, een grooten
graoten
hft kan ligten en omhoog brengen. Gevolglyk geeven deefe
deeCe
Raderen by het BouwweeCen
Bouwweefen veel nuts. In de Zeefieden
Zeefteden
bedient men zig zoo wel daarvan by de kraanen, om de ftuk.
fl:uk.
!aaden. De berekening
goederen in- en uit de Scheepen te laaden.
van dezelven
JACOB LEUPOLDS Tbeatro Macbideze/vtm vindt men in JAcon
'Jlarum
narzmz Generali j 272Jeqq. en dezelve komt naar de Wetten
van dc'n
de'n Ht!vel
Hevel of Hefboom op de Proportie van den As aan','
aan'.
alsmede
alsme:Je op de grootte van het Rad, en eindelyk op de zwaar'te
te van den Menfch of het Dier, welke aan dit Rad de be·'
be';
weegil1g
weegiug moeten geeven. Een volwaffen Man weegt echter
niet ligter dan een Centenaar,
Centena3r, maar in 't gemeen ~ tot I i~
C':ntenaar,
C~ntenaar, hoewel men ook MenCchen
Men[chen vindt die meer dan
tW0.e
tw,;,e of drie honderd ponden zwaar
zw:tar zyn. Een Paard weegt
volwaffen Bul of Buffel.
omtrent
on:trent 8 tot 12 Centenaars. Een volwaifen
Os heeft omtrent dezelfde zwaarte. De applicatie van deefe
JACOB LEUPOLD d. 1.
Z, § I94.feqq.
Machine befchryfc
befchryft gemelde JAcon
TREFLE. Dit is een viervoetig Dier 't geen eer
eern:
ft voor omtrC:;t
trC:"it dertig jaaren bekend is geworden. Het onthoudt zig
onc'cnt
Kuft van Tempie, tuffchen Nieuw·Ork~ans
Nieuw-Orleans en
oiat:'cllt de Kuf!:
Mexico. Deere
Dee[e Kuft
M\;xico.
Kuil is ongenaakbaar, omdat de Zandbanken
geplaatft zyn, zeer verre in Zee uitfpdn
uit[pr.Ïn ..
l,en die voor haar geplaatfi:
gelj
gen en de Scheepen het naderen beletten. De Spmjaarden
Spanjaarden
deeü;) gevaarlykc !;uft
tuft Schipbreuk geleden hebben, die
die op dee[c
door vVilden
V,nlden bewoünd
bewound wordt, welken zeer wreed zyn, en
geen rle
de mina;:
minfre omgar,g
omgang met hUl':Jc
hur:;e Nabuuren,
N;,buuren, de andere Wil'Vilden hebben, zegg'èn
zegg',;n ehe
cht de Trefle een zeer zeldfaam
zèldfaam Dier
is. Ht't
Het Je;:fc
le::ft van Kruiden. Zpc
Zy!le boventanden zyn niet van
elkander g0CciJdd:m.
gl;!lèlldd:m. D'J
D'~ ryen
rycD tand.,;n
tanden beilaan een kring val1
van
anderhalven
ander bal ven voet.
VO'et. lede!
led:::r der
d'er ondert3nden
ondertmden is drie duimen breed.
De grootte va!l
van dit Di;;r
Di'~r evc::;aart
evenaart che
,he van (;en.
een llhinoceros
Rhinoceros.•
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tip een agtfte gedeelte na. Het is noch zoo lomp noch zoo
ha!s is kort en zyn kop in
zwaar in zynen gang niet. Zyn hals
één gedrongen. Zyn Muil heeft de gedaante van een klaver..
blad. Zyne voeten, beenen
been en en hair gelyken Dnf
naar ?ezel.ve
deelen der Offen, en zyne gedaante komt die van dit Dier
zco hy hoornen had, men hem voor een"
eene
zoo naby,
naby. dat, zeo
Wi!den Os zou aanzien.
foort van Wilden
TREGTER. Zie het Artykel
Al!yl\el INFUNDInULUM.
INFUNDIllULUM.
TREGTER.
Wt::rktuig waarvan m,::n
TREG TER. Een Werktuig
m-::n zig eertyds
eertyd5 bedien.
bediende, om het Brandyfer op het Nagelbeentje te geleiden in de
handgreep der Traan
Traanfiftel,
lil1:el, om het been bederf daarvan onder
handgref'p
verfchaf.
te brengen. en de ttaanen
traanen eenen
cenen nieuwen weg te verCchaf·
fen. Deefe Trechter was van Staal.
St3al. Zyn Pavilloen
PaviIloen had
zeven Linien middellyns; zyn ondereinde twee en een half;
deszelfs uiteinde was fchuins uItgewerkt
u!tgewerkt om zig te (chikken
[chikken
\Verktuigs
fChuintle vlakte des Beens. De lengte des Werktuigs
naar de fi:huinl1:e
. was omtrent anderhalven duim. Het wierd gehouden met
een plat handvatfel,
handvatfel , dat uit dezelfde l1:offe
ftoffe gemaakt, en op
vaft gefoldeerd was. De meel1:e
meefte Heel.
de zyde des Paviljoens vail:
meel1:ers
meetlers bedienen zig niet meer van het daadelyke Brandy"
Brandyfer.
fer, noch bygevolg van dee[en Tregter in die Ziekte, uit
Ontl1:eeking ~ en andere daaruit voortkomende
oorzaak der Ontfteeking,.
Toevallen.
Toeval\en.
TREG TERS WYSE KRAAKBEENDEREN. Cal"tilagines
TREGTERSWYSE
Cartilagil1esary
ar']
. tenoïdea.
(ln de Anatomie) De naam van twee vrye onregeI.
onregel.
telloïdea. (In
maakf,~l des
maatige Kraakbeentjes , die zeer veel tot het maakf~l
Lichtwegs doen. Zy verbeelden,
verbeelden. te faamen
f'1amen vereenigd zynde, het Tuitje van eene Lampetkan
Lampetkan'?~ Zy zyn
zj'n geplaatl1:
geplaatft agter
het fchildswyfe kraakbeen; maaken het agterdee! des firots
il:rots
uit, en articuleeren
artictlleerz:n door een breed en dik "loetftuk,
voetftuk , met het
agtelfl:e en bovenl1:e
bovanfte gedeelte des ringswyfe kr;:akbeens.
kr::akbeens. Bei·
agter!l:e
de hebben zy een Aanhangreltje,
Aanhangfeltje, dat di:,wils
di;;wils zeer beweeglyk
is, en waaraan den naam van hoorn g':;geeven
K::!geeven wordt. Zy
krommen agterwaarts en een weinig naar malkander. Zy maa·
ken met haare binnenranden
blnnenranden eene foort van [pleet.
TREGTERTJE
TREGTER TJE IN DE HERSSENP
HERSSENPAN.
PiN. Zie het Artykel
ArtykeI
SCYPHO.
$CYPHO.

TREILLAGEN. Zoo worden Staketfels genaamd.
gena:lmd, v~n kruigs<
kruigs.
lings
Engs over malkander gefpykerde Latten, enz. tegens welken
eenige Boomtjes worelen aangelegd.
TRE K of TOOG. Zoo heet by het MarktCcheiden
TREK
Marktreheiden het Mee.
ten,
ten. en in het byzonder de GROEFTREK , o:nd2t
o;ndar dezelve in de
Groef gefchiedt,
gerchiedt, daar men naame!yk
naamelyl> naar den hoek, he~
vallen, l1:ygen
fiygen en fl:ryken
firyken VJn
van den Gangen afmeet en aante·
aantecgt.:;r :Jan
aan den dag,
dag. buiten de Groef
kent. Indien men ZUlks cgtcl'
. doet)
doet J zoo no:;mt
no~mt men \.iit
l,iit meetf,;n
meeren een DAGTRU,
D.aGTRU, 't welk

èaarin
daarin
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daarin bef1:aat, dat men in het vrye veld het llryken
ltryken van de
onderaardfche Gangen aantel,ent
aantekent en aantoont.
aantoont, hoe VBr
ver deefe
of eene andere plaats.
plaats, vol~ens
volt;ens de zygerdi~pte
zygerdit:pte gaat en treft.
Rtt
Htt voornaamlle dat hier by waar te neem en is, Uevat VOJG'
TEL. in zyne Ma
MarktJcbeidkonft,
rk tJcbe idk 011ft • p. 100.
100, in de volgende ne·
ne.
gen painél:en:
J.) Dat men by het Aftrekken van eene lange
poinél:en: I.)
ftalle,
f{olle, ap
0i) dewelke weinig Luchtgaten nederv:lllcn, telkt:ns
omtrent de 60 Lachters , eene bekw;lame
bekw:!ame ;>I:tats
?I:tats in eeR verver.
[chen
fchen Ih:cn.
Iteen. een teken doet hakken; vervolgens de Oertri,,·
Oertri1"
gm of plaatfingen van deefe
deef" Tekens aan den da~ brengt,
brengt. al.
daar Steenen met even diergelyke Tekens oprigt en dezelven
mede op de Plans tekeOlt.
tekeOlt, om,
om. ingevJl
ingevJI in het toekomende
naar andere Zechm
ZeciJm van deefe StolIe
StoIIe •, vleugelplaatCen
vleugelplaatfen gedree.
gedreeven mot:ll:en
tno\:ll:en worden, men zig ,hama
,iaarna zoude weeten
weeren te ge.
gedraagcn of te voegen. Maar indien aan den dag verfcheide
ken.
Lichtgaten naar heneden op de Stolte gaan. zoo is het kenbaar genoe~ werwaarts de Stolte gaat. 2.) Wanneer met ee.
eet
ne verdeelde SOloer van ball:.
ball:, C/lZ. afgetrokken moet wor.
den.
den, zoo moet dezelve.
dezelve, eer men begint naauwkeurig naar
den MJ3tll:ok afgemeeten, en geduurende den trek, voor
vogrigheiJ of nat bewaard worden, zoo wel, 3) wanneer in
vogtigheiJ
het trekken iets overgezet of aangemerkt moet worden. in
welke Llchters van de Snoer dit gefchiedt. 4.) Moet men
opletten of de hoofdgal"g,
hoofdgaflg, waarop de Strekken of Stollen,
welken men aftrekt.
aftrekt, gedreeven zyn in haar uur.
uur, en van eene
zyde tot de andere in haaren regt en val blyft of niet, 't welk
omlhnJig
omfhnJig :langemerkt moet worden. 6.) Alhoewel een MarktMarkt·
[cheiJer
fcheiJer voor onfchuldig gehouden wordt. indien hy by het
uirrechten,
uit
rechten , kuilen en gangen ontmoet, zoo is het nochtans
ten hooglle noodzakelyk.
Iloodzakf:lyk, dat hy zig alvoorens naauwkeurig
inforn:e:.:rt
inforn:e(;rt van het vJllen
vdllen der gangen. dewelken hyaftrekken
mo.:t, ten einde hy een zoo veel te beter be-richr
rno:.:t.
b('richt geeven
gceven
kan. 6.) Is het zc~r
ze:?r goed. dat e:!n
e:::n Marktfcheider eer dat
hy ueli't,
uetit, eerll:
ecrf1 in de Groef vaart.
vaart, en aldaar
alJaar onder anderen
hnnis nee:;:t, op welke wyfe de Snoer.
Snoer, voomaamC'lyk
voornaamclyk in
de Schachten. d~sdanjg
d~sdanig aangefchroefd
aangeCchroefJ kan worden.
worden, ten ein'
de met de Inll:rumenten des te gcmakkelyker
gelmkkelyker te kunnen byby.
komen. e~ daardoor alles naauwkeuriger in acht te neemen.
komen,
7.) Mu('t
Muct de Snoer telkens val1g':!fchroefd,
vafig':!fchroefd, maar indien geen
hout
hOllt in de Groef ware.
ware, zoo ll:yf en vall: als het mogelyk is
met
himu aangetrokken' en gehouden worden. 8.) Moet
lllet de I h:md
de waag byeene iegelyke Snoer, zoo veel mogelyk, in het
gt:!Jao~en worden. tc
te weeren •, daar men op Srollen
rnidJ;:ll
midJ;:ll gt:!Jan~en
of Str(;kk(;:n afrrel;t.
a[{rel;t. In Schac;lwn
Schacilten integendet:l
integendeel wordt de Waag
aan
a~,n de b~lJe En<!en van de Snoer, naamelyk van agter cn
en
van vo,m:n
vO:.m:n gt:hangen.
g~hangen. 9.) Indien iets ze~r accuraat
acçuraat ofnaauwofnaauw·
keurig
Keurig
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keurig
l<eurig afgetrokken
afgetrokken moet
moet worden,
worden, zoo
zoo neemt
r,Cf.mt men
men in
in 't't ge
re
meen
meen twee
twee Snoeren,
Snoeren, te
Ie weeten
weeten de
de cene
cene van
van vlas
vlas en
en de
de
tweede
tweede van
van geel
geel koper.
koper. De eertlgemelde
eerflgemelde wordt
wordt vaflgefchrocfd
vafigefchroefd
en met
met de tweede
tweede mcpt
mept r.1cn
men de eerfle, &c.
&c.
TREKTREK-BANDEN
BANDEN of WIELBANDEN. Zyn yferen Banden,
die de
de Scheenen
Scheen en en V
Vdgen
tlgen van
van de
de Radcren.
Raderen, aan
aan de Laffetten te faam
ten
faamenhouden,
en houden. en
en dezelven
dezelven worden
worden mtt
mtt een
een Trekna.
Trekna.
gel
gel aanéén
aanéén geklemrl.
geklemd. Deefe
Deefe ban~en
ban~en zyn of enkele,
enkele, naamenaamelyk aan
aan kle:re Laffettcn
Laffetten Wielen,
Wielen. of dubbelden,
dubbelden. te weeten
weeten
by grcote WIelen.
Wielen.
by
TREKKAS. Is in den Tuinbouw eene Kas, met fchuins op.
(lp.
fiaande
fiaanJe glafen Deuren, waarin men Abrilwofen, Perfikken
P~r{]kken.,
Ananëff.:n, Meloenen.
Meloenen, enz.
f'nz. trekt,
trekt. ten eir.de
eir.c!e vroeg in het
AnandT"n,
voorj3ar
voorjnr van dergelyke Vrugten voorzien te zyn. Zie het ArBROEInAK.
tyktl BRoEInAK.
tykt!
TREKKgN.
TREKKI-:N. Gouddtaadtrekken,
Gouddraadtrekken, Zie onder het Artykel GOUD.
GOUD.
DRA.~D_
DRA.~D.

TREKKENDE MIDDELEN. Attrafliva. Zyn de zu!k~n.
zu)k~n, die
vogttn en Gt;eflen van binnm
ergens opgelegd zynd.c, de vogten
LigchnITI naar bUIten trekken.
het Ligch~am
TREKSÇHUlTEN
TREKS~HUITEN .. Zyn i~ de Ned.erlanden.
Ned.erlanden, voornaamelyk
in BoLand
Holland de Schuiten,
SchuIten, (he de Relfigcrs largs de Vaarten.
van de cene piaats naar de andere brengen; op gezette Uuren
va~ren en a,mkomen,
J,lDkomen. en door Paarden getrokken worden.
vauen
TREKSEL.
Jllfufie. Is eene bereiding van Geneesmiddelen
TREKSE L. IlIfujie.
't'e gt:ene
g<::cne gefchiedt door het opgieten van water, om dit doo;
zyne Zouten te vullen. en 'er nog andere Stoffen uit te
tr<::kken.
trekken.
TREKYSER. Is een Werktuig van de Tuiniers, zynde eell
een
yfer, met een houten lJandvatfel,
handvatCel, van vier of vyf
vyfvoet
voet
pur tig yrer.
mee!l 'gebruikt
~(!bruikt wordt.
wordt, om de Parterres. enz.
eIlZ. af te
lang, dat mee!l:
tekenen.
TREMBLOOT. Zoo worden zekere Vogels genaam:J.
genaam:!, zoo
Aves, in het Zuiden van
groot als Kwakkelen, op het Eiland A'ves,
de We!l:indten.
W d1:indlen, die de Vleugelen zou
zonder
der ophouden op- en
neJerflaan.
neJerl1aan.
TREMO LANTE. Zoo noemen de Italia.mfche
Italiamrche Glafenmaakers
het fictderend
fidderend Koper of Mcffing,
MeIDng, het welke zy calcineeren,
caldneeren,
en daarmede aan het gl~s eene fchoone bl'lauwe
bllauwe kleur get:gecOrgels is Tremulant een beevend geluid van
ven. In de Orgeli
eene Pyp.
TREMOLO. Zoo wordt in de Zang- en Speelkun!l,
Speelkun!l:, het flerk
fierk
beeven
be even der !lem,
fiern, byeene groote Noot, die de naafie Claves
mede raakt.
die~ fchudding
fchuJding of beeving genoemd,
genoemd.
TREMOR.. Zoo wordt die1
dier.
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diergelyke by koortren,
koort[en, of wegens het verminderen der krag.
krag'
ten by (lude
flude Lie;:len
Lie:!rn befpeurd
b~!peurd wordt.
wordr.
het Artykel TRANcHÉE.
TRENCHÉE. Zie tiet
TRANCHÉE.
TRENCHEEREN. Wordt.weI
Wordt,wel fomwylen in het algemeen
aJgemeenvoor
voor
doorfnyden en ontleden g(;bruikt;
door[nyden
gt;bruikt; maar eigenlyk betekent
berekent het
Spyfen voorrnyden
tm cierlyk op aanzienlyke Maaltyden VOorvoorvoorfnyden,, cn
Aapgez[en nu de oogen der aanzittende Gafl:en
dienen. Aapgezien
G~ften meefl:
meelT:
CJp den Voorfnyder gericht zyn, zoo wordt vereifcht dat hy
op
die konfl: wel verfl:aa, en daarmede onbeCchroomd
onbefchroomd weete
wee te om
bouten en met
te gaan; het zy hy deefe bekwaamheid aan houten
draaden
Spy.
Caamenhan.gen.cle Modellen, het zy aan,
aan. allerlei Spy·
draad en faamenhangenrle
particuliere Tat:e1
Tafel geleerd heeft. Bovendien
fen aan zyne partlcullere
moeten ook de Trenchcermeehers,
Trencheenneefrers, hunne Leerlingen
Leerlil'gen onder-'
onder·
wyfen de Servetten op allerlei wyfe cierlyk te vouwen, en
allerlei Fruit of Ooft, in verfcheide konfHge Figuuren te
fnYden.
fiaalen Boor, gefchikt
gefchi~t
TREPAAN. Eene foort van y[eren
yreren of !taaIen
om in de rondte te zaagen, en de Beenderen te doorbooren ,
f1:uk.
voornaamelyk die van het Bekkeneel' Daar zyn twee fiuk.
ken aan dit Werktuig waar te nt'emen,
nf·emen, de Boor of Trepaan
zelve en de Beweegboom, waalÏD
waaJïll dezelve gei1:ooken
geflooken wordt,
worde,
en die denzeiven
denzelven onder!l:eunt.
onderfieunt. De TrepaJflcn
Trepamen worden in
drie [oorten
onderfcheiden, naamelyk in eene Affcbitferende,
foorten onderrcheiden,
AfJcbitferende,
DDorboorcnde
Doorboorende en eene Gekroonde,
Gekroonde. zie hier
hicr de befchryving die
DE' VILLARS 'er van geeft.
de Heer COL- DE"
De AfJcbilfcrende
Affcbiiferende is gelyk aan de Kelderboor
Kelrlerboor,, daar de Wyn.
ia
kuipers den Wyn meê omfteeken.
onlfieeken. Zyn onderfie
onderfl:e gedeelte is
vierkant. een duim lang,
lang.
eene foort van Lemmer.
Lemmer, niet regt vierkant,
omtrent zes linicn
Iinîen breed. op de zyden [nydende,
foydende, en op het
regt er naar de
einde fchuins en gefleepen gedraaid van de regter
linkerzyde. Uit htt
het midden van het ondereinde defe~ Lem.
mers komt een punt- of boor-yferrje
boor-yfertje voort.
voort, eene Linie lang,
1:1Og~
fpitswyCe, v:m
nn beide
beiJe kanten fchuins affnydende. Hçc
H.::t !lient
dient
fpitswyfe.
Werktllig. Het wordt met den Beweeg.
Beweegvoor een fpil tot het Werktuig.
boo:n die aan alle Beenbooren gemeen is, vereenigd. Met
e~n groot gat in het
'Bc:en gemaakt.
gèmaakt,
, deere
deeCe Beenboor wordt e((n
hetB~en
om daar de waggelende Plaatjes uit te neemen
neem en ; maar het is
weinig in gebruik.
gebruik, ten zf
Zy in de Beengezwellen.
Het perforatief of doorboorende
doorhoorende Trepaan, wordt dus genoemd.
H~t verrchilc
verfchilc
omdat het niet dient dan om te doorbooren. H\:t
van het AfCchilferend
AfrchIlferend hierÏn,
hierin, dat zyn lemmer fpitswyfe is.
g<llyk bet Yfer van eene Lens of Piek. Deszelfs geb:uik is
gelyk
, 0;11
0711 daadelyk een Gat
G~t te maaken, om 'er de Pyra;niJe
Pyra<nîde van de
geexo!1:ofeerde
Kroonboor op te zetten. Het dient ook om de geexol1:ofeerde
beenJeren
been,ieren op veele plaatCen
plaatfen te
te' doorboor
doorbooren,
en , a.n
o.n vervoJgeDs
vervolgens

met
niet
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met
rnet den Bytel cn
en Jooden
looden Hamer. de Beengezwellen weg te
neem
neemtn.
en.
De gekroonde Trepaan vertoont met zyn ondereinde eene
kroon van Zaagtanden. ,Het
.Het ~s
~5 een 1halen
fiaalen fiaafje, dJt eene
cene
eCR rond Maatje, bl:men en buiten
builen kegelowys van
[oort
foort van eeR
omla3g met de fnydende tan.
gedaar.te, onderlteulltj
gedaante,
onderfieullt; hetwelk omla~g
den ui:lteekt,
ui:(lccI<t, die eene kringswyfe Zaag uitmaaken. Deefe
kroon is naauwer aan haar einde dan by het StaafJe, opdat
het fiuk dat gezaagd wordt, 'er gemakkelyk in opklimmen
naarmaate bet
het vordert, en dat men het r;emak
gemak heeft de
kan, na3rm3atc
eene
ge.
ne en andere zyde te doen werken, o:n gePan boor op de ce
Jyk
Iyk te z3agen.
zaagen. Haare diepte is omtrent zes Linien; de breedverCchilt; want daar zyn groote, middelmaa!ige
te verfchilt;
middelmaatige en k!eire
middellyn van
Van de grootl1e
grootne is van negen of
Kroonen. De middcllyn
tien Linien aan haaren bodem,
b.:>dem, en zeventien aan het
bet begin.
De anderen verminderen naar evenredigheid. In
ln den bodem
bOdem
van de kroon. loopt, van de regeer
regter zyde naar de linl;(:,r.
linl;er.
een fpits, de Diamant
Diama1lt genaamd, gemaal,t
gemaalu als eene eironde
of vierkante Priem, met zyn ondereinde uieloopen..!c
uitloopen~c als een
Slangentong, fnydcnde
fnydende op de zyden, puntig even als de door.
boorende Trepaan, en een weinig langer dan de kroon. Zyn
bovent:inde is eene Schroef van drie Linien boog. Deer\.:
Deef\!
boven~inde
ecnen fiaalen Sleu.
Diamant ldimt en daalt door middel van ecn,n
Sleutel, die ecn eironden of vierkanten koker ie,
is, ten mintten
minften
derèchai'v'en
lang, om den Diamant 1l:!:u:wkeuriger
ll::u:';vkeuriger te
derdebaiven duim laDg,
ontvangen en te omvatten, en eindigende met CCD
ontV<lngen
een 00;::
Oo~ of
iJa~ den Dia.
Klaverblad, dat tot een handvatfel dient. Men lJa~
deefen Sleutel gaan.
draJit naar de
mant in' de pyp van dcefen
gaan, Men draait
regter van de linkerzyde
regeer
Iinkerzyde om hem te doen opengaan, en van
de regte: naar d~ linkerzyde om hem weg te Deernen.
neernen. 't Ge.
Lrllik des gekroonden Trepaans is om eene opening in het
Lruik
TIekkened
maaken. om uitgang aan
aJn het Bloed
Broed te gceven.
gecven.
Dekkeneel te maakcn,
of aan den Etter. op het harde herl1ènvlies
herif.;nvlies of brein uitb'~'
uitg':.
nort; om Al:,sccfEm
Atsceif:;n in de holligheid der lange neenrl::r~n
Been.kren te
110rt;
open",n; om het Borfl:been; in gev?l
geval van uit!1:ortilig
uitl10rting op het
open.:n;
om vreemde Lif.'chaamen,
Lif'ch~amen. in :ie
,ie
;niddel[chot,
.niddeICchot, te doorbooren
doorbooren,,om
B.:cn:leren
Bccn:ler~n vaflgehegt,
val1gehegt, wer.;
wei.; te neemt!':;
neemt=r.; om Spiinters
Splinters of fiLlk..
l1<lk·
ken der ingedrul\te
ingedrulae Beenderen clt
uit te lihien.
ligten.
De Be'l!cegboom.
BeV!e~gboom. die voor al de TfepaancD
Tlepaancn dient, is ge\y!~
gdy!~
aan de
d:! BuDr
Boor der Schrynw.;;rl,ers
Schrynw.::rkers en Slotemaa!'l!rs.
Slotcmaakt:rs. Hy is ge.
fchikt om aile
aUc èe
t!e vcrfch:llende
verlch:!lcnde Bc(!r.boorcn
Beer.hoorcn ti:
te onevailg(!n,
ontvangen, en
verGcclt
zig in drie deel
deelen.
He~ bovcr,:le
bavcr.:le g~,l;:(~!te
gd;;,~Jte bt:eft
h(;!eft 'cr
vf!r~celt zlg
en. Hc~
twee, waarvan bet
het cene ecn
een Herk
nu); gr['Glylè
ge )'Glylè a~ekantig
af;tkantig gefnee.
twee.
den fl:uk
fiuk Stall
Sta:ll is, dat ecnc
ecn~ Glen<;::<:iding
Glen<.:!:é!!rling CM.te)
(M;te) heeft.
het hanri"1:
hanc1q~ l1cun:,
fieun:, dJ,
dj; \'.'0 Ei;:J~I;hotlt
Ei;;J~I;hotlt of Yvoor ge.
waarop bct
maakt is. en ge!yi:c
ge!ykt aan ctnen
ctncn kleim.ll
ldcinLil welgedra;IiJ~n
welgcdraaiJ~n

:0t:"t.

P!1g.
P!Jg.
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tingknop, uitgezonderd dat de top is e~me
e~ne fchroof,
fchraof, die niei
nieè
weêrt1:reevig is, en dat 'ly
zy doorboord IS, om
Om eene Buis te
weêrftreevig
maak en , die van het eene
e(óne tot he: andere emde
einde gaat. Het is
ge,Jeelte, dat èe
de Noot des Bewcegbooms
Beweegbooms genoemd wordt.
dat gedeelte,
Het tweede deel is de hoed of appel, van Ebbenhout of
yvoar,
Yvoor, dat het bovenftè
bovenfl:e gedeelte van deefe
deere Noot dekt.
lIet onderfte
onderfl:e ge~eelte
gdeelte 'van den Beweegboom is, 't geen de
liet
fOeilof
noe1llen. Het voert den
d(;;n naam
Slotenmaakers l'Oeil
of het oog noemen.
van Kas of Doos. Zyne uitholling moet altyd vierkant zyn
en eene Springveer hebben, om 'er het Staartftuk
Staartt1:uk der Beenbooren in vaft
vafl: te hegteno
hegten. Uitwendig is het hoekig gevyld
gevyld,J
bovenae deel des Beweegbooms.
gelyk het bovenfte
Het derde deel van den Beweegboom is bet
het Handvat. Dat
verbeeldt een ongefchikten geronden Boog, wiens uiteindens
voett1:ul, des fteels
t1:eels en met de kas vereenigd zyn.
zyn.·- Dit
met het voetftuk
kunllig gemaakt, volgens den [maak
handvat is meer of min kunftig
ver.
des Werkrneefiers.
Werkmt:efters. Het Huk alleenlyk dat op!euenheid
oplettenheid verdient, is het draaiend balletje dat in zyn midden is. Dat is
doorgaands van Staal, van eene eironde gedaante
'gedaante,J en heeft
middellyns,J en is vyf linien
balomtrent een duim middellyns
Iinien lang. Dit bal.
letje moet aan zyn omtrek met Groefjes voorzien zyn , en van
regtlhndige en evenwy 1e
Je uitfteekfels
uitil:eek[els., die, al vermeerderenvermeerderen.
de, tot het midden des Bols gaan. Dit maakt het gebruik des
de.
Werktuigs gem:1kkelyker.
Werk~uigs
gemakkelyker. Het moet ook om eenen As
werkiDI; van
Van het Konft.
draaien. Dat verligt aanmerkelyk de werkiD~
tuig; maakt de beweeging zagter , en vermoeit den Heel.
meefter
mee!l:er minder.
..0/
TREPANEEREN. Eenè openIng
openllig die men maakt in de lJee.
/fee.
TREPANB:EREN.
Deefe Kont1:bewerking
Konftbewerking
nen van het Cranium of bekkeneel. Dee[e
is ftout
ondérnamen ze maar zelil:out en moeielyk, en de Ouden ondernamen
uiterften nood.
noad. Alle moeite die zy zig
dik wiJs in den uitert1:en
den en àikwils
gaven om Rarpen,
Rafpen , en zoo veele andere Werktuigen. tegenswoordig in het vergeetboek, uit te vinden, waren niet dan
her panbooren te ontgaan.
ontgaatl. Het moeft
onlUogelyk
om het
moet1: hun omnogelyk
zyn, eene indrukking des beens of eene kneufing tc herftel.
ondergefchooven t1:uk
ftuk des Bekkeneels weder te
len, en een ondergei"chooven
moeften zekere tekens van uitgeftort
regt te brengen, of zy lIloet1:en
b!o~d
nn-it:r het narde
harde harffenvlies hebben, o:n
om hen
btot:d 0i'·
ai'" of nn.ier
tot deere
deert: Konil:btwerking
Konftbewerking te bepaalen. Zy wagtten tot dat
de toevallen
toevalh:n hun gewis
ge).Vis aantoonden. de onvermydelyke noo.!.
rioo.!.
zaakelykhetd om die te
re do~n,
doen, en Comtyds
fomtyds was het alsdan te
zaakelykheld
Ja at. Indien, kort na dat het hoofd geflagen of geil:ooten
geftooten
Jaat.
gekwetfte ter nedervalt en zyne kennis verhd!:,
verht:t1:, zoo
is, de gi::kwetil:e
lS
IS 'er gronds genoeg om hem te mcpaneeren.
Irrepaneeren. Deert:
Deefe toeval.
kOlllende terfland
teraond ap
op de kwe:fing,
kwe:fiug, toonen dat de f.:hud.
f.:hud.'
len, komende
ding zwaar gewel:!t
geweeft zynde, aldaar uirgellolt bloed moet zyn.
i.ling
0
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be Panbooring is niet overal even gelukkig. Te A
Avlgnon en
cn
te Romen geneefen alle de Beenbooringen. Te P~rys fier ven
'er veel
fen deefer Stad zyn
vee Ien aan; maar de omleggende plaat
plaatren
voor
Jeel iger. Allen flerven
Hotel-Dim te Parys;
voûrJeeliger.
nerven ze in het lJóteJ-Dieu
waarfchynlyk
wJarfchynlyk uit oorzaake der LlJchtbefmelting
Luchtbermelting.I die op de
vogten
voglen werkt, en daar rotting
rotling veroorzaakt.
Het is ook niet onverfchdlig
on verfchdlig de Trepaan hier of daar te fiel·
onmogclyk is; daar zyn 'er
len.
plaar (en daar het onmogelyk
Jen. Daar zyn plaar(en
ook daar het zeer gevaarlyk is te Irepaneeren. De plaatren
plaatfen
zyll
daar het onmogelyk is om de Kunfibewerking te doen, zyn
al de B.'enderen
B~enderen die den grond van het Bekkeneel uitmaaken;
uitmllaken ;
de kloppende fontein der kinderen,
kinderen. tcn
ten opzigte
opzi~te van de ge.
ringe valligheid
Mau.wyre uitfleekfels
vafligheid der deelen; de MalI.wyfe
uittleekfels en de
2gterhoofd~bult. De plaatren die gevaarlyk te openen zyn.
zyn,
agterhoofd&bult.
zyn de Naaden, uit hoofde der vaten die zy bedekken; de
do
hollighe len van het Voorhoofdsbeen, omdat d~ar een vage
wordt afgekieinll,
afgekieinfl, waarvan de uitvloeying de Wondcn
Wonden on.
geneeilyk maaken zou; de Slaapen • uit oorzaake der Slaap.
geneeflyk
Slaapna.
fpiert:n. Daarenboven. deeCe
fpier!!n.
deefe beenderen zig met haare nabuurige beenderen. door een fchobagtigen
Cchobagtigen naad. articuleeren.
huurige
de. zou men gevaar loopen die in tweëen te deelen,
deel en , zoo
ZOG
/luk van wilde wegneem
en. 't Is dan de pligt
men daar een ftuk
wegneemen.
van een verflanJig
verllanJig Heelmeefier
Heelmeeiler,, de plaats der Panbooring uit
te klt:fen.
kl!!fen, gelyk ook den tyd om die Ie doen.
doen, en wanneer de
konllbewerkmg
wel is overwogen
overwogell
konflbewerkrng voorgenomen is; dat alles \vel
moet, aan de zaaken die
alles dat hy bereiden moet.
denkt hy op al/es
onder het Trepaneeren zyn in acht te neemen , en hoe hj
hl
zig na de operatie gedraagen
gedrs3gen zal.
Voor ht:t
het Trepaneeren moet,
moet. als het doenlyk is,
is. de Patient
in eene Kamer. ver van de firaat
Ilraat af. en van alle gewoel.
in eene fiille
llille plaats gelegd worden. en daar hy vooral het
naan of luiden der Klokken niet hooren kan. Hy moer
moet ook
tegens de koude gewapend worden. en tegens de togten , en
ell
het vertrek diende ruim te zyn.
zyn, ten einde de lucht minder
aan bederf onderhevig zy.
Na dat
dal gy de plaats hebt bepaald om het tr:epaneeren op te
doen,
eerlle befigheid zyn om het hair
Cchee.
doen. moet uwe eerfie
bair af te fchee.
ren en eene kleine infnyding
integumentm.
inCnyding te doen door de integumenten.
ten einde het Cra,zium
Crallium te ontblooten, behalven het geene
gecne reeds
Illtegummten kall
door de wond geJaan is. De infnydlDg der Integumenten
kan
, breed
'men kruifft:/ings
kruiffelings doen.
doen, of gelyk de Leners X,
X. V of T ,breed
~enoeg om de Kroon der Trepaan op het been te brengen.
De wond kan verwyderd, en het bloeden l(ellopt
~efiopt worden.
worden ..
nadat de integumenten en het perioflium afgercheiden
opge...
afgefcheiden en opga
ligt zyn van het Bekkeneel,
Bekkeneel. door het inbrengen van een groo~
te menigte pluk fel. D,mna
DJarna moet een COlllpres
Compres van Spi;;t.
Sp;;;t.
X. D
LiL.
rif;.
D.uL.
S
yiti.
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Pin. Calnpborat.
CampborIlt. 3angebragt
aangebragt en door het zakdoek
zakdoekbindfel
bind Cel van.
gehouden wordcn.
kan men de Patient.
worden. Alsdan Itan
Patient, indien het
zulks toelaat.
toelaat, VOor eene poos laaten
Jaaten rulten
ruften _ op dat het
geval zulkS
ge/1:opt zy voor dat de Trepaan aangebragt wordt, On.
bloed geftopt
der de roebereidfels
roeber~idrels of In/1:rurnenten,
Inllru'l1enten, die men by de hand
moet hebben VOor dat de Operatie gedaan
warde. is het eer·
fIlOet
bedaan worde,
fit! en voornaamfie
fie
voornaamlle de Trepaan met derzelver kroon.
kroon, PLAAT
CCLIX. Fig. I. gemaakt in de gedaar.te
geda3!jte val)
v.an eene gemeene
lnflrument. ge.
handboor die rond draait. De Kroon van dit lnllrumene,
handvat B.
merkt A, is aJn
am het benedendeel van het h:lOjvat
B, verbon.
verbOD,
Schrocf, waardoor ze aangedaan en afgenoden do')r
do'.>r cene Schroef,
men k~n word«n
worden naar goedvinden.
goedvinden, of opdat eene !{roon
Kroon van
aangefehroefd worden. De
een ander
~nder Maakfel
MaakCc;I ZOLI
ZOlI kunnen aangeCchroefd
onderlèheiden in Mannelyke en VrouweIyke;
Trepaan wordt onderfcheiden
Vrouwelyke;
feher.
in de eerUe
eerlle van welken
werken de Kroon voorzien is met eene fcher.
pe punt E; maar wanneer de gezegde
gezegd/;! punt of pyramide
pyramide,t Fig.
Schroef. Fig. 3. uitgenomen is, dan wordt de
2. door de Schroef,
Trepaan vroulVelyk
vroulVclyk genoemd. - Gy moet ook voorzien zyn
eeno! Scalpel van ecn
byzonder maak
m~akfel.
van eent!
een t>yzonder
fel , met een rond
ho,JU, geJyk
en pl:lt
gelyk i n Fig. 4. die de Ienticulaare
Jenticulaare Scalpel
plat hOCJf.j,
genoemJ ,,'orde;
wordt; waarby gevoegd wordt etn
genoem.i
een ander Inl1:rument,
Inllrument,
yan
tot het trapswyfe
trapswyCe Tie:lerdrukken
r.ederdrukken van den Dura Mater.
Mater, no
J,:cJaante gelyk
gclyk Fig. 5. -Ook
J:cdaante
'Ook moet men zig voorzien van een
PerCoratief, Fig. 66,... 'c Welk gefchroefd moet worden in de
Perforatief,
hoite B.
t.ét handvat, Fig. I. alsmede een Befemtje elf
B, van l-.et
hoile
Been·opli~ter.
een Elevatorillm of Been·opli.;ter.
Het Innrument
noemt,
lIet
Inflrument 't'c welk men Af(chilferende
Affchilferende Trepaan noemt.
dent fomtyds
Comryds om eenig hoekig gedeelte van het Been w'eg
te neemen. Het wordt vertoond in Fig. 7. en wanneer het
fchroeven in het handvat, B
gebruikt wordt, moet men het fchroe\'en
len einde
t:inde te kunnen rondgedraaid worden: A is
van Fig. 1.
J. ren
deszeIts punt; BB de Vleugels,
V lwgels, die het Been fchraapen,
fchraapen. ter"!
terl!
wyl het !nfirument
Inllrument rond gedraaid wordt.
Alle deefe
deeCe Werktuigen moeten in order gefchikt
gerchikt worden op
ecn
grootc Schotel, tuffchen twee gevouwen Servetten, zoo
een grnore
dat zy voor den Zieken verborgen zyn.
zyn, die daarvan zou kunnen verfchrikken; dan legt men op een anderen Schotel,
Schotel t den
toel1:el die tot
lOt het verband geCchikt
gefchikt is.
toeller
J. Worden 'er Penfeelen
I.
Penfeelcn van Plukfel hezorgd 2. Heeft men
een
c:en Flesje witten Balfem of van Fioravanti. 3. Men voorziet zig van een Lepel en een weinig Roofenhonig, om dien
met den Balfem te mengen. 4. Twee lapjes Lywaat '(Sin.
'(Sindor;s)
doris) het een Vlin
van Linnen.
Linnen, het ar'der
ar der van Plukfel,
Pluk!el, gefchikt
naar de opening van het gat der Panbooring. 5. Eenige Plukfell1:oppen. 6. Een Wiek.
feliloppen.
Wiek, van groo:te als het ontblootto
ontbloott~
deel
des Bekkeneels.
Bekkeneels, met een wc:inig
weinig Brandcwyn.
Brandcwyo. 7. Een
de;:el dçs
'P0tj~,
'Pot
jo.
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potje ettermaakende Zalf. 8 Vier plukrel rolletjes, van mid.
deimaatige grootte, en twt:e kleiner, met twee andere groo.
groD.
ten, gefchikt om de zes anderen te dekken. 9. Een tangetje
en een fpatel om de Wieken fpoediger klaar te maaken. [0.
lO.
Moet men een Sch0teltje
Schoteltje Roofenhonig hebben. I l . Een
Hoofdpleifier"
Hoofdplei/ler. 12. Een groote drukctoek. 13. Een Servet
Om
om het groote hoofddekfel te maaken, en 14 eindelyk een
genoeg(aam wyde wollen Muts.
Muts, om dit alles, benevens hee
het
verbonde
verbande hoofd te dekken.
Alles dus gefchikt, wordt de Zieke in een behoorlyken fiand
/land
gefield. Het hoofd moet zoo gekeerd zyn. dat de mond zig
zit:;
omhoog bevindt,
bevindt. omdat de Beenboor loodregt Reunen moet ..
Het bed wordt naar het midden der Kamer gefchooven. op.
dat een knegt aan het hoofdenënd blyven kan, om het hQofd
Jtlet
met meer Il:cvigheid te houden, op dat de Operateur zig <Jaar
plaatfe. zoo hy daar meer gemak vindt om te werken. On.
Onder het hoofd van den Zieken wordt een kuffen
kurren gelegd, waar
onder men een fierke
Il:erke korte plank gefchoovcn
gefchooven lIeeft, opdat
het geduurende de bewerking niet inzakke.
De Heelmeell:er neemt de Kroon, volgens den aart en dege.
dege.;
daànte der wonde, Il:ellende die op de plaats daar hy beiloo.
ten heeft te booren, zeer zorgvuldig in acht neemende om
.de
de lippen der Wonde en van het ,Panvlies niet te raaken, die
alsdan zeer pynlyk zyn, en hy zal deefe Kroon eens of twee.
maal omdraaien. om den omtrek te merken daar de Panboor
zig moet bepaalen. en om daarvan het midden te weeten.
gemon·
Vervolgens neemt hy de Boor, die met Perforatief gemonis, en Relt hem op de plaats, door de pum van ,den
teerd is.
zeg
Diamant des Kroon-Trepaans gemerkt. Alsdan vyf of ze9
Jondtens
londtens omdraaiende,
omdraa.iende, maakt by door een gaatje, eene palpal,
V{l
'(-6 linie diep, dienende om de punt des Diamants van de
da
Kroon-Trepaan
Kroon· Trepaan te. ontvangen en hem zoo te geleiden, dat
by
hy noch naar den eenen, noch naar den anderen kant 'walt.
·wall.
kelt. Wanneer het Perforatief
Perforatiefvan
van de Boor is afgenomen.
afgenomen,
fteekt
freekt men in zyne plaats de Kroon·Trepaan
Kroon-Trepaan , waarvan men
zig bedienen moet, en dit wordt op de getekende plaats ge·
zet. De Operateur houdt met de Linkerhand de Druif, w;aar.
w;aar"
regeer.
op hy zyn voorhoofd legt; hy draait de Boor met de regeerhand naar den kant die aan de tanden der Zaag is tegenover"
gell:eld,
gefteld, op dat zy foyden. Dan gaat hy zaglkens
zagtkens voort.
voort, tot
dat de Kroon wat in het Been is ingegdan. Hy draait ver.
volgens rafft:r
ram:r en ieveriger in bet begin, terwyl 'er niets te
vreefen is. Men moet gelyk draaien en zooJer
zonder rukken, en
als de Heelmeefier geloofd omtrent eene linie te hebben
da
uitgehold, zal hy de Kroon opligten.
opligten, en met den Sleutel de
Diamant uitneemen
uitnecmen , Omdat die dan ommt
Onlmc is,
is. en zoo men
S 2fl
ver!
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f1eemen, zoude het harde harfrenvlies
harlrenvlies kunkun·
vergeet die uit te "eemen,
heCchadigd worden. Dat gedaan zynde,
nen geftooken en beCchadigd
gefleld, en daar wordt
wordt de Kroon weJer in haare rondte ge!1:eld,
met clraaien voortgegaan. tot
rot d~t men aan het TafelrciH
TafelCciH idfel
nIet
gekómen is. Het rosagtige Zaagfel en het bloed dat daar geZ00 Vt;:r
Vt::r
meenlvk uitloopt, geeven genoeg te kennen dat men Z00
meenlyk
gekonien is. De Kroon wordt hierop afgenomen. Zy wordt
gekomen
fchoon gemaakt met een geCchikt borfteltje.
borfleltje. Men
M~n neemt den
h'et gat door den Diamant cfes
des
Bodemtrtkker en doet hem in h~t
Panboo,ss gema3kt,
gemaakt, zyne plaats bereiken, om door deszelfs
Panboo'
ftuk been u:t
u't te neé'me~,
ne('me~, nadat het dikwils
dik ~ils als het
hlilp het f1:uk
., hulp
noodig zal weefen • beproefd IS. Na het gebru:k van den
Doodig
Bodemtrekker wordt de Kroon weder opgezet, maar alsdan
WOlden ; de tweede tafel is
moet 'er niet meer ras gedraaid worden;
moe!
drn om eene groote drukking te verdraagen. Dan wordt
al te dun
de Koon veelmaaien uitgeligt om ze fchoon te maak en De
wardt mer de!'!
def) Tandef1:ooker
Tandetl:ooker ~ereild. om
rondte der Kroon wordt
te weeten of de diepte gelyk is. Wanneer die ongdyk is,
werkrt men f1:er:;er
fterl,er daar het Reen min
minJer
werk
Jer is doorgezaagd; einrei..
delyk volhardt men met de Kroon afte neemen , haar te rei.
fiukie met den BoJel11trekker
BoJemtrekker te waggelen,
waggelen. en het
nigen het !lukie
peilen, zoo dikwds
dikwtls als zulks dientl:ig
dienfl:ig geoordeeld
Bekkeneel te peilen.
wordt. tot dat het Bekl,eneel
Bekkeneel ten eenema:1l
eenema:.il en gelyk èoor.
~oor.
wordt,
ftukje byna
byr,a niet meer houdt,
houdt. kan het met
boord is. Als het f1:ukje
W ..mneer 'er aan den
Myrtheblaii worden uitgenomen,
uitgenomen. W,anneer
een Myrthebla
ongelykheden. ollerbly'len,
ollC"rbly'len, die het
grond der rondte kleine ongeiykheden.
hedfenvlies kunnen f1:eeken
fieeken en ih
in zyne vermogens hinhin.
harde herffenvlies
metnft linswyfe mesje afgefneeden
deren. zoo worden die metbft
met hetzelve rondom de rondte te draaien. Dan komt hei:
bloed uit en vervalt het gat des Panboors; het brein zwelt
op ·en
.der Slagaders van het harde harffenvlies
'en de klopping ,der
gekwetflen te
wordt gevoeld. Men is gewoon den Neus des gekwet!1:en
floppen,
floppen. hem zynen adem te doen inhouden. en
en, me'
me· het
linswyCe
linswyfe Mesje het harde harffenvhes
harifenvhes tegens het brein terug
ujrg~ng des bloeds te bevorderen; doch
docl1
te duwen,
duwen. om den, uirg~ng
200 het van zelfs uitvloeit.
uitvloeit, gelyk veel gebeurt, zou men
zoo
deefe kleine aandoeningen by den Patient moeten fpaaren,
en geene drukking met den Herifenbefchermer
Herffenbefchermer CMeninxgo.
pbylax) doen ;alIeenlyk
'er zorg gedraagen om het
jalleenlyk wordt 'cr
uilgef1:orle bloed met het Pluk·
Pluk-PenCeel
PenCeel weg te neemen.
Deernen. Zoo
uitgefl:orte
'er groole kneufingen en veele fcheuren zyn. moet men twee,
drie en meer Panbooringen doen, indien de nood'
nood· het ver.
eifcht.
De Konllbewerking
Kon!1:bewerking geëindigd zynde. moet men niet wagten
tot dat al het uitgeftone
uitgef1:orce bloed is uitgevloeid. Het is genoeg
dal
dat
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oogen.
dat het de rypheid heeft om zig door de opening alle Dogen"
blikken te oDrlallen.
omlaften. Men reinigt het zoo veel mogt Iyk door
Plukîel·Penfeelen.
Plukîel-Penfeelen. Tot de verbinding
verbindin~ !1egint men met eeni.
een i..
ge droppels BaiCern op het harde hariTenvlies
harffenvJies te gieten; de
RaCenhoning , gemen~d
gemengd met Balrem
BaiCern , wordt ge.
Lepel vol Rofenhoning,
warmd; de fiukjes Lywaat worden daarïn gedoopt; dat van
Linnen wordt het eerUe
eerlle op het harde harffenvlies gelegd ~
en gelyk het grooter is dan htt
het gat in het Bekkeneel, laat
Bel,keneel en het berITenvlies
herffenvlies gaan. Ver·
men het tuITchen het BeJ,keneel
PlukCel
volgens legt men de Smdon van Pluk
fel :; en eindigt met het
gat door eene Stopwiek op te vullen. H,~t
H,.;t deel rie.
rie' BekkeBekke.
Deels dat ombloot
ontbloot is, wordt met eene Wiek. in Bra~'dewyn
Brapdewyn
gedoopt, bedekt.
bedekt, en de vier kleine plukfelrollerjes
plukfelrol!erjes worden
genomen. die men in het etrermaakend
ettermaakend
met het tangetje genomen,
doopt. om het een na het ander op de vier lippen der
middel doopt,
wonden te plaatren , waarvan het midden met twee andere
middelmaatige plukfelrollerjes,
plukfelrolletjes, ook in het ettermaakende mid.
del gedoopt, op~erold warrit.
wordt. Dan worden alle de anderen
gelegd; twee andere groeten,
grooten, insgelyks met het etter.
'er op gelegd:
bedekç; vervolgens wordt 'er maatig ge.
maakende middel bedel,!;
warmden Rofenhoning overheen gedaan; dan wordt 'er een
opgelegd;; daarop een drukdoek ; dan het groot'"
groot(2
Pleifter opgtlegd
hoofddekfel;
worde na
hoofddek fel ; en eindelyk
eindefyk een Muts. De Zieke wordt
fl:and gelegd; de befte
belle VOor
voor hem.
hem
oat alles in een behoorlyke ftand
is van op de wond te liggen, om door deere
deefe overhelling.
eene gemakkelyke uitvloeYlOg aan het nog overgebleeven uit.
geftortte
gellortte vogt te
ce geeven. De Patient moet zig vooral fiil
fijI
houden; zelfs niet fpreeken. Hy wordt twee of drie uuren
Konllbewerking Adergelaaten. Zyn voedfel moet niet~
niet;
na de Konftbewerking
dan Soepen zyn, die hy van vier tOt
tot vier
vkr uuren neemen zal ..
Gerllenwater als hem.
hem
drinkende in die tuITchentyden zoo veel Gerfienwater
gelieven zal. De verdere geneefing, het verbinden, de Dieet
des Lyders,
LyJers, enz. wordt aan de bekwaamheid der kundige
Heel- en Geneesmeefl:ers
Geneesmeell:ers overgçJaaten.
ovel'geJaaten. Doch het is onder..,
onder"l
herfl:elden Zieken te be.,
be~
tuITchen niet ondienftig om aan den herll:elden
tuffchen
befchervelen It om de plaats der Panbooring zorgvuldig te befcher_
ook met
lIlet een looden Calot te
men, of met goede MUlfen , of oOR
bedekken:
bedekken; gelyk dit laatll:e
laatlle veel in gebruik is.
TREPIGNER. Chevat
Cheval qui Trepigne. Zoo zegt men van een
l'REPIGNER.
Paard dat de Votte
Volte niet
niee in acht neemt, maar zyne beweegin_
beweegin.
gen of Tempi te kort maakt.
TRESSURE. (In de Wapenkunde)
Wapenktt1!d~) Een gebloemde of met Loof.
werk
werlt gt;maakte
I!;tmaakte binnefJrand
binneorand van een Wapen(child.
Wapenfchild. Zie PLAAT
CCr,X
CC
LX Fig. 2.
'J;RET
'l'RET of TRED. De gang van een' MenrcQ
Menfch, of van een
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TRETRETRETRE. Tratratratra. Is een Dier'
Dier op Madagas":
Madagas~
car.
ear. P AREUS noemt het Tanacbt. Het is zoo groot als een
tweejaarig Rund; heeft een ronJen kop; een aangezigt gelyk
een Menfch; en voeten gelyk een Aap. Het leeft zeer
éénzaam en vliedt voor de Menfchen. De Inwooners fchu..
wen het.
TREURBOOM. .Arbre
Arhre trifle. Is een AfiatiCche
Afiatifche Boom op Ma·
labar, gelyk een Pruimboom. De blaJen zyn week en wol.
lig, gelyk Saliebladen. 's
'5 Nagts heeft deere
decCe Boom welrie.
welriekende Bloemen en ftaat
:kende
~aat zeer vermaakelyk. Maar zoo dra de
Zon opgaat,
opgaat. vallen de bladen af en verdorren. Men vinl1c
vinOt
deefen Boom ook op Sumatra.
TREURSPEL. Tragedia. Es
ESCHYLUS
CHYLUS wordt gehouden voor den
Vader en uitvinder van het Treurfpel, waarvan THE!PIS
THE!PJSVOor
voor
hem flegts
flegt5 een ruw ontwerp had nagelaaten. Het geene Efchy
Efchy...
lus
Aél:ie door
Jus 'er gewigtigers by voegde was de vlugheid der Aélie
de faamenfpraak der Aél:eurs die hy op het Tooneel invoerde;
~t is het Spel der groote gemoedsdriften, en vooral van
vaD het
\'Jet
't
medely.!en en van den [chrik,
folmedely,len
fchrik, die de Zieie
Zie:e beroerende en fol·
terende door een aandoenlyke of verfchriklyk Schouwto"Jeel
Schouwto"leel •
haar een zagt vermaak door die beroering en foltering zelve
verwekken: 't is de keufe van voorwerp, dllt
dat groot,
groot. verhe'
ven, vol belang is, in juifte
juiftc grenzen bepaald door de eenheid
vaD de daad, van plaats en van tyd; eindelyk het is de lei.
van
nuk, 't welk door de
ding en de ordonnamie van het geheele fiuk,
aaneenfchakeling van intrigues
inrrigues •
order en door eene gelUkkige
gelukkige aancenfcha!\eling
de Geeft des Aanfchouwers opgetoogen houdt tot aan de ont·
binding.
binding, welke hem zyne ruft wedergeeft en hem vergenoegd
weêr heenen zendt. Men telt ook nog onder de vootnaame
voornaatne
veranderingen welke Eschylus in het Treurfpel invoerde, dat
hy zyner Aél:eurs Maskers
Ma~ker5 of Mommen gegeeven heeft.
heeft, wier
gebruik men altyd behield in de Tooneelll:ukken,
Tooneelfl:ukken, zoo wel in
Bly' als Treurfpelen.
Bly·
"fREVES.
TREVES. Een ftilfiand
t1:iUland van Wapenen. Treves des Compliments,
Compliments ,
js eene Spreekwys, die men tegens eenen V
Vriend
is
Tiend gebruikt,
om hem te beduiden dat hy in zyne Converfatien oprecht en
openhartig handelen.
handelen, en geene onnoodigl;l
onnoodig~ Complimenten maa·
ken moet.
TREVES·KAMER. Is een zeer pragtig vertrek op het Horin
Hofin
's Gravenhage.
Gravenhage, waarin de vreemde Minifters en Afgezanten
met de Gedeputeerden der Heeren Staaten'Generaal, dikwils
mee
zaak en •
hunne Staatsvergaderingen
Staat5vergaderingen houden, en de gewigtigfte zaaken,
verbindteni{fen, Oorlog. Vreden en diergely.
als welken de verbindtt;niften,
ken betreff",n,
heeft
betrefft:n, onder elkander afhandelen. Deefe naam heefe
'tY
'l-y v:m
Vlm de Treves of fiilfiand
ftilftand van Wapenen, die in het Jaar
Jóc9
tu[chen S2anjen
Spanjen en de RcpllbHek
Rcpubiiek. iie!1ooten
Hict;) lulfchen
~d1ootcn wierd.

.
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TREWIA.
'l'REWIA. (In de Botanie) Eene foort van de polyandria·ma·
polyandria-ma·
nogynia Klaffe der Planten,
Planten. he;bbende
h(;bbende geen Corolla naatl: de
Kt:lk. Het Zaad is enkel, bolrond op de
ele eene zyde, en hoe.
kig op de andere. Zie PLAAT. CCLX. Fig. 3.
TRIANDRIA. In het Botanifche Syllcma van LtNNJEUS,
L1NNJEUS, eene
d-:de in order; bevattend\:!
bevattendt: alle zoo'
l\laffe van Planten, de d-:rJe
danige Planten die .tweef1:>chti.ge.
.tweef1:>chti,ge. Bloemen hebben, met drie
In leder; waarvan de naam ontStamina of mannelyKe deelen JO
leend is,
TRIANGEL. Zie het Artykel DRIEHOEK.
trigona,
TRIANGULAAR GETAL. Numerus Triangular:s, trigontl.
Hs,
Hs. Als een Poiygonaal getal, 't welk uit de Som me van twee
twt:e
of meer getal
getalen
en befta3t,
be[taat, die in eene ArithmetiCche Progreilie
voortgaan, waarïn het verfct.il van de Leden 1I is. De Arith.
Arithmetifche Progreffie zy 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
1,2,3,4,5.6.7,8,9. 10 W:?;.
W:?;, zoo
zyn de Triangulair getJJcn J. 3,
3,6.10,
6 ,10,15,21,
15,2. r , ~B, 36,45,5,;
36.45,5';
want 1+2=3,1+2+3=6,1+2+3+4=10,1+
'2+
3+4+
IS. enz;.
'2
3 4 + 5 = 15.
TRIANGULARE OSSICULUM.
OSSICULUM, (In de Anatomie) Het drie.
hoekig Been,
Lambd~
Been. is dat geene 't we!k tuffchen de Pyl en LambdIl
of hoekige naad in het bekkeneel geplaatll
geplaalll is. Dit been wordt
ziekIe aangepreefen.
a:ingepreefen.
als iets byzonders tegens de vallende ziekte
TRIANGULARIS LUMBORUM. Deefe naam wierd weleer
gegeeven aan eene Spier, die langs de Lendenwervelen ,• tus.
DarmIaatlle der valfche Ribben, en den Karn der Darm.
fchen de laatlle
beens geplaalll is. Zy wordt gemeener de uitwendige Lende·
Lende.
fpier genoemd.
TRIANGULARIS MUSCULUS. (In Ge Anatomie)
Allatomie) Driehoek.
DriehoekSpier. Men geeft ceeren
ceeCen n2am aan een Lipfpler.
LipCpler. ttr corzaaka
corzaakll
et!llcs driehoel\s
driehoeks naby komt.
haarer gedaante. welke die et!lles
ondereinde. dat het breed
breed.~
Deefe Spier hegt zig van: met haar ondereinde,
fie is, aan de uitv:~ndlge opp~rvlakte van het voerfluk
voe!fluk der on·
derkaak. Daar va;] da;,n vergaderen z;g haare Vefelen al op.
klimmende,
klimmende. naar den l~o;!k-las der Lippt;n,
Lippt:n. alwaar zy eindieindi.
gen. nadat zy tuffchen de Trompetfpier en groore
groole ]ukbeonfche
Deefe Spier trekt den hoeklas der Lippen nene·
gef100pen is. Deeft:
Bootertan'.!Cche is haar tegenwerk.
der'en binnenwaarts. De Bootertan,.!rche
fter.
deeCen nJam
nJ3m aan een
TRIANGULARIS NASI. Men geeft deeren
zeer dun Spiertje, dat zig v,m
v.m de onderwenkbraauwlc:le, waarwaar.
uitfirekt tot aan het beweeglyke Kraak.
van .het een vervo!i~ is, uitfirel\t
been, 't weik (:(;!
(:e Vleugel van den Neus maal>!,
maal,t, alwaar het
l1et
Af,oneurofis eindigt. Het wordt ook de voorlle en fpitCe
[pitre
me(eene Al,oneurofis
Spiet genoemd.
TRIANGULJ\R;~
TRIANGULARE STERNI,
STERNI. Sive STERNO C03TALES
Vl,::R.HEl!::r. !-.lea go,;dt deefe
deert: twc:: r..aami:il
r..aameu a,hl vyf PiU
plal
Vl,::R.HEl!::I.
Sp!~.
S 4
Sp!i.l.

+ +
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Spieren,
Cchuins. by wyre
Spieren. die fchuins.
wyfe als bandjes. ter wederzyde
wederzvde het
J30rllbeen liggen. Z Y zyn door een hunner uireindens
uiteinlftns vaft.
vall,
Borftbeen
onder/le helft des Borflbeens,
Borftbeens, en met het andere aan
langs de onderlle
het Kraakbeen der vyf laatlle
laatfte waare Ribben. De loop van
die deeecr
rchulnfer dali
deerer Spieren, welken vanboven zyn. i~ fchulnCer
c1all
die der onderlle.
onderfie. welke byna dwars is. Het I!ebruik
r-ebruik deerer
deefer
laatlle
Spieren is om ter ademhaaling te dienen. met de vyf laatfie
waare Ribben neder te haaien.
haaIen.
TRIANGULARIS VIRGlE Zy is romtyJs zeer
z~er klein en fom.
Com.
tyds dubbeid.
dubbeId. Zy komt van het voorfte
vooille deel der SllIitfpier
SllI;trpier van
tyJs
den Aars, en plant zig in het agter en o"derOe
wa.
or-derOe de·."
de.-:I ~er wa-.
tervoorldryvers, of van den bol der Schag'.
tervoondryvers,
Schagr. RIOLANUS
RWLANUS heeft
alreeds deefe Spier gehouden voor een gedeel'e van den
cien faa·
mentrekl,er
mentrekker des Aars; doch LITTRE is de eerfi:!
cerll~ ,lie
die ha~r er.
erkend er.
en beCchreeven
befchreeven heeft voor eene byzon iere Spier. Zy
fchynt de Tegenwerkf1:er
Tegenwerkfier der Watervoorrdryvt'rs
Watervoortdryvers en opliglers
opli~ters
der Roede te zyn. Zy tn:kt
trtkt de Roede na de
necie lIitfchiering
lIi[fchierin~ ne.
binnenwaarts. en geeft daardoor
d~ardoor aan het bloed eene
der· en binnenwaarts,
loop,
.'
vryer werking en loop.
r[RIANGULATUM. Zoo wordt eene iegelyke vlakte genaamd.
P[RIANGULATUM.
omdat dezelve in loutere Trieangefs
Trieangels verdeeld.
verdeeld, en
eR derzelver
d:l3rdoor gevonden kan worden.
inhoud daJrdoor
worJen.
TRIANGULUM ACUTANGULUM of Oxygonium. Een
Scherphoekige Driehoek.
Driehoek, wordt genaamd, die drie fcherpe
of fpirfe
Cpi! fe hoeken heeft.
TRIANGULUM
TRIl\NGULUM lEQUICRURUM.
lEQUICRURUM, of If~ales.
If~celes. Is een Drie.
hoek wiens twee zyaen,
zyden. Crura of Sch::nkelen
Sch~lJkelen g~naamd,
genaamd. el.
kander gelyk zyn.
TRIANGULUM lEQUILATERUM.
JEQUILATERUM. Een gclykzydi,;e
gclykzydi6e DrieDrie·
hoek, wien!'
wien~ drie zyden eene !?elyke
/!elyke len~te hebben.
hoek.
TRIANGULUM ..EREUM.
h:REUM. (Triplicitas
(Triplicitar Aëma.)
Aé'IlQa.) Dus noenoe·
men de Sterrekundigen de deie
drie Si[:na
Ai/rea of Hemelstekens
Silua AiJrea
Hemelstekens.•
de TweeiingelJ;
Tweelingen; Waag en Waterman.
TRIANGULUM AQUEUM. (Triplicitas
(Trip/icitar Aquea.) Dus noe.
Allronomillen de drie Signa .Aqu~a. als Kreeft, Scor_
men de Afironomii1:en
pioen en Viffchen.
Vi{fchen.
TRIANGULUM CURVILINEUM.
'IRIANGULUM
CURVlLINEUM. Is een Driekhoek, wiens
LlJdën zyn.
zyden kromme Ln'lën
TRIANGULUM lGNEUM.
IGNEUM. Zoo worden genaamd de Ram,
Ram.
Leeuwen Boo;;fchutter.
Booófchutter.
TRIANGULUM OBLIQUANGULUM. lil
Is een Driehoek,
die geenc
fchuinfcr.e hot:l,en
geene regte,
regte. maar fchuinfche
hoden heeft. Deefe is we·
wederprr., twct:derlei.
twcc;;derlei, Triangul/;'In
der:Jtr.
Triangulwn Acutangl"ulIJ
Acutallgulwtl en Obttifallgu.
Obtl{a11gu.
IUln.
lum.
TRIANGULUM ODTUS!l~GULUM,
Amblygollium. Een
OBTUSA~GULUM, of AmblygolliU7n.
ftou.p·
flolr'p·
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Driehoek,J wordt genaamd
genaamd,Jinwelken
inwelken een fiom.
fiomftomphoekige Driehoek
pen hoek is.
TRIANGULUM PLANUM, of ReêWineum. Is
lseenDriehoek.
TRI8NGULUM
een Driehoek.
wiens drie zyden regte linien zyn.
TRIANGULUM RECTANGULUM of Ortbogonium. Is een
regthoekige Driehoek, en zoo wordt die geene genoemd. in.
inAngulus refUus of regte hoek is. In deefen Drie.
welke een Allgulus
hoek wordt de zyde.
zyde, die tegenover den regten hoeil:
hoeK fiaat,
HypotenuJa genaamd. De twee andere zyden pleegen PerBafis genaamd te worden.
pendiculum en Bafts
TRIANGULUM SCALENUM. Een ongelykzydige Driehoek,
wordt genaamd
genaamd,J in welken geene zyde met de andere
andere,J en
anèeren gelyk is.
bygevolg geen hoek met den an~eren
TRIANGULUM SPHAERICUM. Is een Driehoek die van
drie faamenloopende Boogen van
Van drie groote Cirkels.
Cirkels, heb.
eenerlei
een er lei Diameter
Diameter,J op de vlakte
bende een
er lei Centrum en eenerlei
gemaakt wordt.
van eenen kloot gem<'lakt
TRIANGULUM TERRESTRE. Dus worden de drie ove"
rige hemeltekens, als Stier, Maagd en Steenbok genaamd.
een,J in een B()fch
BQfch gelegen,
geleg<::n, fchaduwagtig en
TRIANON. Is een
LuUhoven,J dienende om daarin
daarïn eene verkoeverkoe.
laag Gebouw in Lu1l:hoven
lende Lucht te [cheppen.
fcheppen. Het is doorgaands verre van het
LuUhuis afgelegen. De Italiaanen
ltaliaanen noemen het Cafini,
regte Lu1l:huis
en hebben diergelyke nederige Huifen
Hui[en byna in alle
'1l1e hunne Luft
LuU..
eri
hoven. Hiertoe kan men tellen de zoogenaamde Eremitages
LuUhoven,J zynde eensdeels ook van die ei.
in de Duitfche Lu1l:hoven
genfchap. nogtans met dat onderfcheid dat de Cafini opzetopzet"
doch deefen in diervoege dat
telyk pragtig gebouwd wordoo, doeh
ze veeleer een Kluifenaars-Hutje vertoon en. Zoodanig een
1i-ianon vindt men in Frankryk te VerJailles
VerJames en St. Cloud.
1'rianon
Bofch by's Gravenhage;
alsmede het zoogenaamde Huis in 't Boreh
hoewel deefe faamen
faamen,J wegens haare groote, ook voor volmaakte Luflhoven
Lu1l:hoven mogen gehouden worden.
oudfte en befte
belte Soldaaten der Romeinen.
TRlARII. Waren de oud1l:e
ftaande in de derde Linie en wordende maar in den uiterflen
fl:aande
urterllen
nood gebruikt; waarvandaan
wa~rvandaan het fpreekwoord ontUaan
ont1l:aan is:
Res ad
het uiteri1:e
all Triarios wUit,
rediit, dat is: de zaak is tot he,
uiter1l:e ge·
komen. Hun Hoofdman wierd Pimipilus genaamd.
TRlBALLI.
TRlllALLI. Waren oude Volkeren in Neder-Myfien,
Neder-Myfien. tegens·
woardig Bulgarien genaamd.
genaa,md. Hunne Vorften
Vor1l:en hebben eertyds'
eertyds
woordig
te Temore,
Temore. eene Aardsbdfchoppelyke
Aardsbiffehoppelyke Stad gerefideerd.
'l'RlBOCCI.
'l'RIBOCCI. Duitfche Volkeren, die eertyds rondom den El·
zas woonden, en door ]ulius CteJar
CceJar overwonnen zyn. Deefe
naam meent men dat zy zouden gekreegen hebben van 3
J1ucben of 3 Beukenboomen. gclyk 'er ook nog tegenwoQr
,p.ucben

S5
S

(U~
dj~

~8!1.

TRI B.

dig een Dorp in den Elzas gevonden wordt. dat de naam ZUIII
dreijen bucben voert.
voet, befiaan!
TRIBRACHYS. (In de oude Dichtkonfi) Een Voet.
de uit drie Syllabes, en die allen kort; als melius.
TRIBULUSE AQUATICUS.
AQUATlCUS. Zie het Artykel Nux:
Nux AQUA~
TICA.

TRlBULUS
TRIBULUS TERRESTRIS. In het Franfch Tribule. Is een
l{ruid
J{ruid dat veele Stengels maakt, ter hoogte van een' voet.
Deefen liggen op den grond; zyn rond en kwafiig,
kwaftig, rood.
ruig en getakt. De bladen groeien veelen aan een' Stengel,
LinzenbJaden;; VOOrts
van gedaante byna gelyk Linzenbladen
voorts ruig. De bloesrem zit op lange fieelen. Elk befiaat uit vyf geele bladen.
bladen,
fem
Bloeifem volgt eene
in de gedaante van eene Roos. Op den B10effem
barde Vrugt, met veele doornen bezet, van gedaante omtrent
gelyk eene Maltheefl:lr Ridderkruis. Zy befiaat doorgaans uit
1lukken, inwelken drie of vier kleine holligheden.
vier of vyf !lukken,
en in elk van dezelven een Zaadkorentje is. De 'Wortel is
Vefelagtig. Dit Kruid groeit op het Veld. onder de Graa· '
Ve[elagtig.
nen; voornaamelyk in warme Landen. De VIUgt
vrugt heeft veel
Olie en weefenlyke Zout. Zy zuivert. opent, is een middel
Nier1leen te vergruifen ,• en we.
we·
voor een Buikloop; om den Nierfieen
derftaat
der11:aat het vergift.
vergift, tot een Poeder gemaakt en ingenomen
Dr3chma. Deefe
Deeft)
zynde. De Dofts is van een Scrupel tot een Drachma.
het water in een Vertrek gefprengd, wordt
vrugt, gekookt en bet
gezegd de vlooien te verdryven.
TRIBUNAAL. Een booge
hooge Gerichtfioel in een Koninkryk of
Sonvereine Heerfchappye, waar naartoe van de laage Gerich.
Souvereine
gerechtszaak en de laatfie uitten geappelleerd wordt, en in gerecbtszaaken
TribunaaIen heefe
heeft
fpraak geCchiedt. Diergelyk~ twee groote Tribunaalen
Poolfcbe Koning BAROTE,
BARoTE, in het Jaar 1578, te Petricow
de Poolfche
en Lublin aangelegd. In Litthauen is diergelyk een Tribunaal
in bet
het Jaar 1581. door deeCen Koning ook opgericht gewor·
Novogorod, en dan
den, 't welk nu eens te Vi/na, dan te Novogorod.
Koninklyke Zweedfche Tri·
te Mimk gehouden wordt. Het Koninldyke
bunaal te Wismar in het Mekelenburgfche,
Mellelenburgfche, is in het Jaar
Chri11:ina opgericht;
1653 onder de regeering van Koninginne Chrifiina
en het Koninklyk Pruiffifche
Pruiffiiche Tribunaal .over
,over de aangewonnen
Duitfche Provintien , heeft FREDRIK de I, Koning van Pruis[en,
fen. in het J.UI
J13r 17°3,
1703, te Berlyn aangelegd.
TRIBUNAL DE INCONFIDENTIA. Dus wierd het nieuwe
be1laande Gericht,
Gericht. te Madrid in
en uit zeven Perfoonen beftaande
Spanjen genoemd,
PHILIPPU3 de V, in bet
het Jaar 1708.
1708,
genoemd. 't welk PHILIPPl13
in Spanjen opgericht heeft,
heefe, met dat oogmerk, om op alle
Correfpondenten, en tegens de Franfche Regeering
verdógte Correfpondenten.
kwalyk gezinde Perfoonen naauwkeurig acht te geeven; zynde
tdfens b.:voegd, zonder eenige·afhallgkelykheid
~enige'afballgkeJykheid van een hoo.
gen
geil
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gen GerIchtshof ordentelyke imformatien van Executien tegens
tegeM
hen te neernen, en dezelve naar bevinding van zaaken aan Iyf
!haffen.
en !ceven , have en goed te fhaffen.
TRIBUNUS. Plebejaanfche Magiftraats· Perfoonen, welken
het Romeinfche Volk van den Raad met dwang begeerde, om
Out
de Befchermers hunner Vryheden te zyn. In den beginne
waren 'er maar twee; korten tyd
ryd daarna maakte men -er vyf·
eindelyk verkoos men
men· 'er tien, eell getal op het welke
bepaald bleeven. Gelyk de eerfte Tribuni op den vierden
wierden, zoo wierd vervolgens denzelf
denzelf...
December verkooren wierden.
den dag gefchikt tot de verkiefing van die Magiftraaten, die
alle jaaren gefchiedden in de Comices of vergaderingen by
Stamme.
Stamrne. Die Magiftraaten wierden altyd uit het Volk ver_
ver'"
kooren, zoodanig dat geen Patriciaan met die bediening kon
bekleedt worden, ten waare hy in de Plebejaanfche Order
zig bevonnen had. Een Plebejaan die Senateur was kon zelfs
geen Tribun zyn.
De Tribuni des Volks korrden den Raad vergaderen wanneer
het hun goeddagt; maar zy konden 'er zelfs niet in komen.'
Zy bleeven alleenlyk zitten op de Banken, tegen over de deur
daar den Raad vergaderd was, daar zy alles hoorden wat 'er
gezegd wierd. Hun voornaamfte magt beftond in het aankan.
aanl,anten tegens de befluiten van den Senaat en tegens aUe
alle de AcAc·
ten der andere Magiftraats· Perfoonen, door dat zoo beroemberoem ..
de Formulier: Veto, intercedo ,• dat is: ik foeI
flel my tegen, ik
begeer niet. De kragt van dien tegenftand was zoo groot, dat
de geen die 'er niet aan gehoorzaamde, 't zy hy een P articu·
articu,
lier, 't zy hy een Magiftraats
Magifl:raats peefoon
pee[oon was, aanfionds ter ge·
gevangkenis geleidt wierd, door eene foon
foort van Geeechtsdie.
Geeechtsdle·
naar, met naame Viator , die altyd voor de Tribuns \·ooruit
\'ooruit
gingen; of men dagvaardde hem voor het Volk. a~s oproerig
tc;ens de geheiligde Magt; want de Tribuns des Volks wier("hens
den als heilig gefchat, Sacro
Sacfo SanCti. Een fmaadend woord
tegens dezelven , wierd ten minl1:e geftraft door de Verbeurt·
Verbeurtverk~aaring der goederen van
v~n den geenen die zi>; daaraal1
fchuldig gemaakt had. Wanneer de Tribuns zig Diet aal;kan.
t~den wgens de D~creeten van den Senaat, zoo fielde men
onder dan de Afte de letter T,
T. om hunne goeJkeurig aan Ie
te
rluiJen.
duiden. Een enkele Tribun kon zig aankanten tegen het
her geene
r,eene
de anderen
anJeren deed en • en door die aankanting vernietigde hyalIe
hyalle
hunre verrigtingen. De Senaat bediende Zig van dat mid·
del, en tragtte altyd om een der Tribuns op deszdfs zyde te
krygen, om de Maatregelen der
d"r anderen te breeken~
eeniglle verrigting der TribllOs in
In den beginne beaond de eenigfte
lIet Volk te befchermen
beCchermen tegens de Patrlciaanen en tegens de
hadden het recht om een.: Gevall
Gevaf1
Magifiraat'perfoonen. Zy 11adaen

zY'
zy'

gemm
genen
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genen te fhaken en hem te onttrekken aan eene Straf' diedsa4
diedaae
delyk aan hem 11:0nd
/1:ond geodfend te worden. Om te kennen to
geeven dat zy hun werk maakten om al de Waereld te be.
be{eh~rmen.
feh~f!nen. moel1:en
moell:en hunne Huiftn
Huiren dag en nagt optm
open /laan; en
het was hun nit!t
niet genor!oof,1
geoor!oof,1 o:u
o:n zig uit de Stad te begeeven.
buiten welke zy geen het minfie
minfte ~ezag ha iden, dan wanneer
zy om de Zaaken des Gemeeneb:ltl:es
De aanl1:el.
Gemeeneb:llles Uitgini;len.
uitgin~en.
aantlel.
1ing der Trihuns verminderde veel de magt der Confuls en
was VOor
voor de Republiek zeer fehadelyk.
fehadeiyk, die eensklaps van ge.
daaOle
daante veranderde, en eEne
efne Democratie wierd, of ten minl1:e
mintle
een gemengde Regeering. Hun gezag was.
was, in het eerne
eerll:e zeer bebeo
paald •, zo dat zy zelfs voor geene Magitl:raatsperroonen
Magillraatsperroonen gehouden
wierden, groeide trarswyre aan. tot dat ze Triannen van
V3n dell
Senaat, van de Confuls,
Confuls. en zelfs van de geheele Republiek:
wierden, wier ondergang zy te wege bragten. door de op.
roeren
loeren en troebelen die zy 'er in veroorzaakten. Tribl411'
Tribl41l$
Aerarii.
Aerarii, wierden die geeneD
geenen genoemd,
genoemd. die 'er toe gdleld
gttleld wa.
Jen
vergaderen, in de
ren om het geld van de Wyken hyéén re vergaderen.
Sehatkil1:en
Sehatkill:en re brengen, er vervolgens onder de Soldaaten te
verdeel en. - Tribuni Celerum.
Ce/erum, waren zekere officiers, teil
ten
tyde der RomeinC~he Koningen, die het bemind over rle
cic Rui·
Ruiterye hadden. De Ruiters. by hen Celeres genaan,d,
genaao,d, kwamen
zeer wel met onze hedendaagrehe
hedendaagfehe Dragonders overéén , die
te voet en te paard vegten,
vegten. naar dat de omftandigheden
oillftandigheden in
ill
den ~.tyg
~.ryg gefield
gefl:eld zyn.
TRIBUTt\.RII
TRIBUT:lRIl of CYNSBAARE STAATEN. Zoo worden de
geen
en genaamd. die aan eene anllere
anJere Mogenheid zeker beo
geenen
feherm geld of andere fchatting
[chatting betaaien moeten; diergelyke
de Turkfehe
Turkfche Keifer veelen onder zyn gebied heefc.
heefe.
TRIBUTUM. Zoo n03mt
no~mt men alle Schattingen en Giften.
TRICAPSULARE SEMEN. Zoo wordt een Zaad genaamd.
wiens huize
huJze drie vallÏes
vak jes heeft.
TRICEPS. (In de .Anatomie)
Anatomie) Men geeft deefen naam a~n de
onderfeheiden begin
beginfels,
Spieren. dewelke drie onderfcheiden
fels , die zig in
eenen bui~{ veréénigen.
veréénÎgen. hebben. Zoodanigen ayn; Triceps
bracbii, faamengefielde Spier, die gelegen is aan het agler'
deel ées
ces opperarmbeens, 't welk zy in zyne gan rrche
rfche lengte
Het is die, welke des dil,ken.
dikken, vredigen
vleefigen klomp,
inneemt. Ht:t
die agter ailn
a3n den arm gezien wordt.
wordt, maakt; zy wordt Triceps
genaamd, omdat zy van boven is faamengelleId
faamengefield uil
uit drie ver.
fehi/lende
fehillende deden. die zig weder vereenigen en omlaag in
eene enkele Pees ra~lDenloopen
ra~menloopen Zy wordt Bracbialis genaamd,
om haar v:m Je
de Tnceps Cruralis te onderfeheiden.
onderrcheiden. - De
Triceps is bedekt DIt!
OIt;l tene zeer dunne Aponwrofis,
AponeltroJis, die eene
foore van Zwalglelfpier is.
is, dewelke onmlddehk onder het vel
lIäc.
llg,c. Zy l~
I~ de v09rnaawile
v09rnaaUlile uitrekker <!es
qes Ellebeens
El1ebeens.I of del
Voo.f~
VOO.f~
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Voorarms op den arm. Zy kan ook het opperarmbeen op del
de:
groote Ellepyp uitrekken. en het Schouderblad een weinig
beweegen. _ Triceps Cruris
Crurii,, Sive femoris. Dus worden de
eler dye genaamd. Zy worden ook Maagdens.
Maagden ••
drie byvoedl rs cier
'Wagters
Bejcbermers genoemd, omdat zy de dyen tflt
tflt el~
el..
'Wagteri of Bejchermers
kander
hander voeren, en die ook konnen KruiJfen' Deefe Spieren
maaken geen driehoofdige Spier uit, gelvk de naam van Tri.
ceps fchynt te kennen te geeven ; maar zy zyn integendeel zeer
"an malkander onderfcheiden, en het zou moeielyk zyn de
rede te bepaalen, welke de ontleedkundigen aangezet heeft,
heeft.
o:n dezelfde onder eene Spier te bevatten, tetwyl zy daarvan
drie van de drie deelen der driehoofdige Oppelarmfpier,
Opperarmfpier, welke de naluur weder vereeOlgd
vereemgd heeft, gemaakt hebben.
bovenae en anderen het
eerfte gedeelte, dat eenigen de bovenfie
Het eerfie
voor!l:e noemen, en dat men met den Heer WIN,LOW de
voorfie
eerjle
terjle Spier der driehoofdige hieten kan. is vafi
vaft met een haa.
Ier uitemdens aan het voorl1e
voort1:e en bovenl1e
bovenfie gedeelte des fchaam.
rer
beens, tegens de vereeniging (Symphyjis) alwaar haare Vefe.
lenrriet die der PeClincetl.J een weinig
weinIg verwarren. Deefe Spier
wordt breeder,
breeder. fchuins nederdaalende , en eindigt aan zyn on.
,vordt
dereinde langs het middeHl:e en inwendige gedeelte der dye.
aldaar ontdoet zig van dit uiteinde een Verelbundel, die zig
zig vaft.
aan een diergelyk van het derde gedeelte voegt I en zjg
hegt aan den inwendigen lmokkel des dyebeens.
.
Het tweede deel, het midJendeel of de tweede Spier der drie_
drie.
hoofdige, hegt zig met zyn boveneinde aan het onderdeel des
Schaamsbeens,
Schaamsbeens. onder het eerfie, met een breeder begin fel.
been1heep de;
de~
en eindigt met zyn ondereinde aan de ruwe beenfireep
dyebeens, een weinig onder het eerfie
eerfte gedeelte.
Het derde en grootfie
grootlle gedeelte, het agterdeel of de derde Spier
Driehoofdige. hegt zjg met zyn boveneinde aàn het voor.
der Driehoofdige,
11:e
1'I:e deel \'an den
deo gantfchen kleinen tak des Zitbeens, ten deele
op de Pees der halfvleefige Spier, en onder dien den half
neder,
Zenuwagtige. Deefe Spier daalt vervolgens fchuins neder.
vaft door vJeefchvefelen langs de
d.e ruwe Beenfueep.
en hegt zig vafi
van den grooter
grooeer Dradier af tot aan het middendeel des dye.
beens. Daar komt uit het onderdeel deefcr Spier een Vefel.
bundel, die zig met een diergelyken die van het eerfie
eerae deel
komt, vereenigende, beneden naar het Dyebeen afgaat. en
zig vanagter vafthegt aan den bult des inwendigen knokkels
van dit been. De vergadering deefer twee bundels is fomfom ..
tyds aanmerkelyk en zou voor eene byzondere Spier kunnen
doorgaan.
Het G"bruik der driehoofdige Spier is, gelyk wy gezegd hebben, om de dyen by malkander te brengen,
brengen. en ook om die
te kruiirlm.
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TRrCEPS PEDIS. So'nm;gc
TRICEPS
So'nm:~c OntJeedkuntligen
Ontleedkundigen hebben deef::n
deefcn
naam aan de twee
[wee tweel'ngen
tweerngen en tongl-pier van cle lwit
Jwit ge·
geeven, om,ia
wn:enigen in eene ge·
om.:1a r zy all;:
aH.: drie zi~ weJer vcrcenigen
IDeene vry bekende pees, onder den na:lIn
meene
nHm van
VJn Pees van A.
chiJles,• die aan het agtereinde des hielbeen~ eindigt.
chilles
TRJCHADES.
TRICHADES. Zie het Artvkt:!
AttVkel LV~TJ!R.
LY~TER.
TRICHECUS. Manat!u,
Manatfls, Zee-koe.
Zee-kne_ Is ten Afrikaanrch
Afrik:lanfch en Afi!.
Afb.
tifch
d[eh Zee'
Zee- Dier van zdllen
<!dllen of ag~titn VOd
vo~t lang.
Jan~, rond van den
kop tot aan den navel,
navel. met een platten, breeden {bare,
/taart. een
grooten,
grooten. montlrueufen
mon/trucufen muil,
muil. die wyd en van boven met Jan.
lan.
ge, ruwe enkele haairen bezet is,
is_ De oogen zyn klein en
donker; 't gezigt is zwak, ffiaar
maar het gehoor Lherp.
f::herp. Het Dier
is tandeloos, en zeer vreesag'ig.
vreesagtig. Het komt niet op het
he! Land.
Land,
gelyk
~elyk het Zeepaard, hoewel het fomwylen
fomwyJen aan de Oe;rers
Oe'Jers der
Rivieren by laag
kOQlt aa(en. Meefl:
Meeft
laJg water wel op het gras kOmt
vangen de Negers de Zeekoeien, als zy 'Op het water te fhafl3apen liggen, wanneer zy ze mer
met harpoenen dooden. Het vleefch
vleefeh
derzeI
derzei ven is niet onfmaakelyk en zy leveren eene [o0r.t:
foor,[ van
vet als VarkensreuCel,
Varkensreufel, 't welk a~nge8aam is en vry Jang l,an
duuren. Van de huid is een goed Leder te bereiden. In het
hoofd zyn vier witte fteenen,
fl:eenen. die men groote Geneeskragten
toefchryft, gelyk men de Ribben ook dienftig
dien!lig acht in den
bloedloop.
TRICHES. Dus noemt Ptolomceus drie wanftallige
wanfl:alli.~e Sterren by
den {hart
!laan van de Leeuw, zynJe de yoornaam!1:e
yoornaam!le in dat ge.
flcrnte,
!lernte, anders Coma Berenices genaamd.
TRICfIESTRUM. (In
(ln de Natuurlyke Hiflorie)
Hiftorie) De naam vall
van
eene foore
foort van Teffilia,
Teffilia. van de !Gaffe
Klaffe der Sdeniten,
Selenitell, maar
verfchilIende zeer veel in gedaant<l
gedaante en maakCcJ
maak fel van dd
de: gemee.
ne foorten.
(aorten.
TRICHIASIS. Onder deeren
TRICHlASIS.
deefen naam zyn begreepen de Ziektens
handgreep::n die daarop ditnen
dienen gege.
der Ooghaairen , en de handgreepen
daan
re worden.
da~n [e
TRICHlSMUS. Een naam die gegeeven worJe
TRICH!SMUS.
worJt a:1I1 die Coort
foort
van
V.aD Beenbreuk der platte Beer,d.-ren,
Beer.d.-ren, dewelke zoo dun is dat
rlat
In het }'r3ilfch
:Frailfch zegt men Qok
~ok Trente Ca.
zy onzlgtbaar is. 111
(Jillaire.
(JilIaire.
T1UCHOMJ\NES.
TIUCHOMANES. (In de Botanie)
Bota1lie) Is eene foort van klein
Vrouwenhair of Adialltbu1/z.
Adicmtbum, De S~cel is zw:m
ZW3ft als haair.
W;larom
w;:arom men deer::!
deere foort
[Dort van Krui.:Jcn
Kruiden ook Capillares (Jf
Qf de
p3;ren aan den !lenftenhaairige noemt. De bladen groeien by pa;ren
gel en draagen derzelver Zaaden op den rug. gclyk alle
all~ PlalltlZ
PJa71ta:
Epipbyllospenncc
Epipbyllospenna! doen.
TRlCliOPHYES.
TRtCHOPHYES, Betekent
Bdekent by fommige Geneesheeren een
lIIidJd
midJd 't welk de haa:rcn
haa:ren doet groeien.

TRI.
nu·

TRIC. TRID. TRIE.

281

l"RICHOSANTHES.
:nHCHOSANTHES. (In de Botanie) Eene foort van de mI).
nleciafyngenefi.. Klatfe
nfEciafyngenefia
Klalfe der Planten,.
Planten, wier Corolla
Coro/la éénbladig !s.
is.
verdeeld in vyf Segmenta en gewmkbraauwd.
gewinkbraauwd. De Stamm~
Stamin~
zyn drie zeer korte
kOrle filament(/!,
filament(/!. De
D~ VlUgt
Vrugt is een langrondeAp.
Deefe foort bevat de Anguina
pel. DeeCe
AngulOa van Micheli.
TRICHOSlS. Zie het Artykel TRJCHIASIS.
TRICHOSIS.
TRICHJASIS.
TRICHOSTEMA. (In de Botanie) Eene foort
Coort van de didy7lt&.
didylllJ'
Klalf~ der Planten, me.
mei: eene éénbladi65e
mia'gymnofpermia Klatfl!
Klokvormige
KlokvormIge en Sikkelgedaantige Bloem. De StamÎ11tJ
Stamina zyn
zet:r lange Filamenten; en vier
v ier rondagtige Zaaden zyll
zyn
vier zeer
in de Kelk begreepen.
TRICLINIUM.
TRICLlNIUM. Eetzaal, was by de Oude Romeinen eell
een
Vertrek, waarin een lange tafel met drie banken, of veeleer
Tafelbeddekens gefteld
ge{1:eld was, daar zy aanlagen en
eo Maaltyd
hielden.
TRICO lSE. ]s
TRICOISE.
Is een tang of Smits nyptang, waarmede hy de
Spykers afnypt.
afnypt, vooral eer hy ze omklopt.
TRICONGIUS. Is eene Maat van 18 Sextarii.
TRICOX AMERICANA. Is een Weil:
Weil lndtfch
IndlCch gewas, wiens loof
dat van een Myrtenboom gelyk is, hebbende kleine witte
Bloemen. De vrugt is gelyk Peperkorentjes; eer{1:
eerft groen en
naderhand zwart.
TRICUSPIDES. Tricuspida/es
'Va/vu/CE. Zyn
TRICUS~lDES.
T~icuspida!es. en Triangu:ares 'ValvuilE.
die ID
in het hart
han gevonden worden.
driepuntige Klapvliefen
Klapvhefen., dIe
TRIDE. Dit woord betekem
betekent op het Ryfchool zoo veel als
kort en fnel.
TRlENS.
TRIENS. Is het derde deel van een Apothekars pond.
pond, hou.
Oncen.
dende vier Oocen.
TRIENS. Was by de Rcmeinen
Romeinen een fiuk
/luk Koper Geld, doen.
de het derde deel van het Aas. Het bedroeg omtrent drie
penningen Franfche Munt. De 1'riens was ook een drinkvat,
houdende 4 Cyatbes.
TRIENT ALIS.
ALlS. (In de Botanie) Eene foort
fooIt van de beptandria..
monogy'lia Kla{fe
monog'Ynia
Klaffe der Planlen,
Planten, met eene Stervormige éénbla.
dige liloem; derzelver Vrugt is eene drooge, klootronde en
eenvakki~e bes, bevattende veele hoekige ,Zaaden.
TRlERARCHEN. Athcenfche
Atheenfche Magifiraatsptrfoonen,
Magühaatspt:rfoonen, die met
TRIERARCHEN.
de zorg der Zeezaaken belafi
bela/l waren; om ce
te waaken
waak en dat de
Tribucs of de ryke Burgers de Oorlogfchepen bezorgden die
Tribur.s
de Republiek van naoden,
nooden, en de kofien
koften daartoe op hun ge.
legd had; om de Zeernagt
ZeemaËt in goeden ftaat
fiaat te houden. Wan_
Wanneer een Burger ryk genoeg was om alleen een Oorlogfchip
uit te rullen, vordeTllt:
vor<.1t:rllC llIen
men zulks van hem, en ter zyner eet
eere, noemde men hem ook TRIERARCH.
TRIETERIQUES.
It'eellen ter eere van Bacchus, die alle
TRIETERIQ
UES. .Feefien
]aiU'cn gevierd wierden. De nagt was de Iyd welke men
drie Jaaren
aan
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aan die afgryflyke plegtigheden wydde. in welken men zig am
alle uitfponrÏl:heden
onrugt overgaf.
UitCpoorighcie? en
en,ontugt
overgaf.
,TRIF8
!VI ACETOSUM.
LlU!\1
A CE fO~ U M. Ac'tofella.
Ac 'tofelIa, Ollyx.OxytripbyUum
O/IY';. Ox)'tripbyllum
.TRIF0 LIU
Alleluja,
Alleluja. groeit in Boffchen,
Boff<:hen. op vngtige
v(lgrige pl:uc.fen;
plnt,fen; ververfcht
vt!rvt!rCcht
het t>lll:::d.
b!Ll:;:d, ai,t
fii,t den dorft
dodl: en zoode der Maag;; ver!l:erkt het
Here
Hert en de Lever,
Lev(!r. en is bVgcvolg een middel
middt:l voor allerlei
ongemakken der Maag. Het wordt uiterlyk tot Zweeren en
Flftels
FIIh:ls gehruikt.
"j,'RIFOLlUM
·.rRIFOLlUM ACUTUM PRATENSE. Gemeene Klaver.
groeit op weiden
wtiden en grafi;;e plaatfeIl.
plaar[ell. De bladen en bloemen
zyn een middel voor Gezwellen der Long,
Long. en witte Vloed
der Vrouwclyke
Vrouwe!yke Sue; uiterlyk voor Colyk en ongemakken
der O,)gen.
'TRIFOLIUM
AMERICANUM. Wordt alleen in Lut1:hoven.
'TRIFO LW MAMERICANUM.
Lufihoven I
doch zei
zet Jen gevonden; heeft Nnde,
runde. getakte. ter aarde neder_
neder.
gebogene t1:engels,
fiengels. met donkergroene gekorven bladen. ftaan·
ftaan'
de drie en drie (aamen. Do:
DJ wllteBloemen
wlne Bloemen zitten op dewyfe
de wyfe
van aairen !ly mall,ander.
malkander.
TRIFOLIUM COCHLEATUM. Zie he. Artykel MEDICA
MEDlCA.
COCHLEATA.
TRIFULIUM
TRIFOLlUM DIOSCORlDES.
DIOSCORIDES, Zie het Artykel LOTUS,
LOTUS.
TRIFOLIUM
TRIFOLlU M FRUTICANS. Wordt in~gelyks
in~getyks in Hoven ge.
teeld: heeft te.:lere
teJere takjes,
takjes. omtrent van drie voet. met drie
drte
fmalle en kleine bladen; draagt op de Stengelen geele Bloe.
B1oe.
men. Her
Hel Zaad is breed en plat; de hulzen rond. De wor_
wor.
tel is wit en I~ng.
1.1ng.
TRIFOLIUM FIBRINUM.
FtBRrNUM. Aquaticum,
Aquaticum. Antifcorbllticum,
AntiJcorbtlticum. Ar.
tbriticwn. Hydropicurn,
Hydropicurn. Limolliwn pratenje.
pratenfe. Is een voortref·
voortrer·
felyl{' middel
Illiddel \'our
vour dl!
de S<:heurbuik.
] ieht en Waterzugt. Het
Sch~urbuik. Jicht
fely'('
vo 5tigt::n grond. De
Dt:: Wortel
Warrel maakt vl!ele
veele at.
groeit op een' vogtigtn
zetreis
zetfels • rnee!l:
mee!l: gruene. tedere en dikkl!
dikke blajen.
bladen. alt}'d
altyd drie te
faaillen
faa[Jlen op I!enen
eenen fiengel.
ftengel. Van boven langhaairige,
langhaairige. witte en
hyacinthvorml,:\e
hyaeinthvoflDl.,:e bloemen,
bloemen. waarop kleine hul~jes
hulsjes volgen. in.....
wellten
well,en kleine roodgeefe
roodgeele Zaaden zyn.
TRIFOLIU
M HEPATlCUM.
TRIFOLIUM
HEPATICUM. Zie het Artyke! HEPATICA.
TRIFOLIUM
LUSTRE. Zie het Artykel TRIGOLIUM Fr.
TRIFOLILJM PA
PALUSTRE.
Fr ..
BRlNUI\[.
BRINUM.
TRIFO.IUM
TR1FO,1U \1 PRr\TENSE
PRA TENSE PURPUREUM. Heeft ook met
d~ Tri/olzwn
Tri/o/IUln jilJrinwn
fih rillUI1/. t'enerlei
eenerlei kragt en welking.
werking.
TR{FU~IU
TRIFO~IU VI
\1 ::iPJNUSUM
SP1NOSUM CRETlCUM. Van het Eiland
Creta ot Ca/dia
CailUa dus
OllS genaam,l,
genaam,j. wordt
worctt ook in Lu!l:hoven
Luftl10ven ge.
reeld.
teel..!. en ht:eft
heeft vierkante tOt aan de aarde neJerhangende
Stengels. De bladen zyn dik en fpits
fpits;-r de blo::men
blo~men VIOlet.
VIolet.
brum.
bru;n. Het Zaad is bre.:=d
bre~d en zware.
zwart. Elk l.orentje
I;orentje t1:eekt
fteekt in
vyfkanc knopje.
een vyfkant
TRIo!
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TRIFOLIUM FRAGI FERUM . Frllgaria
Fragaria. Zie het Artykcl
AARDBEZIEN.
Zn:N.
T~IFOLLUM
Ta.IFO
LlUM MEDIC UM. Zie het Artykel MEDJC
MEnIe,\.
\.
l'RIGA . (In de Oudheid) Betekent eene foort
(oort van Kar of Wa.
gen. door drie Paarden getrokken worden
wordtn de. Wlarvan
waarvan d"
naam komt.
TRlGA MIE. Een derde Huwelyk, of de fiaat
TRIGA
il:aat van eer. perfoon
perCoon.•
ten derdemaale getrouw
die cen
~etrouwd is.
TRlGA STRIC US. Deefe
TRIGA
DeeCe naam wordt gegeeven lIan
/lan de Spie.
ren dewelke drie VJeefch
VleeCchdeeJcn
deelen hebben,. of drie buiken
die door een middenpees van malkand
mal~an.der
er I;e[cheid
~efcheiden
en zyn. •
'tRlGA MINI
1'RIGA
MINI en
cn TRI!\1E LLI. Dnellng
Drielingen, zyn 315
31~ drie kin.
deren op eellen cy,1
ty_t en in et'ne buing
baring ter
tt:r Waereld
WaereiJ J((jmen
komen•.
TRlGL ECHIN . 1u7Icago
TRIGL
]ullcago TouTlJef
TOIITlJefortii.
ortii. Is cene
eene PI:lnt
PJant die zeer
veel naar het Gras gely~t. groeiende in de l\1oeraffc
Moeraift.'n.
-n. De
bloemt jes zyn drkb!ai
drkb!a-.lig regelma
regeJmaatig; groeiend
grot:iende langs den StenSten.
gel en gevolgd wordende door eene drievol2wdige droogf'
droogt:
., vrugt.
TRIGL
TRlG
LYPH.
YPH. Driefpleet. Keepplank. Zoo heet het groote
groore Lid
in de Dorifch
DoriCche .P'ries.
Fries. 't welk met drie Spleeren
Spleeten • naamelvlt
k
met twee geheele
gehcele en twee halve vercierd is. Dus wordt dit
Lid in
In 't gemeen aan de DoriCch
Dorifchce Order. alleen als een Neven·
of :Byciera
Bycieraadje.
adje. toegeeigend. Echter is hetzelve met GOLD.
MANN
MANN inderdaad voor een \veefenl
weeft:nlyk Lid van alle Orders te
houden . vermits hetzelve uit het Timmerwerk een Baiken·
hoofd voorfiel
vooril:elt,
t , en in alle de
ue zes Orders door zekere kenre.
kentekens gemakkelyk kan onderCc
onderfchheiden
eiden worden
word~n.. gelyk hierto5
hiertoCJ
L. C. STURM.. in
In zyne volkomen aanwyfi
aanwyllng [Ot
tot alle
foorten
~llIe [oorten
van re~uliere Pronkge
Pronkgebouwen
bouw~n &c. Tab. J. aanleiding geeft.
De grondregelen, die by de verdeeling van deefe Balkhoof.
den. en voornaamelyk by de Triglyphen waargenomen moe.
den,
ten worden., zyn de volgenden: Dat de tuifchen
tuffchendieptens al.
lOos
toos fchachtvormig zyn. of uit een regt Quadraat bei1:aan;
beilaan; dat
de breedte van de Triglyphen zelf regells
regeus de hoogle
hoogte eene
eeno
goede verhouding heeft. zoodanig dat de breedte minder dan
de hoogte zy. by voorbeeld.
ld, gelyk drie tot vier. En vermits
de Triglyph eencn
eenen Balk of deszelfs hoofd voorfiel
voori1:elt.
t • zo volgt
hieruit. dat men geen van dezelven aan een hoek. alslJlede
alsmede
geenen half of in eenen
cenen hoel,
hoel< tegens malkaud
malkailder
èr g('brokc
gebroken of
geboogen,
en. voorllellt
voorllellen
"D kao.
kan. Daaienn
Daarenhoven moet het midden
van eene iegelyke
iegelykt: Zuil. ook met het.
het filidden
nlidden van de Triglyph
overeenkomen. Ten opzigte van deeie
Jee:e regelen is het ge.
fchiedt dat men de Dorifche Order. vcorn2J
voorn,:Jmelyk
!nelyk by zekerCJ
zeker5
ZuiIeowydle
Zuilenw
ydte met veel moeite heeft weeren
weelen te gebrulke
gebruiken.
n • en
wel fomtyds
Comtyds de Drierpleeten in 't geheel
gebeel d.lan'iJI
d.jan;lIl weggelaalell
aten
heeft.
beeft. L. C. STURM integendeel heeft in zyne aanmcrk
aanmerkingfl!J
ingllll'
X. D.&EL.
DUL.
T
ove~
OVIH'
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over DAVILElt.
DAVILEIl. p. SS3·
353· goede aanwyfing gegeeven, hoe men
alle de zwaarigbeden,
zwaarigheden, by de Dorifche Order nopens de
Triglyphen voorkomende, overwinnen en te' boven komen kan.
TRIGON<ECRATOR. Dominis Trigori
Trigorj of Triplicitatis. Dus
noemen de Sterrekundigen de Planeet. die in een van de vier
Trigona een regt bJven
b.wen den anderen heeft. Diergelyken heb.
ben de Zon en Jupiter in het vuurige, de Maan en Venus in
het aanifche;
aardfche; Saturnus en Mercurius in het luchtige, en
Mars in het waterige. De Zon, Maan en Saturnus zyn Do·
mini diurni; Jupiter, Venus en Mercurius zyn Domini noctl,rni.
turni.
TRlGONOMETRIA.
Geometrie, 11:rekkendefirekkendeTRIGONOMETRIA. Dat deel van de Geometrie.
om de
r:ie zyjen en de hoeken van Triangels te meeten.
De Trigonometrie is of Planifch of Spheerifch, ieder vanwel.
ke wy hier verhandelen zullen.
TRIGONOMETRIA PLANA. Ofdat geene 't welk de men.
men~
furatie
fur<ltie van vlakke Driehoeken behel11:,
behelfi, wordt gemeenlyk ver.
reftangularis en obliquangultiris
deeld in "eE!angularis
obliquangulàris of regthoekig en
fcheefhoekig.
I.) Eer11:elyk
Eerftelyk wegens de regthoekige vlakke Trigonometrie;
1.)
CCt.X.
inJien
inlien in een regthoekigen Driehoek, ABC (PLAAT ccLX.
Fig. 4 No. II.. de Hypothenufe tot Radius gemaakt wordt,
en daarmede een Cirkel befchreeven wordt op het eene end,
end.
A, als eell
eea middelpunt; alsdan is het zeker dat BC de Sinus
hoek BAC,en indien met denzelfdenAfftand,
zal zyn van den hoelt
en op het end B als een middelpunt, een Cirkel befchreeven
wordt, zoo is het ldaar
klaar dat AC de Sinus zal zyn van den
hoek ABC; indien daarom,
daarom. in het algemeen, de hypothenufe
van eenen regthoekigen Driehoek tot Radius gemaakt wordt.
zoo zullen de twee been
beenen
Sinuffèn zyn van derzelver teen de Sinuffl!n
te·
gengei1:elde hoeken. Zie de Artykels SINUS en RADIUS.
gengenelde
Wederom, indien in een regthoekigen Driehoek DEF (Ibid.
No. 2..) een van de beenen.
beenen, als DF,
DF. de Radius gemaakt
wordt, en aan het uiteinde D (by een van de fchuinfche hoe.
ken,
ken. naamelyk die welke gevormd wordt door de hypothenufe
en het been, tot Radius gemaakt) als een Middelpunt, een
Cirkel befchreeven wordt; zoo
zoo is het klaar dat het andere
been, EF, de Tangens zal zyn van den hoek in D, en de
Hypothenufe DE zal zyn de Secans van dezelve. Zie de Ar.
tykels SECANS en TANGENS.
De Koord.
Hoek:,:
Koord, Sinus. Tangens.
Tangens, {!cc.
&:c. van eenigen Boog of
ofHoek~
in eenen Cirkel, is geëvenredigd tot de Koord, Sinus, TanTan·
gens &:c.
&c. van denzelfden Boog in eenen anderen Cirkel: uit
ht:t welke, en uit het geene boven gezegd is, de Solutien

deI
de!'

TRIO.

29'

der onderfcheidene gevallen van regthoeki6e Trigonomc:rie
Trigollomc:rie
natuurlyk volgen.
.
.
Trigonometrie bellaat 10
In het bepaalen van hoeken
Terwyl de Trigonometne
en zyden van andere gegeevene, zoo fpruiten daaruit ver.
fchil!ende Gevallcn
re"thoekige
fchillende
Gevallen voo:t; welken zeven zyn in rc"thoekige
b
Trigonometrie, zynde als vo/gt:
volgt:
J. Geval. De hOI.:!\er.
hOl:ken en een van de Beenen van een en regt.
regt_
alsdan het andere
hoekigen Driehoek gegeeven zynde, om a!~dan
been Ie
te vinjen.
vinden.
Voorbeeld. In den Driehoek ABC (Ibid No. 3.) regthoekig
in B, veronderllel het Been AB = 86 gelyke dec/en;
deelen; gelyke
voeten, Yards, my/en,
e11Z. en de hoek A = 33',
33° 40';
40" vermylen, enz.
Juy,:; het andere Been BC, in dezelfde dee1en
deelen met 'AB.
by~
AB. '
.
I. Geometrifch: trek AB = 86, van eene Linie VJn
van gelyke
o? het punt B, regt op de perpendicul RC;
dee\en; Ot'
BC; en, ten
Jaat!te, van het punt A, trek de Lyn AC, maakend:.:
maakende met
AB een hoek van 33°, 40';
4d; en de geproduceerde
geproduceerdeLynzal
Lyn zal BC
Be
in C ontmoeten, en aldus de Triangel faamenllellen. De
lengte van BC zal gevonden kunnen worden door ze in uw
Compas te neemen , en ze toe te paifen
paffen op dezelfde Lyn van
gelyke deelen,
deel en , waarvan AB genQl1len
genomen was.
2. By Calculatie: Eerftelyk, maakende de hypothenure
hypothenufe AC
tot Radius, zoo zullen de twee andere Beenen de Sinuifc:n
Sinuffèrl
zyn van hunne tegengefttlde hoeken, naamelyk AB cl:!
d~ Sinus
van C, en CB de Sinus van A. Terwyl nu d;!
d;: Sinus, T,mgens, enz. van eenen
cenen boog in eenen Cirkel proporrioneel
prororrioneel is
tot den Sinus, Targens,
Targcns, enz. van denzelfden Boo~ in eenel]
eenelJ
anderen Cirkel, zoo is het openbur
openblJr dat de Sinuffc:n
Sinuffèn van de
hoeken A en C, in den Cirkel, beCchreeven
berchreeven door den Radius
AC, proportioneel moeten zyn tot den Sinus
Sinu3 VJn dezelfde
Boogen
vall
Baogen of Hoeken, in den Cirkel, waarvoor de tafel V3tl
Artificieele Sinuifen
Sinuffen &c. gecalculeerd was;
was i zoo zal de propor !
tie tot het vinden van BC zyn:

=

S, C: AB:: S, A: BC.
dat is: gelyk de Sinus VOln
van den hoek C in de Tafels, is tot de
d"
lengte van AB of de Sinus van C in den Cirkd
Cirk.:! , wiens Radius
is AC) zoo is de Sinus
Sir.us van den Hoek A in de Tafels, tot de
d6
lengte van BC (of de Sinus van denzelfden hock
hoek in den Cir.
Cir·
kei, wiens RJdius
R:Idius is AC) De hock
hoek A nu zynde 3:;·, 40',
zoo moet de hoek C zyn 5Ó',
só·, 20'; ziende d"J3wm
durom in de Tafel van Artificieele Sinuifen,
Sinuffen, &c. voor de Sir.:.lffcn
Sin:.lffen van de
twee hoeken, en in de Tafel van Logarithmus voer de LOd:
Lo~'
guithmus van Sá
8G tOe
toe het ge:;eeven
ge~eeven been, ZJ zullen wy vinden,
vinden.
overéénkoulnig
dlt het beo
beoveléénkoUinig de voorige rrop:htie
rrop:Mie voortgaande I dJt
T 2
geetd~
geerdt-
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Is S7,
57, 28;
~8; en de Operatie zal fiaan
fiaall al.
al;
geerde Been Be, is
volgt:
J.
86
J. 93450 AB
33", 401.
9 74380 S, A 33',
Ir.
Il, 67830

9·
9- 92027 S, C 56', 20'.
201.

J.

ïS803 B
Be
C 57. 2S.

Malkende AB de Radius, zoo I~
1$ hit klaar dat
Ten tweede. Ma3kende
Be. het begeerde Been, de Tangens zal zyn van den gc"ee.
gcgee.
BC.
ven hoek A, tn
~n zoo zal de Proportie tot het vinden van BC
BC
wanneer AB tot Radius gemaakt is, zyn:
zyo:
•

R: T,
Tt A:: AB: BC.
Be.
(lat
<lat is gelyk de Radiui in de Tafels,
Tafels t is tot de Tangens van
nezelvc, zoo is de lengte van AB of de Ra.
den hoek A in riezelve,
dius in de
ele Schet~,
Schers. tot de lengte van BC, of Tangens van A
in de
dl;: Schets;
Schefs; ziende daarom in de Tafds Voor de gegeeven
IIoorgaande Proportie, en gaande daarmede Voort
voort
deden der voorgaande
overéénkonJfiig
o'i'eréénkonJ/lig dien regel, zoo zullen
zuIlen wy vinden BC te zyn
yolgt;
57. 28 als vooren ,t en de operatie zal zyn als volgt:

9 82352 T. A 33', 401
401.
I
93450
934,\0 A n 86
11. 75802
Il,
10 oooco
00000

Rad. 90·.
9':)°.

175802

57. 28.

Laatllelyk, maa',cnde
maa'(cnde BC. het begeerde Been, de Radius,
zoos het openbaar dat AB de Tangens zal zyn van C, en
de Proportie tot het vinden van B C.
C J zal zj'n
ZI'I1 al. volgt:
T, C: R: : AB: BC.
20(
dat is. gelyk de Tangens van C 56°,
56°. 2C(
is tot de Radius
9';)'
90'
zoo is de lengte van AB 86

tot de lengte van Be
BC 57.

2~.

10.

17648

10.

00000

I.

93450

Il.
10.

93450
1764S

Il. 93450

-J. 75802

11. Ge.

TRI G.

293

n.
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Geval. De hoeken en een van de beenen gegeeven zyn.
de, om dan de hypotenu(e Ie vinden.
Voorbeeld: In den Driehoek ABC (Ibid. No 4.) veronder.
{lel
fiel AB 124. en de hoek A 34°, 2(:/; bygevolg de hoek
5So, 4d, verkrygt de hypothenufe AC, in dezelfde deelen
C 55°,
met AB.
J. Op eene Geometrifche wyfe: dit geval wordt
Wordt uitgewerkt
hypothenufe,
volgens dezelfde manier van het voorige; en de hypothenure,
AC, wordt gevonden, door het neernen
neemen van derzelver IC!1:':!c
Icn:.:!C
in uw Compas,
Compa6, en paffende dit op dezelfde Iyn van gelyke
W3S.
deelen, waarvan AB genomen was.
2. Door Calculatie ~ Eerfielyk " maakende AC de R 1diu5, zoo
zullen wy de volgende Proportie hebben (ot het vinden vaa
va:!
AC, naamclyk:
S, C: R: : AB: AC.
dat is: gelyk de Sinus van C 55° 401
is tot de Radius
90·
zoo is AB
124
tot AC
1502

9. 916!l6
10.
la. COOOO

2. 09:142
2. 17656

Ten {Wee
twee je , maakende
malkende AB de Radius, zoo hebben wy dee.
fe Proportie, naamelyk

R: Sec. A:: AB: AC.
dat is: gelyk de Radius
is tot de Secans van A
zoo is AB
(ot
tot AC

90·
9°·

34·
34' 201
24
1J24
J Sa. 2.
ISO.

JO. 00000
10. 08314

2. C9141.
C9142
:!. 17656

Dit kan insgelyks gefchieden zonder de hulp van de Secants
Secants,,
voo·
want terwyi R: Secans:: Co. S.: R; daarom pI de voo.
rige Proportie zyn:
Co • S, A: R:: AB: AC.
Co·

dat i&: ge!yk de Co. Sinus van A
is tot de Radius
zoo is AB
tot AC

34·, 2e1
90·

9. 91686
91685
10. C::COO

124
J24

2. 091~ 2

ISO. 2

2. 17<ïS6
17<ïs6

Ten derde: MaakenJe DC de Radius, zoo hebben wy de
volgende PIOportie:

T 3
:;

T, C:
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T. C: Sec. C::
C: : AB:
All: AC.

dat is!
is: gelyk de Tangens van C 55°, 401
•
55',
55'. 401

is tot de Sec. C
zoo is [13
rlB
toL
tOL

AC

10. 16558
Ia.
10. 2487~

124

2. C9342

IS0.
ISO. 2.

2.

17656

Dit kan insge1yks
insgelyks gefchieden zonder de hulp der Secants;
want
wanc terwyl T, : Se:.::
Se::.:: S.: R; daarom zal de voorige anaana·
logie gereduceerd worden tot cli
àll,
naamelyk:
l • naamelyk;
S, C: R:: AB: AC

waar ge~ne
ge::ne Secants verfchynen,
verCchynen, en het helt mede met die in
de eerl1:e
eerfie Propofitie van dit geval, daarom zullen wy de ope.
ratie niet herhaalen.
lIl. Geval. De Hoeken en de hypotenure gegeevcn zynde,
om alsJan een van de beenen te vinden.
Voorbee1d:
Voorbee1d: ln
In den Driehoek ABC (Ibid. No. 4) veronder.
AC = 146 en de hoek A
= 36' 25'; byge.
fiel de Hypotenufe'
Hypotenufc'AC=I46
A=
b}'ge.
volg de hoek C = 53' 351;
3S/; verkryg het been AB.
I.
J. Op eene Geometrifche wyfe: trek de Lyn AB naar goed.
vinden,
vinden. en maak de hoek BAC gelyk tot 36'
36° 25 1 ; neem dm
AC gelyk tot 146 van eene Lyn van gelykedeelen; laatl1:elyk,
laatfielyk.
van het punt C, laat vallen de Perpendicul CB,
CB. op de Lyn
AB. Zoo is de Triangel gemaakt, en AB
All kan gemeeten wor·
den van
\'an de Lyn van gelyke deelen.
2. Door Calculatie: eerl1:elyk,
ende AC de Radius. zoo
eerfielyk, maak
maakende
zullen wy de volgende Proportie hebJen , naamelyk:

=

R: S, C:: AC: AB.
All.
dat is: r;elyk
~elyk de Radius
is tot de Sinus van C

zoo i~ AC
tot AB

9':)'
90'

53'
53° 35'
3S'
146

II7· 5

10. 0':)000
00000
9· 9 0 565
2. 16435
2. 07COÇ}
07co':}

Ten tweede, maakende AB de Radius, zoo hebben wy d~
dç
volgende Analogie,
Analogie. naamelyk:
Sec,
B.
Sec. A: R: AC: A B,
dat is: gelyk de Secans van A 36'
36° 251.
is to: de Radius
90'
200 is AC
146
tot
lOt

A. }J
II

1I7.
lI7. S

10. 09435
0943)
10. OOCOO
1643)
2. 16435
2. 07000

Oir
D.ir
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Dit
DIt kan ook gerchieden zonder behulp der Secants; want
terwyl Sec. : R: : R; Co. S. zoo kan de voorige propofitie
tot deefe gereduceerd worden,
worden. naamelyk:

R: Co' S., A: : AC: A B.
Welke dezelfde is met de propofitie in de eertle veronder.
veronderftelling.
Radius, zoo hebben wy
w'J
Ten derde verondertlellende Be de Radius.
de volgende Proportie, naamelyk:
Sec. C: T,
T. C:: AC: AB.
dat is: gelyk de Secans van C 53', 351
is tot de Tangens van C
53' 35'
146
zoo is AC
tot AB
II7· ~

10. 2'1641
2'1647
10.
ID. 13212
2.

16435'

2.07000
2.07°00

IV. Geval. De twee been en gegeeven zynde, om alsdan de
hoeken te vinden.
Voorbeeld: In den Driehoek ABC (Ibid, No. 5) veronder!l:el
veronder!1:el
AB 94 en BC 56,
56. begeer de hoeken A en C.
J. Geometrifch: trek AB gelyk tot 94, van eene Lyn van
gelyke deelen,
deelen. alsdan van het pUDt B trek B C, perpendku.
]air tot AB, en neem BC. van de voorige Iyn van gelyke
lair
deelen, gelyk tot 56. laatftelyk,
laatftelyk. vereenig de punten A en C
met de ftrakke Iyn AC. dan is de Triangel faamengefteld,
faamengefteld.
en de hoek kan gemeeten worden door eene koordlyn.
~J
2. Door Calculatie: eer11:elyk.
eer11:elyk, veronder11:ellende AB de Ra~
di
dius.
us , zoo nebben wy deefe Analogie. naamelyk.
AB; B C:: R: T,
T. A,

dat is: als AB
is tot BC
zoo is de Radius
tot de Tangens van A
A

9494

I. 97313
J.
I. 74819

56
90'
30· 47'

tweede, maakende BC de Radius.
Radius,
Ten tweede.
Proportie,
rroportie. naamelyk:

10. 10000

9. 775 0 6
ZIJO

BC: BA:: R: T, C.
dat is: gelyk BC
56
is tot AB
94
200
zoo is de Radius
90'
9°'
tot de Tangens van C
59" 131.

T4

deef4t
hebben wy deefe

I.
J.

74819

J. 97313
10. 00000

10. 22494

V. (je.
<.ie.

1" R I G.

1~6

V. Geval. De hypothcnufe
hypothcnure en twee van de beenen gegeevcn
gegeeven
2ynde om al5dan
2yndc
31sdan de hoeken te vinden
VOrJrbeeld:
veronder.
Vonrbeeld: In den Driehoek DEF (Ibid. No. 6.) veronderfid het been DE = 3).
S]. en de hypothenufe DF = 126; ver~
byg
J;ry;: de
Je hü,kcn
hü,ken IJ en F.
J. (h'o!!1etrifch:
(;\'o:!1etrifch: trek de Lyn DE
DE= 83. van eene Lyn \1an
van
deelen; en van het punt E.
gelyke declen;
E, trek de Perpendicul El":
neem dan de lengte van DF:::::
DI!' 126.
126, van de~elfde
dezelfde Lyn van
gelyke declen; en zettende een voet van uw Compas in D.
D,
kruis
krllis met den anderen de Perpendicul EF in E: Laatllelyk.
vercenig
vereenig D cn
en F; en de Driehoek dus faamengelleId , zoo
kunnen de hoeken gemeeten worden door de koordlyn.
2. Door Calculatie: eerllelyk.
eerllelyk, maak ende DF de Radius I zoo
zuJ[en wy deefe Proportie hebben, naamelyk:
.

=

=

==

D F: DE:: R: S, F.
dat is: gelyk DF
is tot DE
zoo i~ de R:ldius
R:Idius
tot den Sinus van F

126

2. 10037

83

9°·
41°

I. 91908
12:

10. 00000
9. 8187 1

Ten twede.
twee.:le. Veronderllellende DE als de Radius, zoo heb·
heb,
ben wy dl:
dt: volgende Analogie, naamelyk:
DE: D
D F: R: Sec. D.

dat is: gelyk DE
is tot Dl<'
zoo is de Radius
(ot de Secans van D

83

J. 91908

126

2. 10037

9°·

48° 48 1

10. 00000

10.

18129

Dit kan verrigt worden zonder de hulp der Secants.
Secants , wapt
terwyl R: Sec. :: Co·
Co - S,
S. : R, zoo zal de voorgaande Ana.
logie deefe zyn,
zyn. naawelyk:

D F: DE:: R: Co· S,
9, D•
.welken hetzelfde antwoord geeven, met het afgeleide van qe
<je
eellle fuppofitie.
VI. G::v:.I.
G~v:.'. De twee ~;lene.n
";lene,n gegeeven zynde, om alsdan d.
dit
hj'pod,(;nu[ig
hj'po,h:nufis tc
IC \'inden.
Voorbr;~ld:
Voorb~~ld: la
l:l J(;IJ Ddehoek
DJiehoek AED. (Ibid. No. 7.) veronderveranderfid hlt b.::t:n AB
64
04 en B
R D 56: verkryg de hypothenure.
hypotbenure.
J. Geoil.e:nkh;
Geo!l.e:rlr~:J; Ct::
Cl.:: confiruélie
cor,firuélie van dit geval wordt uitgewer~t
u!tgewer~t
door dcr.lIClfden
dcltllClfoen wcg ",19
419 lIJ h:;:t vierde gevlIl
geval)) en de lengte

=

=

. .,

van
vaq
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de hypothen\lre
hypothen\Jre wordt gevonden door dezelve in uw ComCam.
pas te neemen ,• en ze toe te paffen op dezelfde Iyn van ge·
lyke
deelen, waarvan de twee beenen
Iyke deelen.
been en genomen waren.
2. Door Calculatie: dit geval eene f;jamenllelling
f'lamenllelJing zynde van
het tweede en vierde Geval,
Geval. zoo moeten wy eerft
eera de hoeken
vinden door het vierde. aldus:
~nn
liIon

AB:
A n: DB:: R: T,
T,

dat is gelyk het been AB
is tot het been DB
zoo is de Radius
tot
toe de Tangens nn
~all A

4.
64

J. 806J$
8061$
I. 748J9
74819

56
S6
90·
9°'

.p'
4 1°

III
I I'

IQ. 00000
9. 94201
94 20[

Vervolgens door de tweede Cafus vinden wy de begeerde hy.
pothenufis dus:

S,
S , A: R:: B D: AD.
dat Is: gelyk de Sinus van A
is tot den Radius
zoo is het been BD
tot de Hypothenufe AD

41·,
41°. III

9°·

9°·
56
S6

9. 81854
8r8S410. 00000

85,
8S, 05
oS

1.
J. H81\)
748I~
I. 9296)'
92965

Dit Cafus kan !nsgelyks
:nsgelyks o?
o} de volgenc;!p.
volgenap. wyfe opgeloft wor;
den, naamelyk:
Van tweemaal de Logar. van de grooti1:e
grootf1:e zyde AB
trek af.de Logar. van de kleini1:e
kleinf1:e zyde BD
dan fchiet
[chiet 'er over

3. 61236
J. 74819

--,---.-.
J.

86417

de Logarithmus van 73. JIS;
5; tot welke addeerende de kleini1:e
kleinlte
~yde BD,
BD J zoo zullen wy hebben 189. 15,
JS, wiens Logarith.
mus Is
•
•
2. IJ093
•,
•
Il093
waartoe addeer de Log. van de kleini1:e
~Ieinlte zyde BD
BDJ.
J. 74819
748 19
en de Som zal
za) zyn
waarvan de helft is
•
•
•
de Logarithmus van de begeerde hypothenufe.

3. 85'[2
I. 92956

Of het kan gefchieden door het addeeren Vall
van het vierkant van
d@ twee zyden te [aamen
raamen,• en neemende de Logarithmus van
de
die fom, waarvan de helft de Logarithmus ii
ill van de begeerde
p~pothenu[e: aldus.
aldus, in het tegenswoordige geval:
J:.~pothenufe:

T
TSS

het

~93.

T ft
.ft. I G.'

het vierkant van AB (64) is
6) is
het vierkant van BD (5
(56)

40«;)6
40$)5
33I3G
I 3G

-

2 31
de fom deefer vierkanten is
77232
waarvan de Logarithmus is
3. 85926
waarvan de helfe
1.
tot de Logarilh~
helft is
J. 92963'=:
92963..::totdeLogarith~
muS
mUS van 85. 05.
05, de lengte van de begeerde hypothenufis.

VII. Geval. De hypothenufe
hypothenuCe en een der beenen
beelJen gegeeven
zynde, om alsdan het andere been te vinden.
zynde.
D (Ibid.
Voorbeeld: in deo
den Driehoek BG
BGD
(Ibid, No. 8.) verondernel
fiel het been BG=87.
BG 87, en de hypothenufe
hypothenure BD=l.42;
BD = 142; ver.
verkryg het been DG.
•
I. Geometrjfch:
GeometriCch: de cont1:ruélie
conll:ruélie is hier dezelfde als in het Vde
Gçv,!I, zynde d~zelfde dingen gegeeven. en hel
het been DG
·wordt gevonden door het neemen van de~zelfs lengte in het
'worde
Compas, en paffende da~ toe op dezelfde Lyn van gelyke
deel en • waarvan de andere genomen waren.
2. Door Calculatie;
Calculatie: de oploffing van die
dit geval ruft
ruil: op het lila
l11:e
en Sde, en vooreerft
een wy de fchuinfche hoeken vinden
vooreer11: moe
moeten
door de vyfJe
vyfde Cafus, aldus:

=

DB: B G:: R: S,
St D.
-dat is: gelyk de hypoth. DB 142
is toe
17
tot het been BG
zoo is de Radius
9:)'
200
9:.1'
tot den Sinus van D
37', 47'

2. 15229
I.
J. Ç3952
10. coooo
cooao
9· 787 2 3

Dan vinden wy, door het eert1:e
eerll:e geval, het begeerde been
DG. aldus
0 G.
R: S, B:: B D: D
gclyk de Radius
dat is: gelyk
j,'tot den Sinus van B
i,'tot
zoo is de hypoth. DB
200
tot
toe het been DG

90'
5 2 °, 13'
52',
142
J42
1112.
12. 2.

10. 00000

9 89781
9·
2. 15229
J 5229
2. 05010

volgende»
Het been DG kan insgelyks gevonden worden op de volgende)
wyfe, naamelyk
'foe den Logarithmus van de fom der hypothenufel,
hypothenufelz 35984
Tot
un 't gegeeven been naamelyk
!.S' 2.•
naawelyk 22g
Ad~

pl.cCLX

././

/

.I

\
.........

- '.-._~~

./

.A':. ---.A!

/

'

-'-

/ \

./1.~.

I

;'

,:

~ 1i

'.

. / 1 . ..~ .

,

~D
~ ..

B~ --

/

K_

-- ,,--,. -

.À'.
~.
,Jr.~.

\

\\

/
.)1(
.)1(';7.
,;,.
.
Ir:I
-__
-'>d
A/' - - - - -- -

\ ~L

L~
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\)~,
I
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verfchil, naa.
naaf
4ddccr de Logarithmus van hun verrchil,
mclyk SS
melyk

~99

_-

.. I. 74036

en de fom van dezelven is
4. 10020
waarvan de helft is
2. 050II!)
0SOI'!)
I I 2. 2.
2 het begeerde been
de Logarithmus van 112.
Of het- kan gefchiedcn door het neemen des vierkants van het
hypolhenufe, en de viervier.
gegeeven been van het vierkant der hypothenure,
overfchot is het begeerde been: aldus,
kante wortel van het overrchol
in het tegenswoordige geval.
hypotenufe (14-2)
(14_2) is
Het vierkant van de hypotenure
is
Het vierkant van het been BG (87) ia

20r64

7569

verCchil is
Derzelver verfchiI
1259~
12S95'
i.
Waarvan de Logarithmus is
4. 10020
helft is
Waarvan de belft
2. 05010
natuurlyk getal 112. 2. het be..
welke beantwoordt aan het natuurlylt
geerde been.
Dus zyn wy gegaan door de zeven gevallen van regthoekige
vlakke-Trigonometrie;
wy kunnen aanmerken.
aanmerken
vlakke·
Trigonometrie; waaromtrent Wy
J. Dat, om eene zyde te vinden.
vinden, wanneer de hoeken gegee.
gegee:
I.
zyn, eene zyde tot Radius kan gemaakt worden. 2. Om
ven zyn.
vinden, zoo moet aene
eene van de gegeeven zyden
een hoek te vinden.
noodzaakelyk tot Radius gemaakt worden.
II. Nu gaan
ga:m wy over tot de Scheefhoekige vlakke Trigono.
n.
tOt der.
der..
metrie, waarin zes Gevallen zyn; maar voor dat wy tot
oploflingen overgaan,
overgaan. zal het gevoeglyk zyn om de
zelver oploffingen
beCchouwen.
volgende Theoremas vooraf te beichouwen.
AnC (PLAAT CCLXI. Fi~.
Fir.;.
IJ Tbeorema. In eenen Driehoek ABC
J.
I. No. J.)
I.) zyn
tyn de zyden proportioneel tot de Sinuffen
SinulTen van de
tegengeftelde hoeken: dus. in den Driehoek ABC, AB'
tegengel1:elde
S, B: insgelyks
BC:: S, C: S, A. en AB: AC:: S, C: S.
AC: BC:: S, B: S, A.
Demonftratie: laat de Drieh~ek ABC in eenen Cirkel beo
Demonl1:ratie:
klaar, (uit de eigenrchap
eigenfchap van
fchreeven worden; alsdan is het klaar.
helft van iedere zyde is de Sinus van den
den Cirkel) dat de heltt
tc~engenelden hoek; maar de Simllfen
Sint,fI"en van de hoeken, in ra.
tegengefielden
tOt de Sinuffen van dezelve
bulaare deelen, zyn proportioneel tot
in eenige andere maat; daarom in den Driehoek ABC, zullen
SinulTen van de hoeken zyn als de he!ften van hunne te·
tede Sinuffen
gengeaetde zyden; ,en terwyl de hal
halven
heelen,
gengeftelde
ven zyn als de heelen.
Sinuffen van de hoeken zyn als hunne te.
+00 volgt, dat de Sinulfen
gengefielde zyden; dat is S, C: S, A:: AB: Be.
B C, e7lz.
enz.
gengeflelde
2.. Tbeorema.
Theorema. In eenen vlakken Driehoek, als ABC, (IbM.
(Ibid.
2.~
I3C, tot het onderN. 2,) is de fom van de zyden, AB en lJC,

fcheid
fch~id

3-00
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fcheld van de zyden; als de Tangens van de helft der Som
Tan...
van de hoeken BAC, ABC, aan den ba fis , is tot de Tan
van deeCe hoeken.
gem van het halve verCchil Vlln
Demon/lratie. Produceer AB; en maak BH gelyk rot BC;
vereenig HC, en laat
Jaat van 13 de perpen,iicul BC vallen; door
n lrlr ek BD parallel tot AC, en maak HF gelyk tOt
tot CD, en
D
vereenig BF:
BF; neem insgelylts
insgelyks BI gelyk tot BA. en trek IG
gelyk tot BD of AC.
Alsdan is het openbaar dat AH de fom zal zyn. en Hl het
ver(chil van de zyden AB en BC; en terwyl HB gelyk is tot
HC,
EC, en BE perpendiculair tot He,
HC, daarom is HE gelyktl)t
gelyk tot
en BD parallel zynde tot AC en IG. en AB gelyk t'ot
tot
EC; eo
BI, daarom is CD of HF gelyk tot GD, en bygevolg is HG
gelyk
Jlelyk tot FD. en de helft van liG
HG is gelyk tot de helft van
:FD of ED. Wederom, terwyl HB gelyk is rot
tOt BC, en BE
perpendiculair tot HC, daarom is de hoek EBC de halve hoek
lIBC; maar de hoek HBC is gelyk lot
tot de fom van de hoe·
BBC;
lIen
~en A en C,
C. bygevolg is de hoek EBC gelyk tot de halve
fom van de hoeken A en C. lnsgelyks terwyl HB gelyk is
met BC, en HF gelyk tot CD, en de ingelloocen
ingefloocen hoeken
BHF, BCD gelyk, zoo volgt dat de hoek HBF gelyk is tot
den heek DBC. welke gelyk is tot DCA; en terwyl HBD
gelyk is tot den Hoek A, eu
ell HBF gelyk tot 11
13 CA, daarol1l
daarom
halvd ondcrrcheid van
is FBD het onderCcheid, en EBD het halvl!
Radius.
de twee hoeken A en BCA; mlakende alzoo EB de Radius,
zoo is het klaar dat EC de Tangens is van de halve fom.
en EO
ED de Tangens van het halve verCchil van de twee hoeken en den Bafis. IG nu parallel zynde tot AC, zoo zullen
de Driehoeken HIG en HAC gelykhoekig zyn; bygevolg
AH: IH:: CH: GH; maar de heel en zyn als derzelver hal.
halven I daarom AH: IH::! CH: i GH; en terwyl 4 CH gelyk
is tot EC, en I~ GH ge:yk tot I FD = EO, daarom AH:
IH:: EC: ED. Nu:s AH de fom en IH het verCchil van
de zyden; alzoo is EC de Tangens van de halve fom,
fom. en
EO
ED de Tangens van het halve verf;:hil van de twee hoeken
aan den Balls.
Bafis. Gevolglyk, in eelligen Driehoek, gelyk de
verrehil, alzoo is de Tan·
fom van de zyden is tot derzelver verrchil,
gens van de halve rom van de hoeken aan den Bafii, tot den
Tan!.'eus van hun half verCchil.
3 T~eorerna. Indien tot de halve Com van twee hoeveelhe.
hoeveelheden, geajdeerd wordt derzelver halve verCchil, zoo zal de Cam
Com
de grootlh: daarvan zyn; en in:lien
in:iitm van derzelver halve fom
gerubfhaheE'Td wordt, zoo zal het over·
derzelver half verf.:hil gerubfhaheE'fd
fchot
[ehot het klc:inl1:l!
kleinl1:t! daarvan zyn. V.:ronderllel
V t!ronderllel de groocl1:e
grootlle quan·
x::= e,
e. en de kleinfl:e z = 6; dan is derzelver
titeit te zyn x;:::
fOID
fom

=

=
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verfchil
fom 14, en 'tIC verCchiI

- ==
2

2.

3°1

I4
14
waarvoor, addeerende 2

=7 tot
=

grootfte van de twee hoeveel.
hebben wy 8 de grootile
2
14
6 , d.
heden', en , op dezelfde manier, -2~ - -2 =:. 7 - -. I = 6,
minfle van de twee hoeveelheden.
minne
4 Theorema. In een regtlynigen Driehoek ABD (Ibid. No. 3.)
fom. van de zyden AB en BD; gelyk
is de Bafis AD tot de fom
l7erfchil van de Segmen.
is tot het verfchil
het verfchil van de zyden IS
BE I naameBafts. gemaakt door den perpendicul BE,
ten van den Bafis,
lyk het verfchil tufièhen AE en ED.
BA,
iratie. Produceer DB tot dat BG gelyk' zy tot BA.
Demon
Demonffiratie.
B., als een Centrum met den Afftand
kleinfie been; en op B
het Ideinlle
AGHF. die BD en AD zal
beCchryf den Cirkel AGHF,
BA of BG, befchry
is het klaar dat GD dt:
alsdan
F;
en
H
punten
de
In
Jen
fny;Jen
fny
insgelyks terwyl
de zyden; lnsgelyk
verfehil van d~
D het verfchil
H.O
is, en H
fom is.
is FD het verfchil van
is tot EF; daarom IS
CAE gelyk IS
FD»
HD: FD;
de Segmenten van den Bafis; maar AD: GD:: HO:
gelyk be.
enz.
zyden,
de
van
fom
de
tot
bafis
daarom is de bans
weefen
weefen moell: worden.
de, zul.
a's vaflgefield hebbende.
Theorema"s
Deefe voorbereidende Theorem
of
gevallen
zes
de
van
gen
oploffin
de
tot
n
len wy nu overgaa
vbkke Trigonometrie.
fchuinshoekige vllkke
metrie, twee
1I Geval. In eene fcheefhoekige vlakke Trigonometrie.
tegcngellelden hoek tot eene van dezelven ge.
zyJen
zyden en een tegenge
l:elden hoek tot den anderen
tegengefielden
zynde I om den tegengel
geeven zynde,
te vinden.
Voorbeeld: In den Driehoek ABC (Ibid. No. 4.) veronder.
84, en de hoek C (tegen AB overge.
= 84"
= 156. BC =
fiel AB =
gefield tegen BC.
field) = 56· 301; verkryg Jen hoek A. gell:eld
AC. en op een punt van deI. Geometrifch: Trek de Lyn AC,
1.
84,
alsuan CB
01 ; neem alsdan
56' 3301;
rll:cI C = 56·
zelve. veronderfit:1
B. genomen in uw Compas.
156 = AB.
en met de lengte van 156=A
van dezelfde fchaal van gelyke deelen. zettende eell punt in
yk, veleenig A
B. kruis met het andere AC in A. Laatfielyk.
Oriehoek gemaakt; en de begeerde hoek A
en B; zoo is de Driehoe
gemeetcn worden.
kan door eene koordlyn gemeete
J. de volgen.
he~ben, by Theorema I.
2. Door Calculatie: wy he~ben.
!1.
de proportie tot het vinden van den hoek A; naamelyk

zoo
I, ZOO

=

~

=

=
==

=

AD: BC:: S, C: S, A.
dat Is: gelyk AB
•
ili tot Be

156

•

e,.

19312
1. 92423
zoo

~.
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3°1

5(jo 30'
4x f

zoo is S,
S. C
tot S,
S. A

2Ö·

9. 92HZ

9. 65
6S22y
22 "{

11
II Oe
Oeval.
val. De hoeken,
hoeken. en eene zyde tegen een Van dezelven
overge!1:eld
overgell:eld ,gegeeven
, gegeeven zynde,
zynde. om dan eene zyde te vinden
tegen eenc andere overgeflcld.
overgeitdd.
Jn den Driehoek HllG
HIJG (Ibid. No. 5.)
s.) veronder.
Voorbeeld: In
11:el
fiel den hoek H 46° 15
IS'.1, en de hoek
hO~'k B 54° 22
22'1 hVgevoJg de
79" 23/ , en he!
het Been HB 125, verkry~
verl.:ry~ HG.
boek G 79°
GeometrIfeh. Trek HB
HE 125,
J 25, van eene Lyn van gelyke dee_
1 , produceer
len,
Jen, en maak den hoek H 46° J 5'.
5', en B S
54°
4° 22
22',
dan de Lynen HG en BG tot dat zy malkander ontmoeten in
bet punt G; zoo is de Driehoek faamenge!1:cld,
faamengefte/d. en HG wordt
neernen in uw Compas
Compas., en
gemeeten door derzeI ver lengte te neemen
toe te paffen op dezelfde Lyn van gclyke
ge/yke deelen
deel en daar HB van
genomen was.
2. Door Calculatie. Ry
By de eerfie van de opgegeevene Theo.
rema's,
rem a's, heb!>en
hebben wy deefe
deeCe Analogie tot het vinden van HG.
naamelyl,::
naamelyl,

S, G: H B
B::
:: S, B: H G.
dat is: gelyk de Sinus van G
HB
is tot hl;t
het been BB
zoo is de Sinui
SinuIl van B
tot het Been

79° 23'
23 1
125

54° 22'
22 1
103· 4

9. 99 2 50
2.

09691

9,
9. 9:)996
9 0 996
2. 01437
OJ437

111.
HL Geval. Twee zydrm
zyden en eenen tegengell:elden
tegenge!1:elden hoek tot
alEdan de derde zy.
eene van dezelven gegeeven zynde, om alsdan
de te viuJen.
viu:len.
In den Driehoek KLM (Ibid. No. 6.) veronder.
Voorbeeld; lil
fl:el
dl;! zyJ:;:
zy.11;! CL 126 ge!yke deelen,
dee/en. en KM 130 van deefe
nel de
deelen.
deel en • en de hoek
boek L (gelteld
(geltelcl tt'cien
tt'cicn KM) 63° 20', verkryg
de zyde ML
l\1L
I. G(;ometrifch.
Gr.:ometrifch. De Confl:ruél:ie
Conftruélie van dit geval is hetze:fde
met die van her I Geval (I'lord(:nde
(worà!:nde in beide dezelfde dingen
gcgecvcn) en hee
het be:n ML kan gcmeeten worden door het
gcgeeven)
to-::
to~ tc!
t~ pa[Ln
pair.:n 0;> dezelfde Lyn van gelyke deeien, waan'ao
waan'an
de ar,dere
31.dtre IWCI:!
twet: g:.:nOi'1e'l
g:.:norrJe'] waren.
warcn.
2. Door C~lcu!:1lie.
C1IcU!~lic. De oploillng van dit geval 11:eunt
fieullt op de
twee voorgaanden
\'oorgaanden;: en,
en. eer11:·.~lyk,
eerfidyk, moeten wy de twee and~
n:
re hoeken vinden, door h~t
het 1I Geval.
Geval, aldus:

M K: S , L:: KL: S, M.
dat is:

ge:y:.
ge~y:;;

de zy.\e
zy.le MK

130
l30

2.

Jl39t
i~

TRI

't

G~·

~o~
6g· 101

I' tot den Sinus van L
:zoo is de zyde .KL
zoo
tot den Sinus van M
M

9. 95II6
95116

126

2·

10037
9. 93759

60· 11

Alsdan, volgens Cafus II hebben wy het begeerde Been ML.
Alsdan.
dus;

S, L: S K:: M K ~ M L.
S.

dat is : Gelyk de Sinus van L
tot den Sinus van K

zoo is MK
200
tot ML

63' 20'
53' 39'
130

Il7
1I7

2

9. 95II6
9·
9. 90602
2. 11394
1I394
2.

06850

gegee,
IV Geval. Twee zyden en de daarin begreepen hoek gegee.
ven zynde. om dan de twee andere hoeken te vinden
Voort>et:ld. In den Driehoek ACD (Ibid. No. 7.) veron.
Voorhet:ld.
veron·
derll:e1 AC = 1°3, AD
126,J en de hock A = 54'
54" go/;
30/; ver.
derftel
126
hocken C len
kryg de hoeken
'en D.
I. Geometrifeh: trek AD = 126
126,J en maak den Hoek A = 54°
54·
30/; Eet dan af 103 gelyke deelen
deelcn van A tot C: laatftelyk
laatll:elyk
vereenig C en D, en ~oo is de Driehoek gemaakt, en de
hoeken C en D kunnen door de koordlynen gemeeten worwor.
den.
ruil: op de
2. Door Calculatie. De oploffing van dit geval ruft
tweede en derde der voorgaande Theorema; en eerft
eerll: moe.
moefOiD en het verfchil
verfchiJ vinden van de zyden.
zyden, en de
ten wy de fo!n
hoeken, aldus:
hal ve fom van de onbekende hoeken.

=

=
=

Is
Het Been AD is
Het Been AC is

126
1°3

:L-::L--

Derzelver Som is
En hun verfchil is
•
De Som van de drie hoeken AD en Cis
C is
De hoek A is
,

De Som der hoeken C en D zal zyn
En hunne halve Som is
•
•

229

23
180"
180'
54' 30'

•

12 5' 3C'

62' 451

Dan hebben wy
wy,J door de 2de Theorema de volgende propor.
tie,J naamelyk :
tie
Gelyk de Som van de zyden AD en AB
':rot
'rot derzelver
derzelvel' VCI\chil
vClfchil
,•
:23
23

== 229

2. 35984
I. 36173
,,;00

TRI G:
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zoo is de Tangens van de halVe}
Som van de onbekende hoeken 62 H;
•
een D
•
" •
.
Tot den Tangens
Ta,ngens van derzelver l I I' 2/I
halve velfchil
~~
•
( 11· 2.
velechll

10. 28BIt),
28!H6,

0

9. 29005

Hebbende nu de halve Som en het halve verCchil van de twee
onbekende hoeken C en D.
D, ioo
zoo vinden wy
W'J de Quantiteit
van ieder derzelven door Theorema 3. aldus;,
aldus ~
Tot de halve Som van de hoeken C
C en D, L
l
naamelyk
•
•
•
•
(
Addeer derzelver halve.
halve verfcbil, naamelyk
.,
"

En de Som is de grooter
groot er hoek C

62· 45'

021

-IlO

73° 47'

Wederom, van hunne halve Som, naamelyk
nanmelyk
derzelver half verfchil, naamelyk

~eem

Zoo zal 'er overfchieten de kleiner hoek D

62° 4)1
11° 02 1

=Slo 43'

NB. De grooter hoek is 31tyd de geene die bevat wordt door
de grooter
g~ooter zyde: aldus, in het tegenswaardige geval, is de
groot er hoek C, begreepen door de groot
groDter
er zyde AD; en de
kleiner hoek D, door de kleiner zyde AC.
Geval. Twee zyden en de daarin begreepen hoek gegee.
V G::val.
ven zynde.
zynde, om alsdan de derde zyJe te vinden.
Voorheeld: In den Driehoek BCD
BCO (lbitl.
([bi". No. 8.) veronderverander·
154, BD 133, en de hoek B = 56° 03'; ver.
fiel BC= 154.
CO.
kryg de zyJe CD.
I Geomerrifch.
Geomelrifch. De Conl1ruél:ie
Conl1ruélie van dit geval komt overéén
overééll
gevonmet die van het laatl1e, en de lengte van DC wordt gevon·
den door het neemen van d:;rzd
d';!rzeJ ver lengte in uw Compas.
en paffènde
palT.:nde die toe op dezelfde Lyn van gelyke deelen, waarvan de twee beenen genomen waren.
2. Door Calculatie. De Solutie van dit geval berun op het
tweeJe en vierde; en allereer11:
alJereerfl: moeten .wy de hoeken vin.
den doer
door het laltil:e
laJtil:e geval; aldus:

=

=

t

Gelyk de Som van cl;;:
d:;: zyden 130
BO en 7..
BC
:BC 287
•
•
•
Is tot derzelver vt!rfchil 2 I
•
•
Zoo is de Tangens van de halve}
Som van de hoeken D en C
61° S8'
Tot den Tangens van derzelver l
)lal
••
)Jal VI: verfchil 7. 50.

.s:.s.

r.

2..

45788

I. 32222
10.

27372

9. 138:6
Zoo
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zoo
Zöo hebben wl', bl' Theorema 3. de hcekca
D en C ,jus:
.
,
·1us·
halv~ fom
fo~ van
van' de hoeken D en C
Tot de halve
Addeer deuelver
deut:lver halve verfchil

EI)
roni
Eo de rom

de
oe grooler
gworer hoek D
de hdlve
h~lve fom
turn
Alzoo
Alzoo., van dt:
Neem het halve verfchil
js

sM

6r. 5B:
7' 50

-, so'
-69' 48 1
6!
6:' 581
SS!
~o 50'
iO

J'

0

'

En daar blyfr over de kleiner hoek C

0,8'
54' o,S'

Alsdan door het tweede Geval hebben wy de volgende Ana.
logie tot het vin den van D C.
C, het begeerde been. naameJyk:

S. C: B D :: S. B: D C.
Is: gelyk de Sinus van C
dat is:
is tot BD
•
zoo
200 is de Sinus van
v,an B
totDC

54' 081
54°
08'

~.

133
J33
56' 03'
136. :12

2,
:1.

90869
12385
883
9 9 1 8113
2. J3399
13399
!l.

VI Geval. Drie zyden gegeeven'
gegeeven zynde. om alsdan de hoc.
hoe.
,
ken te vinc1en.
vinden.
verondèr.
Voorbeeld: In den Driehoek ABC (Ibid. No. 9.) verondér.
= 15á,
r5á, AC = 185. 7. en BC 84; verkryg de hoeken
fiel AB =
A, B, en C
,
18$. 7 van eene Lyn \'an gelyke
I Geometrirch: Maak AC= 185.
Comdeel en; en neemende ~an dezelfde Lyn f(56
56
AB in uw Com,
pas.
pas, zet een voet daarva" op A. en trek met den an lt'ren
een Boog,
Boog. neem d"n 84
84=BC
BC in uw Compas, en ze-rt:nde
ze-rtnde
\0 C.
C, tn
fT' kk met
mee dt'n
t1t'D ande~en een Boog. ~Ie
(he ('en e~r.
eer.
een voet In
krui {fen ' ladt{h·lyk,
ladc(h'Iyk, veTeenig
veleenig de
dt: puoren
pumeo fj
n en A.
fien in B zal kruiffen
en B
8 en
en. C; zoo zal de Driehoek
DrIehoek gemaakt zyn, en de hoeken
kunnen gemeeten worden door de koordlyn,
.
2. Door Calculatie. Laat vallen de perpen,iirulaire
perpendirulaire Lyn BD.
HD.
van den Vertex B,
B. op den bafis
balis AC; dit de B;lfi,
Bali" zal verdeden in
twee Segmenta AD en DC waarvan de lengtens kunnen ~
ge ..
vonden worden door Theorema 4,
4. aldus:

=

=

Gelyk de Bafis AC
,•
185. 7
eot de Som van de zyden AB l
Is tot
BC 240
240
•
•
•
.• (
en Be
zoo is hUL
71
hel verfchil
ve~fchil faq de zyden

r

.

den l
Tot het verfchil van de Segmenta van den}
Bans
BaGs 93
(
X. Dnr..
DEEt.
V
V

2. 2689)
2689.1
2.
J.

:1803(
:18031
80:13

I.
I.

96871
9û871

-~.

TTR.I
R. I G.
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Segmenten, Jl3amelyk
.n3amelyk de heele
hecle
En hebbende de Som van de Segmenten.
bafis
batis en derzelyer verCchil, zoo vinden wy
W'I de Segmenten
3, aldus:
zelve', door. Theorema' 3.
fOll van de Segmencen
tot de halve COll
Eo derzelver half ver[chil
verCchil
En

92. 8

-46.-5
46. 5

i~ de grooter Segment AD.
en de Com is
So:n van de Segm.
alzo van de halve SOli
trek de helft van hun verf'Chil
lrek

139·
139.

~

92.
92• 8
46. S

-

HetoverCchot is de kleiner Segmenta D, t"
t,.
Het-overCchot

446.
6. 13

Nu is de Driehoek ABC verdeeld, door den Perpendlcul
Perpend/cul DB,
ADB'. en DBC;
in twee regthoekIge Driehoéken, ADB',
DBC: in de eer.
fie van welke ge;;eeven
110
getieeven wordt de hypothenuCe AB = 156,
1 S6. en
Bdfi'S AD = 139· 3· om de fchulnfche
fchulnrche hoeken te vinden,
de Ban;
waJrtoe
hebblm (door CaCus V· van deTrigonometria rec.
W3Jrtoe wy hebben
tanguia) de volgende Analogie, naamelyk:
taogula)
naame/yk:J1

=

=

Gelyk AB
Tot
'rot AD
Zoo is de Radius

I56
JS6

~.

IJ.~.
J:l~.

2.
10,
10.

90'
90"

193I2.
19312.
14395
oooo~
ooooe

--

Tot den Co·
Co' Sinus van den}
den>
26. 40'
401
110ek
hoek A

9· 95083

Cafus,
Alzoo
A1200 wordt den. hoek C gevonden door hetzelfde CaCus,
aldus:
Gelyk BC
., Tot CD
Zoo is de Radius
Tot den Co·Sinus van C

84

J. 92428
J. 66558
J.

46.3
46·3
90'

10.00000
JO.
00000

56'
56° 301

9· 74130

Hebbende gevonden de twee hoeken A en C,
C. 200
zOO krygen wy
Gen derden,
derden. B,
B. door het trekken der Som van de twee an·
derell
180, aldus:
ótlell van 180,
De
De Som v:Jn
van aUe
aIle drie de boeken
.hoeken isis
De Som van
van A
A en·C is
is ••

De hoek
hoek B is

180.

83'

rcJ

96' 501
sc!
96'

Alle de Propofitien
Propofitien die
die men
men gebruikt
gebruikt tot
tot de
de op!offingen
op!offingen der
der
Alle:

uJ)~t;;~
ul)~e:~

TRI
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onderC4:heidene Gev~l1en in de Trigonometria
Trigonometri-a pll/llll, kunne!)
kUDnen
w,1rden. Op cie
oe
door de Schaal en het Compas uirgewerkt wllrden.
Schaal zyn veele Logarithmifche Linien. naamelyk.
naamelyk, eene
eenc \'3n
getalen. eene andere van Sinulfen,
Sinutren, en eCilC
eeile V.:m
VJn Tangenten,
Tangenten.
CIIZ. Zie het Artykel SCHAAL.
t!/IZ,
En de weg ter uitwerking eener Propofitie door dezelv;!
dezelv>! j~
i~
deeCe, n:lamelyk: verwyJer uw COm?3S
Com?as van het cc~f!e: LU
Lij
Van uwe Propofitie. gevonden op de Scha:!I,
Scha!l.I, tot de tweeJe.
uitgebreidheid. zntend@
z~ttend@ een voet in het derde Lid,
en met die Uitgebreidheid.
vierdc begeerde Lid bereiken.
zoo zal het andere het vierde
TRIGONOMETRIA SPHlERICA. Is de konf! door welKe
welke
wy. van drie gegeeven deelen van cenen Sph~rircht:n Drie.
boek, de rel1:
ref! ontdekken; en, gelyk de Trigollometria
Trigo71ometria plaT/I!.
pla1Zll.
31voorens wy de
is zy of regthoekig of fcheeflloekig. Maar alvoorens
Analogien opgeeven der Solutie van de onderCcheidene Ca.
fus in ieder, zal het noodig zyn de volgende Theorema's voor
af te laaten gaan.
Tbeol',m{l
Tbeo,.,m{l I. In alle regthoeki~e
regthoekl~e Sph~ri[che Driehoeken. de
Sinus van de hypothenuCe: Radius:: Sinus'
Sinus· van een been:
Sinus van ~eszelfs tegengellel~en
tegengellelden hoek. En de Sinus van een
Radius:: tangens van het andere been: tangens van
been; Radiu,::
tegengellelden hoek.
deszelfs tegengel1:elden
Demonllratie: Laat EDAFG (PLAAT CCLXI. J!jg. z. No. 1.)
Demonl1:ratie:
:het
bet agtl1:e
agtlle part vertoonen van een Spheer
Spheer,t w'aar de QuairanEDBC, beide perpendiculaar zyn tot
tot
taaie vlaktens EDFG, EDBC.
de Quadrantaale vlakte ADFB; en de Quadrantaale vl:okte
vl:okre
ADGC is perpendiculair tot de vlakte EDFG; cm de Sph:eri,
Sphoeri·
hypo .
fche Driehoek ABC is regthoekig in B, waar CA is de hypo.
,. thenufe, en BA, BC zyn de beenen.
Tot de Boogen GF, CD, draag de T~nge!Jten
T~ngelJten HF.
HF, on, en
de Sinulfen
Sinutren GM, Cl. op de Radii DF, DB; il1s 5e1yks
eIyks t"ek
t"elc
BL, de Sinus van den Boo~ AB. en CK de Sinus van AC;
HF.t OB, G M, Cl,
en vereenig alsdan IK en OL· Nu zyn HF
allen perpendiculair tot de vlakte ADFll.
ADFB. En HD, GK, OL.
liggen allen in dezelfde vlakte ADGC. 1l1sgelyl_i
Insgelyl'i l·'D,
I,'D, IK.
BL, liggen allen in dezelf.ie vlakte ADGC. D~arom. de
hEbbende de ge.
regthoekige Driehoeken HFD, CIK, ODL, hc!Jbendedege.
HDF. CKI. 0 Lll.
LB. zyn gclyk.
geI)'k. En CK: DG::
lyke hOeken HDF,
Cl: GM; dat is: gelyk dt:
de Sinus van
VJn de hyporhenuCe: Ra.
Radius:: Sinus van een been: Sinus van deszeJfs
deszeJÎs tegenr,eftelde
%yde. Want G
GM
hoek:
1:yde.
M is de Sinus van den Boog GE, di;: den hoek
CAB ontmoet. Alzoo. LB: DF:: BO : FH; -dat
·dat is, gelrk de
;,r;llere been:
Sinus van een been: radius:: tangens van het ;,r;llerc
tegengdlelde hoek. Het gcene bewee·
tangens van deszelfs tegengefielde
fen O1oel1:
moefl: worden.
Sinu(fen van de hoel;en
hoe};~n nn eer'gen
Hieruit volgt dat de SinulTen
[chum.
V 2

TRI
TRI6.
G.
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fchuinrchen Sp:cri(chen
~CD (Ibid. No. 1)
fchuinfchen
Sp:crifchen Driehoek ACD
z) tot mal.
kander direételyk zyn
zyn,.. gelyk de Sinuffen
Sm~ffen van de tegengeftelde
zyden. Hieruit volgt insgelyks.
msgelyks. dat 10
2yden.
in regthoekige Sphrertfr.he
Sph~r:fr.he
Driehoeken, hebbende dezelfde perpendicul,
perpendiqJl, zoo zullen de
Sinulfen
al8
SinutTen van de Bafilfen
naiitTen tot malkander zvn, omgekeerd, als
de fangenten
rangenten van de hoek(;n
hoeken aan de BafHfen,
Bafilfen.
Thoo'pma '2 In eenen regthoekigen Sr,hre
irchen Driehoek
Th"o·pma
Snhre ifchen
ABC ([bid No.
No, 3) zal het zyn, gelyk de Radius Is tot den
Been, zoo is
i8 de Co-Sinus
Co·Sinus van het andere
Co,Sinus
Co· Sinus van een Heen,
been wt
tot den Co-Sinus
Co·Sinus van de hypothenufe.
Hiero"', indien twee regthoeltige Sphrerifche D'iehoeken
lIiero"),
([bid No.
No, 2,)
dezelf1e ?erpendicul BC hebben,
hebben.
ABC
ABC._ CBD (lbid
2.) dezelftle
zoo zuilen de Co-Sinuffen
Co.Sinuffen van hunne hYl'0thenuCt:n
hyp0thenuren tot malmal·
200
Ier zyn, dircét(!lyk,
kan ler
dir(;ét~lyk, als de Co-Sinuffen
Co-Sinuffc:n van hunne bafiffen.
fitTen Tbeorema 3. In eenen Sph:erl(chen
Theorema
Sphrerifchen Driehoek zal het zyn, ge.
ly:,
Iy:, de Radius is tot den Sinus van iederen hoek, zoo is de
Co Sinus
Smus van hl:t
het naallgelegen
naangelegen been tot den Co·Sinus
Co-Sinus van
tegengefteloen hoek.
den tegengellelClen
Hierom, in regt hoekige Sph:crifche
Sphreri(che Driehoeken, hebbende
denzelfdert
Sinutrt:n van de hoeken
denzelfden perpendicul, zullen de Co Sinutfen
aan den
d:m :Bafis
Eafis tot malkander zyn, direételyk,
direél:elyk. als de Sinuffen
Sinuffc:n
van de verticaale hoeken.
Tbmema
Tbeowna 4.' In eenen regthoekigen Sph:crifchen
Sph:cri(chen Driehoek
zal het zyn, 'gelyk
.gelyk de Radius is tot den Co.Sinus van de hypothenure,
pothenuCe, zoo is de Tangens van iederen hoek tot den Co.
tangens
tllngens van den anderen hoek.
Gelyk de fom van de Sinuffen van twee ongeJyJte
ongely~e boogen is
tot hun verfchil,
verfchiI, zoo is de Tangens van de halve fOIll
foPll van
deefe boogen tot den Tangens der helft van hun verfchil :
en, gelyk de Som van de Co-Sinuffen
CO'Sinuffen is tot hun verfchiI.
verfchil, zoo
boogen tot den
is de Co-tangens
Co·tangens van de halve fom van de boogén
Tangens va!1 het halve verCchii
verfchil van dezelfde boogen.
boo~en.
Tber;,etna S.
(Ibi••
Tberrelna
5. In et:nen Sphrerifchen Driehoek ABC (1!Ji
No, 4 en s)
5) zal het zyn: gelyk de Co-Tangens
de.' halve
No.
CO'Tangens van de:
fom van de twee zyden is tot de Tangens van hun half verf.:hil, zoo is
Is de Co-Tangens van hun halven
fehil,
hal ven Balis
Balls tot den
Tal,gens
amanll (D E) van den Perpendicul van het
Tar.gens van den !IfflanJ
mi i-tcn
i'it:n van den ·B:lfis.
'B:lfis.
la atfle Propofitie,door
Propoiitie, door permutatio, tot Co-tangens
Terwyl de laatlle
Co' tangens
AC+BC
AC-BC
krygt
Co.Tangens AE::
kryg! - - - ' Co-Tangens
AE: : tangens----:tan.
tangens - - - - : lan.
2

2

f!.ens DE.
gens
DE, en gelyk de Tangens V3n
van twee boogen ::yn. om~ekt:erd, als hunne Co-Tangen:en,
gekeerd,
Co-TaDgen:eD, zoo volgt, daarolll.
daarom, dat
Tan-

gOy

TRI G.
AC+RC
Ac+nc

AC-Re
AC-Be

2z

2z

Tangens A
--AE: tangens - - : : tangens --:
: tan.
gens DE; of, dat de Tangens van den halven n~{js
Bl(jS is (ot
lot
den Tangens van de halve Som van de zyden. als Ge
de Tan.
gens van het halve verfchil van de zyden tot den Tangens
Van
van rien Maand
Afftand van den Perpendicul van het midden van
den Bal1s.
Bafis.
Theorema 6. In eenen Sph:erifchen
Sph:criCchen Driehoek ABC (Ibid.
No. 4.) zal het zyn,
zyn. gelyk de Co·Tangens
Co-Tangens \'an
van de halve fOln
fo:n
van de hoeken aan den B~fis,
B ~fis. is tot den Tangens Vln
V,lll d\.:11
dm
hal
halven
ven verricaalen
verticaaien hoek tot den Tan~ens van den hoeI,.
hoel<.
welke de Perpendicul CD maakt met de Lyn CF,
Cf, fnyden:.ie
fnyJende
verticaalen hoek.
den verticaalcn
De Solutie der Cafu(f\!n
CafutT\!n van regthoekige Sphxrifche
Sph:crifche Drie.
hoeken (lbid
(Ibid. No. 3)
Calus
Caofus
Geval

I
I
I

t

Gcgcevcn
Gegceven

Gezogt
Gczogt

SolUtie.
Solutie.

DC hYl'otcn-\
hYl'otcn'\ liet
lIet tC6cngc,,-GeIYk
tegcnge-,-ceiYk cic n.-;(ii-;;~
n-;d-i~;; Sinus
Si'nns hypo AC::
I\C
door het Cc
rite
AC en een
c~n !telde
Helde ucen
lleen Sinus
Sinns A: Sin.
Si;l. IIC C
(,!nor
ccrltc
hoek
BC.
deel van
ho~k A.
vun Theorcnl1
TheorClll1 I).

I

-,
De hypotclt'llIct
h)'[10t'-I1') lIet nJ:tltlig-1GCIYL;
llJaHlig'JGelY!; de Itl,i\U.S:
RUdlU.S: Co·,;in.
Co·"În. van
V~I) A::
~
AC cn
en een gC'llh:
ge,)<k been tangcns AC: tang. AB (door
(Joor hCI
het laatllc
laatlh:
I Afl.
de~l
hock
hOèk .'\.
A.
Ar,.
de~1 van Tlleorema
Theorema I).
J).
3

4

5

I

I

----

IlC
lle h)'!>otcnhYl)Ü[Cll'jDC
De
nmlCrC{
nnderCfGclYk
Gclyk de RadIUs:
Radl~:;-;-Co
Co S;nus~AC::
Sinus ,'on AC::
AC en
cn een
ccn huek
hoek C.
tangcns
tan;;ens A: Co·tang.
Co·rang. C (dour
(door Theo·
Theohoek A.
renll
relnl 4).

I

De ltypoten'jlIet
:Co
hypoten'jllct a\J{)~rCI
anuerel Gclyk
Gelyk de Co,SinusAB: Radius:
Radius ::Co
AC cn
en een been
heen Be.
nco
Sinus AC: Co·
Co-Sin.
Sin. I3C
I.\C (dour
(duur TheoTheo·
Inek
IlJek AH.
All.
n:ma
rema :!).

I

De hypotcn'IDC
hYPOtcll'ID~ tegenge·
t~gen~e-:: Gelyk de Sinu,
Sinu,:: ltacllll,::
lta,hu,:: SUU\,
SUlll, AB:
AC cn
en een
cen fl:clde
fl:c1de hoek
hock 1
J Sinus C (door
(JuOI' het eerlte
ccrlte deel van
been
C.
I Theorema
becn AB.
Theorcma 1).
I).

I
I
I ut!

-=--------=---------

I

De
Dc hypo[Qn.'
hypo[~n.· De naaltlj~-I
naaltlig-I Gelyk
Gclyk t3ngcm
tan~cn~ AC: tangen5
tan~en~ A13::
AB::
,cD I AC en eenl
een gende
gcnJe lto~l,
hu~l; Radius:
Radins : Co Sinus
Sinns A (door Theon:,
TheoTe__ been AB._.A.
lllll):é:.
___
__
_
__
_ _
Afl._.A.
I\I:::~~I,)~._-:__
__
:--_
__
_
_

I

E.en
Een becn
been AH /I!et
Het ander.
3ndaro _Gclyk Rauius:
Radius: sinus AB:: t~u~CJlS
t2n.~rns
en de naaIlI.
'I: A: tangens 13C
naailI. been
becn BC.
llC (duor
(dool' Theorema
Thcorema ,U·
hoek A.
l.;cn
De tC<Tenge'j
I,cn been
ll~cn
rC<Tenge', Gelyk
Gelyl; RntlillB:
Rndiu6: S\IlIlS
SlIJUS A:: Co·Sinus
8
en dc naaa!.
hoek van A!3:
(dool' l'heonaaal. !lelde"
!lelde "hock
All: Co·Sinlls
Co-Sinus van C
C(doorTheu'
hoei;
A.
C.
rem
a
3).
hocl;
Ecn
ueen 1\13 I Uc tlYPOtc-IGCIYk
~CnllCCnI\UIJ)C
Hypote-IGclYk Co.Sinus\;:w'--;'\:
Co.SinUs V.IU 1\: 'Raclins::
ltartins::
9
cn
en d~
d..: naa!H.llluCC
naaIH.IIIUCC AC.
tangen'>
tan~cns A['I:
AfI: tangcn's
tungcn-s AC (door T,ltO'
T'ICO'
-,Iwel;
IHlcl; 1\.
I,
rClI!a.~I;
)~.
_
_
_
_
_
_
_
__
rema 1).
V'
V-33 ~------Ca"
Ca"
7

II

AlIl
Aill

I

TRI G.

3IO

I
I

carusi
carusl
of
Gegeeven
C?egeeven
Geval
.
G~val
10
IO

11l
I

J2

I

Gezogc

Solutie

I

Een been BC Het andere Gelyk
~eJyk Ta"gens
Tangens A: Tangens BC:: ra·
raen detegcng.
de tegeng. been AB.
di
dlUS:
us : Sinus AB (door Theorema'4)'
Theorelua.4) •
.
. hoek A.

Een been BC IDe naafil1
naaf1:h g'j Gelyk Co-Sinus BC: Radius:; Co.
endetegenfi. gen
geode
IlI hoek
encletegenlt.
de hoek Sinus van A: Sinus C (door Theo.
A.
C..
rem3
rema 3)'

I

Een been BC lDe
iDe hYl'othe-1
hYl'othe'l Gelyk Sinus A: Sinus BC::
BC: : Radius:
en dcteq;enf1:. Ilure
endetegcnfl:.
Dufe AC.
Sinus AC (door Theorema I).
hoek
boek A.

I

De bYPothe'IGelYkRadius:
Beide de bee-lDe
hypothe.\ Gelyk Radius: Co Sinus AB::
AB: :Co
SiCo·Si.
/ Bcidedebee'l
jllenABenBC. lIufc
nus Be:
13 l"eIJABenBC.
nufe AC.
BC: Co.Sinus AC (door TheoreTheore.
.
DIa 2).
lila

14

II

15
IS

I1

16

I

lEen

Beidcbc~nen lEen hoek.
Beidebe~nen
veroJlderil:~1
verullder!t~1

ABenBC.
AB en BC.

Gelyk Sinus AB: radius:: tangens
BC: tangens A (door Theorema 4).

A.

Beide hoeken 'lEen
lEen been', IGelYk Sinus A: Co-Sinus C:: radiA en
veronderf1:d us: Co: Sinus
3)cn C.
veronder!l:d
SinlIs AB (door Theorema 3)'
All.
AB.

I.

Beide
hoeken ,De hypothe·IGe.lYk
A : Co-Tangens C::
BddehoeloeniDe
hYPothe'IG~IYk Tangens A:
Cl:
A"n
A~nC.
C.
nllfe AC.
nufe
Radius: Co-Sinus
Co· Sinus AC (door Thcol'cTheol'e'

.

=~

Iade. IIde
Nota. De lOde,
JIde en
el'! I2de
nde Cafus zyn twyffelagtig; ter~
da~a, zyndt:
zynde AB.
wyi het niet kan bep3ald
bepaald word.:n
word~n door de da~a.
C, en AC geooter
''" .
grooter of kleiner dan
dao 9;)
9:) Graaden
Graadeo ieder.

De Solutie der Gevallen (Ca{us) van fchuinsliggendc
fchuinsliggeode SphreriSphreri.
No. 4 en 5.)
(ehe
fche Driehoeken (Ibid.
Ukid. No.

,I .III
Car:1S I
Cnr:lsi

I

'
Solutie.
Twee zydeniDe
zyden De hoe,k
boe,k B,
Gelyk 'Sinus
I't . ITwee
B'IGelYk
~inns BC:(doorSinusTheorema
A:: Sinus
AC. BC, en
~ tellens den AC: Sinus B (dool'
1.)
AC,BC,
En:te~ens
I.)

f

I

,
1

Gegeevel}
GegeevelJ

i

\
,

'

I

I

I

I

i

De: ingefiOo-1
ingefioo.! Op AB
AR geproduceerd (indien
noodii.
Twee. zyden '\ De,
Ci.ndifn 't
'tnootli;;'.
AC,
"CC, en I ten
hoe!,i
perpendicul CO: als,
AC,~C,
hoelt is) laat vallen de pcrpendiculCD:als.
een ·1JOe>:
')lOeK A,
I
ACn.
dan
(volgens
Theol'ema
4)
Radius:
A,!
Tllcol'ema
te"cns
CO-SlilUS AC:: t311gells
te;<cns C.~lll·
l'CR,"
,.
Co-Sinus
tangens A.:
A,: Co·tanvnn
dezelven
gens ACD; m.
maar
v~n d.zelvcn
geus
aar. (volgens
Cv!'lgens Theorema,
Thc.orcmu;
l.i'lt tangens
0 ge
gelyk
tangelJ,S. Be,:
lIC,: tangensAC:
tangens AC: :'
~
;\dteLd.
I\dteld.
!.
Co-Sinvs
Co-Sin~s ACD : C!>-Slnus
C9-SlllllS BCD,
BCD. wan.
neer ACll:::
ACD ± BeD
ACD;±:
BCD gekend
,
ACE
,
!.
. word
wordt.
.'

II
I I .' '.t

~ -2
-~

I

,'. een huck
ho~k A,'
A.' anderen ge· Nota. dit geval is t\l.yffe\agdg
t\\yffHagtig wanwan·
tegen een
eenvan}ll:cld.
van Held.
neer
neet BC kleiner is dan A€;
Ae!;tt:rwyl'het
ctrwylhet
.leze!ven
Jezelven ge"e.
niet bepaald kan worden door de da[a,
field.
n d d 0. ,
of B fcllerp
fclJerp of {lomp
Homp is.

' Twee
j II

I

Gezogt

,.

I
I

I.
i.

=

i.

(;a.

Tarus
'Cnfus

3:;

,

Gcgeevén J
I Gegeeven

T R IG.
fG.
Cezogt

I

Solutie

1

Twce ZYdcnJDC
andcrCIGelYk
,TWCC
zydcn JDC
anderc Gelyk Radius: Co-Sinu,> A:: tan~C!l'
tangc!l'
, AC, BC tn zyde A13.
AC: tau!(ens toD (vol!Tclls
(vnl",clIs Theorema
Theorel1la
een
[.)
I.) en, (volgens Thcorçl1l1
Thcorçllll 2) gdl':;
gd\'~
cen hock tcgcn
Co-Sil1ll~ AC: Co-Sinus DC:: Coácn een van
von
aeztlvcn
JSI,,,
Sinus AD:
BU. Nota. dit
AD' Co-Sinus
Co-Si'", HD_
di,
ver(:cllcld.
en het laatItc
laatIte g~al
g(!Val zyn heide twyfrelagtig,
fclagtig, wanneer
wannecr hct
het ccrfte ZOOtld'
zootIJ'
nig is.

II,,",,' 0-''-I
II

Twee zydclll
zydcn i De andcr.:
AC. AB. cn tly_de
ly.de Be.
dC
Ï1,gCIlOo_,t
de i1,gcnoo_,
tcn
ten hock
hoc/( A.
.

.

'Su

I

N,,,,

I

Gclyk Radius: Co-Sinus t\ :: 1~!l';et1~
l~!l';Cn~
AC: tan~en,
tang~n, AD
~n (vol;rcn,
(volgenc; Thc";'~,l1a
Tbefl;'~llla
waaruit
1Il~~dyk,gekend
waarllit
IlO
it11o;clyk~gekend
\\'ordt:
4
The.r~llJ.1Z) gclyl: Coalsdan (volgens Thc.r~l1J.1Z)
Sinus AD. Co·
Co-Sinus
Sinus ilO:: Co-Sinu;
Co-Sinus
AC: Co-Sinus BC. ---,-T-w-e-e-Z-Y-d-e-n-,-E-c-n-v-a-n--:d-e-,
ITwee zyden Een van de Gclyi:lGd-il-ls-·:-C-o-.S-i-n-lt-s-.-~-:-:'-t-3-11-;-çn-s
ècÎyiZ'iG'dius': Co·Sinlts .'1.::' t311 ;"n~
AC., AB,
AB en andere hoc.
hoc· AC: tanpct1~
tanpcn~ AD (volgens ThcorCIlLl
ThcorclIl:!
55
de ingcllotcJl
ingen~tell kcn,
ken, vero.n·
veruo· [)
I) ,~aal'lllt
,,'aannt 130 insgc1yks
insgclyi{s g;ckcnd
g;ekend w?r.!c.:
W~ll·,![.:
hoek A.
IclCrftel ll.
al,clan
lhoek
rlS
dan (vol~cn,
(volgen, TIlWrC11lJ
T,1COrC11lJ 4) I'
IS !'iliilnu,
nus ilO: Sinus AD : : tlllgC.1S
tln3c.1s A :: tall'
tl11.
gen~
gen(j B.
___ ,.

l1

I

l

I

6

7

8

I

AC!
\J),
IJ),

I

I

I

Gelyk Radius: c,)
C.) Si11l1~ AC:: ranfanTWCC!JOCI:cnILJC
Tweehod;cn Ue andere jGCIYk
Co-t~ll:;en~ Acn (vfllgen~
(vfllgcn~
gons A: Co·t~l1gen~
\ A,
A • ACll, cn
en ho~k ll.
Theoreml 4) w:1:1rait
waaraÎt BCD iil~~èlyks
de zydc .1C
Thcorcllll
gekend wordt: alsd:m
alsd:lI1 (\'ol!!!:",
(\'olC!,-,'1~ TIleo·
Tr'eogckend
tllfiChen de·
\ tufièhen d~'1

zelvcn.
\ ze!vcn.

III

I I
delI
T""""."
r11k

.'C

rellla ~) gelyk 'Sil1'.IS
"lllUS :\CIJ: ~i11U5
~inus
l'CIIl:t
!lCD::
BCD:: Cl,·Sinus; A: Co-Sil1\ls
Co-Sin:'~ B.

Twe~hoek~nll!en
Twc~hoekrn Il!en va.l
va,l de Gclyk
Gc1yk R<ldills: CO.SI","
CU·Sl."" ,\C::
,\C.:: ta,,'
tanA,
A ACn, en
cn anllerezyJen,
anllcrezyJcn, gen>
gen, A: CO
Co call~èn';
[alqcn'; ACD :volgell>,
'volgell>.
wHruit
dc
do' z\'dc
",', AC,
AC lverolldc:rae, Theorema
Thw,,,, Ü
4) W
" " ' ; ' BCD
BCD ins~èly:cs
tdTchcn
\gCkend
nlsdJn, gclyk Cl
tdT.:hcll ,k
de BC.
\ gekend wordt:
word,t: ~ls.!Jn.
Cd Sizelven.
[HlS
!HlS BCIJ:
BCU: Co Siau>
StalIS AC/).:
ACI).: tan~e~
tan~c~ s
.,
AC: t~ngel1s
t~ngcns Be (volflcils
(volticns ThèOremJI).
Thcol'emlI).

I

II
I

;,,,,,1,:,,

Twcchoel:cn
Twcchol'l;cn k zyJe HC1GC'Yk
HCr,;elYk Sinul n: Sin 115 AC:: SilHl,
Sint!>
ell C'~Co:- te~cll'
tc~cn, de an'
an· A; Sinu:i tC (vol;;cns
(vol,:;cns Thcorema
Theorema 1).
A, B, en
ne zydc AC, dére
dcre gdtcld.
tCI(CIl
,
tCl(en e~n~n
e~lIcn ~~
van dczelven
, geHeld.

I

te

t

!

I

..

n
0' - , [DC
T\\'echoekcn
r" ,e~.lOekcn
De-- ZYc1c
Z\ ,Ic All Gclyk
GJyl.
R~di\ls:
R~dlllS. Co·Sir.lI~
Co SIr.H~ A::
A,, ., t~n~c",
[~n C 'i
A, Br cu
ell cc tulrclicn ,IL!.
dc· AC: rnn'!cns
tan'!cns AD (VOI'!CU9
(vohclIS 'Thcorema
'Thco~cma
llC zydc
zyde AC zelve.
Cn p;clyk: t~n~cns
tan~ens U:
IJ: tan'~cl1'
tan'~cn, A':
Ar:
nc
1) en
9
tcgen ecnen
cenen
Sinus 60
1;\0. Cvol~c\ls
(volgcHs TheoSinus A [): Sinll5
tegen
van dezeh'c:I
dezel\'e:!
rema .j.) waaruit An
AB il1sgclyks
l11sge[yks gckcncl
gekend
overgef1:c!d.
ovcrgcf1:c!d.
wordt.
wordt •.'
'
Sinu~ ,\C:: tan.
[anTw~ehockcn lDe a11l~crc
nl1l~erc GCIYk Radius: Co Sinus
I!ens
J:CIlS A: Co·
Co-tangens
tangens ACD (vn:~eu~
A. B. en e~- hock
hoek ACB.
en gclyk
gelyk Co Sinu.\
Sinu,,' A:
A:
10 nc
ne zy,tc AC,
Theorema 4) cn
Co·Sinus n:: Sinu:i
Siuus ACO : SinUS ReD
Reil
tc~cns c~l1en
e~nca r
!c~en~
dezcl\'cll
val! deZCI\'CIl
(volgens Theorema 3) waaruit ACD
nel,l.
. ovcrgc ael,l.
il1\gelyks
iu,gclyks ~ekcl!tl
~ekel!t! wordt.
wordr.

f

I

I

lDC

I

~

I

I

I

V4

CaCa'

T-R I G.

~u.

Caful \ Gege~
Gegeev~ ,~Ogt
t~Ogt

Solutie

...
Ail'
l1e drie de Ecnhoek,ver.,
AB +BC
zyde
Gclyk tllollgensl
tangens _
zydenn AB, onderfl:d
onderllel 11.. Gelyk
tangens, 1\13
A13 :Hangens
- ;:
- ::
:
\\
AC
en
BC.,
~
AC en BC.,
AC _ BC
AC -BC
tangens ----,o
: tangens Dit, .le
de

t-.

iti
I

II
I
It

III

I,

Alle drie de Eene
Bene zyde,
hoeken
veronderfiel

A. B .' verondcrftel
A,
Ienhoeken
ACB.
IAC.
JAC.

uu

I
,
,

I

I
I
,

1I

l

1

I
1j
I
I-----::

.mand
Perpendicul lIan
afll:and lIan
van ten Pcrpendicul
van het
den Bafis (volgens
Th~o·
midden van dc~
(volgcn3 Theo,
rema 6) waarUit
waaruit AD gekend wordt:
alsdan,
alSdan, gelyk tangens AC: t~ngen~
tangen~
AD:: RadIIIs
RadIUS:: Co Sinus A (volgvns
(volgijns
Theorema I).
ABC + A
Gelyk Co-tangells
Co-tangens --,,_:
- _ : tang.
AC~
ACB
ABC _ A
,o.. tangens
--,o
tanl:ens : tangens

IIVIn :en i~gen"oten ho~

van :en iw;;cOdoten hP:k door den
Perpenlhcul en de Lyn, !ilyLlende
tilyllcnde de
Pcrp,enJlcu(
verricaalc
waaruit A'.:D
Ar_:n insv~rncaalè hoeken; waarUit
gelYI;S gekend
gelYkS
gekentl wordt,
wordt· alsdan (volgens
Theorema 5) tangens A: Co tangens
AC!):: Radius: Cotinus
Colinus AC.
J::

I\

Perpen::licul v3l1en,
Nota. Llatende
L1atende uwen Perpen::liclII
v~llen, zoo laat het altyd'
gegt:evt:n zyde, en getleld
gelleld legen.
tegen.
zvn van het end van e.:ne gegeeven
o'ver een gegeeven hoek.
TRIGONOMEfRISCHE TAFELEN. Tabtûl8
Tabul~ Sinuu11I
Sinuu", &
~
Talll!entium.
TaJl{!entiuT1I. Z 10
la hllett:n
hCleten de Tafden,
Tat"t:len, waHln
wanln men de
de: Si/lut
Sillu~
en Tange'ltes
Tang~'ltes voor alle Graaden van
v:tn den Quadrant
Qu~drant en alle
minuten van eenen Gr~ad vindt. D. Tabulas SinrmT1l
Sim,u", gelyk
tegen.woordig hebben. heeft REGIOMONTANus
REGIOMONTANUS
wy dezelven tegenswoordig
uit~c::rekend
fCl.
uit~t:rekend hoewel hy in 't be~in
beO!in den Radium of Sinum
SinUIn fO.
'um,
verdee,Je. welke eerfte
eertle
fum, niet in 10000000 maar in 60000 verdee.Je.
aan I\nno IS S6
aar!
56 met zynen Tabu/iI
Tabulis Dirdlionwn
DirtélionUl" Pro/dUO'
P,ofetUo.
num,ue tt!
Tubillgen gedrukt
IS. waarin al het
geent: be~ree.
bt:l;reenumque
re Tubingen
gedrukl IS,
hec geene
c:erlle bewèeging.
beweeging.van
pen IS. -wat men tot
rot de ultrekenrng
u1crckenll1g der eerlle
vall
de Ste:rren
lig heeft
N,~
~erh;lI1d zyn ook de
dl:: TalIgentes,
Nel lerholnd
Tal/gentes,
Sterren noo lilt
TabuJl8 Fa:cun-Ja:.
Fmcun2m, daarby gevneg.1,
gevot'g.1, die
onder den tytt:l: Tabu/a:
die: voor
den Radium
Radiu,,, van looJOO.
lOOJOO. llJaar
maar op geheele:
gehee\e Grd~.len,
Grd~~jen, in het
bovt:ngt!'1lt:Lle werk pag. 29. uitgerekend zyn. He:dendaagCdl
bovt:ngt!'11eicle
Hedendaagfcll
kan men ·:!ezel.vt:n,
de~el ... e::n, na dat de
de: Logarlthmi
Loganthmi uitgevonden
uItgevonden zyn.
wel In
'n de Tr:gonomerrie
Tr:gonome!rie in 't gehed Olltoeeren
Ol1tbeeren;; echter heb.
ben zy oog
nog In andere deelen
dee/en van de Matbejis haar nut :By
voor:lee\J: In de Mechanrca,
vooDeelJ:
Mechalllca. daar men v"n
v.. n de
Je:: Mutu
Mow projeEloTum.
projeJoTum,
~'It
van de beweeging
be'ifeeging van zulke Ligchaawçn
~ewllr.
~ijt is, vaD
LigchaawçD It dje
d,e Gewllr.
I

.s,

~e~

TRI G.

TRI L.
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pen worden. hanclelt.
handelt. GEOKGlUS
OACHlMU~ RHETIC1!S,'
GEOltGlUS J
JOACHIMU~
RHI~Trc~s ~
beef, de
beef!
dt! Sinus van tien tot tien Secunden. op den RaalfJIfJ
Radll41f'
1000.
1000.000
000 000 000
ooogerekend,
gerekend. welken
welkennazyn'dood
na zyn' dood door BAR'l'1I0LOMlEUS
TIlOLOMlEUS PITl~BU;
PITI~BU; uitge~eeven is.
Dt'zelve
npzelve dient daar
daar~
..
tOt! d"t
toe.
dolt men de andere Tabu/as Sinum &
& Ta7lgentium.
Ta1lgmtium. welke
welko
batflen uit de eer!1:en
eerllen gemakkelyl< kunnen gevonden worden.
worden,
verbeteren, en dus van alle dwaalingen
dwaalingt;:n voor altoos
altoos:
daaruit verbeteren.
bevryden kan.
k3n. Ook heeft deefe groote Radius zyn nut
nut,J als
men eenige opgaven oplolfen
oploffen zal.
zal, en men daalÏ'l
daatÏ!') geen mis·
nag
flag begaan wil. Onder de gemeene Tabu/ij
Tabulij SÏ1luuln.
Silluum. Tall.
Tan_
gentill7n
& Logaritbmorum,
Logarithmorum, worden (He
riie van A. VI.ACQ>
VI.ACQ' gegmtium &'
preefen.
gedrukt zyn. en naar
preefen • die in 's Gravenhage Ao. 1665 gedruktzyn.
dewelkeA
dewt!lkeA Oz;anam
Ozanam l1e zynen gecorrigeerd heeft;
heeft j zoo
ZOO zyn ook
WOLFFS
Tabu/a: Si7IUum
Sinrmm zeer accuraat, en de Logaritbmi
W OI.FFS Tabulce
daarïn van dezelve onderfchfiden
ondel'fchtiden en afgezonderd. ten eindct
eindCiI
de Leerlin~en in het nazoeken niet zouden dwaal
dwaalen.
en.
TRlGONUM
TRIGONUM (In
(rn de Geo7futrie)
Geolfutrie) Is zoo veel als Triangu/um
Triangulum
of DrIehoek.
Driehoek. Dus wierd eertyds
eenyds het Gerechtshof te Athenen
Atht!nen
genoemd. om dat de plaats daar het gehouden wierd. eene
genoemd,
driehoek
ige gedaante had.
driehoekige
TRlGONUS. Is in de Srerrekunde een Afpeél.
TRIGONU5.
Mpeét. als twee Pla.
PI~.
neeten een derdedeel van den Dierknng.
DierkTll1g. of 120
J 20 Graaden
verre van malkander {ban.
f1:aan. Het wordt in de Calenders en
EpbemerirJ~s dus getekend: 6. In de Sterrekunde is het een
Epbemeriá~s
van de vyf Digniteiten
Di~niteiten der Planeeten.
Plal1eeten.
TRILATERUM. Figura tri/atera.
trilaterIJ. Is eene Figuur. welke in
drie
drit! Linien ingdlooren
ingenomen is,
is. en in 't gemeen een Triangel ge.
TRIANGEL
noemd wordt, waarvan zoo even onder het woord TRIANOEL
gehandeld is.
TRILLING. Drieling. Staf'.verk
Stafr.verk of Lantarm Zoo wordt de
Dryfwl!rkgenoemd,
g\!noemd. aan het welke de Dlyfllok·
DI yfi1ok·
foort van het Dryfwt!rk
ken tu{fchen twee fchyven ingezet zyn. Van zyn verm02en
en deszelfs berekening handelr
JACOIl LEUPOLD.
LWPOLD,
handelt zeer grondig ]ACOil
in zyn 17Jeatro Macbinarum
Mllcbinarum Generali
GeneraJi c. S
5 P 40, feqq
TRILLIO
TRILLION.
N. l'riiiio.
1'ri!/io. Een duifendmaal
duifenclmaal duifend Billioellen.
BilJiowen. heet
een getal. wa:uïn
wa:lrïn men tot op duifend •, duifend •, duifend •
duifeni-duifend
duifen 1-duifend maal dUIfend geteld heeft.
hepft. Ht:tzelve oeflaat
hellaat
et!ne flelling,
J 9 fiellingen
Ilellingen of Cyffers
in zes Clafft:n
Clalfen en eene
fie"ing, of in 19
Crffers
van eenen. en over de laatfie
Jaadte wordt door drie punten :lange3ange.
tekend. By voorbeeld:
234,
987, 654,321.
234.
890. 987.
654.321.
Dierhalven toont de negentien
negentien.Je
Je fl:elling.
flelling, doOi
daal haare eenen
tenen
aan.
aan d1t
dH negen Trillioenen in het getal begreepen zyn.
TRILLO Zoo wordt in de Zang- en Speelkunll een aange.
Bange.
naalJl
naalll beevend
beevencl geluid
~eluid genaamd.
TRIL ROCH. Zie het Arrykel
TIULROCH.
Anykel STOMl'VISCH.
STOMl'VISCU.
V S
S
TR[.
I

9:

I
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TRIMACRUS. Een voet, in de oude Dichtkunde, dezelfde
dezeltde
met de Molo{fus.
TRIMORION. Zoo heet by de Stcrrekundigen,
Stcrrekundigen. een iegelyk
Quadrant ,van, de Ecliptica, om dat hetzelve drie Homelfche
Hemelfche
'tekenen
"tekenen In zlg bevat.
TRINGA. (In dt:
de Ornithologie) Eene foort van Vogels, behoOl
behocrrende tot de order der Scolopaces, waarvan de kenmerken
deeren
decCen zyn : de bek is van eene Cylindervormiee gedaante,
gedaante. aan
het einde fiomp.
!lomp. en in lengte omtrent gelyk met de toon en.
Dj
D~ voeten hebb~n
hebben ieder vier toonen.
toonen, en die zyn faam ver·
bonden.
TRINl
TRINI T ARISSEN. De geenen die rechtzinnig zyn en In de
Drieééoheid gelooven; terwyf de geenen
geer:en die daarin niet ge.
AntitrinitariiTen genoemd worden.
looven Antitrinitariifen
Trinitaritfen
Trinitariffen !Jetekent
betekent insgelyks eene Godsdienfiige
Godsdienllige order, te
Romen fngefield
inge!leld in het Jaar II98, onder het Pauffchap van
lNNocENTIUs
lNNOCllNTIUS de III.
lIl. waarvan de Grondleggers
Gronàleggers waren Joban.
Johan
DE
DE MATHA en Fetix
Felix DE VALors,
VALars, Zyne Heiligheid gaf hun de
vryheid om d,'efe
deeCe order op te rigten, tot de verfoffing van
Geyangenen,
Gevangenen, d;e oeder
or.der de dwingelandye
dwingefandye der Ongeloovigen
lOt een kleed, een witten tabbaard.
zugteden. Hy gaf hun, tot
verderd met een rood en b!aauw
blaauw kruis. Na den dood der
twee Grondleggers, continueerde Paus HONORIUS de III dee.
re
fe order,
oder, Jn
~n derzelver re~el
re~ef wierd goedgekeurd door zynen
Opvo:~er CLRMENS
CLIlMENS de IV, in 1627. In het eerfie
eer!le fiood
ftond
het hun niet vry om Vleefch te eeten. Maar hunnen regel
wic;rd
wi~rd verbeterd cn verza:;t
verza~t door den Biffchop van Parys, en
Vié10r en St. Genevieve
Gene\'ieve,• die hun veroor.
veroor·
de Abten van St. Viétor
loofden om allerlei foort VJn
van voedrel
voed fel te eeten, en om Paar.
Paar·
den te gebruiken. Deefe Order bezit omtrent twee honderd
cn
en vyftig Kloofiers in derden onderfcheidene
onderCcheidene Provincien.
Provintien , door
geheel Europa verfpreidt.
verfpreidr.
TRINITAS. Zie het ArtykeI
Artykel DRm-EENHETD.
DRm·EENHEID.
TRINITATIS·ORDE. Is eene Geeltelyke
Geetlelyke Orde in deRoom'
deRoom·
fche Kerk, die omtrent het Jaar Il09 opgekomen, en daar,
daar·
om geiHcht
gelticbt is, o:n de Gevangenen uit de Slavernye te ver·
loffen.
de ere Orde in Spanjen , dr3agen
dr.1agen
laffen. De Led~maaten van deefe
een witten 10k, benevens een
etn bruine kap en op beide zyden
een rood en een bi.aauw Kruis; maar die in Vrahkryk gaan
g3ntfc!-J
gantfd] in het wit; behalven dat zy
2y met de eerflgenoemden
eerftgenoemden
eenelld
dra~gen.
eenellt:i Kruis dra3gen.
TRINITEITS·BROEDERSCHAP. Zie het ArtykeIDRIE.EEN·
ArtykeIDRIE.EEN'
H:!ID
H!èlD

BI:0l!DEIl<CHAP,
llJ\ullDEIl:-CHAP,

TRl~~j'LTrS·HUIS.
TRJ~~(L'Tr:;·HUIS.

Zie het Arrykel DRTE
DRIE ERNIIEfDS
ER~l/ErDS

HUli.
HUTS.

TRiNITEITS-ZUIL
TRiNITEI'fS·ZUJL Zie
Zid bet Arrykel
Arrykef DRIE'EENHEIDS
DRIIl'EENHllTDS ZUIL.
TRl~()CT~U.:).
TRl~ÛC'LU.).

EynJ1ITI
EynJllll van llercu!es,
Hercu!es, geno:nen VJn de
lell~.
leD~·

TRI N.
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'engte van den Nagt, die, gelylt men zegt, zoo lang duuranderen. toen Jupiter Alcmena kwam bezoeken.
de als drie anderen,
TRINOMISHE WORTEL. Is eene Groo'te die tot eene ze.
kere Digniteit verheven is of verheven worden zal, en de.
dewe!ke uit drie
drie' deelen bel1:aat.
bellaat. By voorbeeld: van
v:ln het Qua_
Qua.
draat 15625 is de Wortel 125 een Trinomifche
TrinomifcheWortel,want
WOrlel ,want
zy befl:aat uit de drie deelen of Klaffen
KlaiTen der Getalen, naamenaame.
Iyk ]00+
JOO+ 20+ 5.
S. Uit de verheffing van diergelyke Wor.
telen tot de tweede of derde Digniteit, kan men gemakkelyk
ontltaat.
waarneemen , hoe een Quadraat of Cubus ontllaa!.
TRINOMIUM.
TRINO MI U M. Zoo hl.:
hl:ct
et eene drievouwdige Grootte,
Groorte. die
befiaat. als /la
naamelyk uit drie Leden befiaat,
11&
bc + a
IJ cl.
d. of in ge.
3+112-113, insgelyksY2-V3+Y7.
insgelyksy"2-1I3+V7.
talen, 3+V2-V3,
"an een Cor.cert.
Cor.eert , waarin drie
TRIO. (In de Muziek) Een deel .an
zingen, of eigenlyker eene Muficaale
Mufieaale Compoli.
Compofi.
Perfoonen zingen.
belbande uit drie deelen. Trios zyn de fynfie foon
fooIt van
tie, befiaande
Compofitien,t en behaagen het meene
meefie in de Concerts.
Coneerts.
Compofitien
TRIOBOLUS AT"fICUS.
ATTJCUS. OlSinarilu
Ouinari!u en Viuoriall:u,
Vi[Zorian:u, om dat
'er de Vifloria op fiond,
f1:ond, had
h~ aan Gew;cht
Gew;eht etne halve Draeh.
aan Zilver,
Zilver. doende aan waardye 18
J 8 Meiffenfcbe
MeiiTenfche Pen.
ma aln
ningen.
TRlOCLITA.
TRlOCLIT A. (In de Aftrologie) Een Afpeêt
Mpeél: of fl:and
f1:and van twee
Planeeten
Aarde,t wanneer ze drie Oe.
Planeet
en met betrekkmg tot de Aarde
Oedeelen
cenen Cirkel, naamelyk 135
J 35 graaden
graadcn
tants of agt deel
en van eenen
van malkar.der af zyn. Dit Afpeêt,
Afpeél:, 't welk fommigen de Sp.s.
Ses.
qu'quadrans noemen, is een "JJn
VJn de l1i~uwe
nil:uwe Afpeêten
Afpeél:en,t door
Qu:quadrans
KEPLIlR by de
d~ Ouden gevoegd.
Dogen beeft, ecn
een
TRIOCULUS. Dat is te zeggen: die drie oogw
bynaam
bynaarn van ]uniter
]urliter die men fomtyds
fomryds lllet
met drie oogen vc:rtoun.
vl:rtoon·
de,
de. twee op hunne gewoone plaats
plaats,t cn
en een midJl.:n
lDidJ"n in het
hee
voorhoofd.
TRIODIU:-'1.
worèt, in de Griei,fche
Grie:,fehe Kerk, een
TRIODIU
~1. Da~rdoor wordt,
Boek vt!rlhan,
verlhan, lVaarin
IVaarïn bcfchreeven
befchreeven Haat, op wat
WJt W}'It:
wylt! de
dt:
Roek
Kerkdienf1:en en Getyden van Sepwagejima af tot P:ulfchen
P:l:l!fchen
Kelkdier.fh:n
!Oe,
we, mo::t~'n onderhouden cn
en vemgt
vemgc worden. Men heeft aan
dit Boek
Bock zGo.hni
zGOJ:lOi b een naam grg~even,
brg~even, omdat
o!Tldat de Gezangen
in de7elven
dewlven doorgaand.
door5<land,; dr:e in getal zyn.
TRION ES. Zoo h;:t:ren
h:.:cren de z.:vc:n
z~v.:n k(;nba.m:
k(;nbaJn,; S:errcn
Sterren in den klei.
nen Beer.
TRIONUM. (In de Botanie) Eene foort van dt! mOlladelpbia
mOllade/pbia
polyandria
palycwdria Klalfe der Plaott:l1
Planwl1,I wan
waarvan
van de CorolJa
Corolla bd1:.lat
bdbat uit
v)'f regropfbande
regtopfbande blocr;;llladcn,
bloeGl~laden, Venica"l
VerticaJI hJrtvormig
hJ(tvorlllig en aan
vrf
Baus r.l:!:n
f.n:1J verb"nJell.
verbemden. De vrugt is eer.
eer: eyvo~mig
eyvonnig 'luin.
den Rails
kJ"rel, b::lbande
b:;1bande uit vyf Cellen, en b~vJttende
b~vdttende
quangulaar bprel,
vyf kl.epp~n.
kl~ppt::n.
D.!
j)~ ZJj·.!~1l
ZJj,,~~1l ;:yil
;:y:l [,tll"i'.
t.tll""- en boonvormig.
'fiUO.PHTfBLi\lU.:i.
'{1U 0 f'fITfB L l\lU.:i. OogJ!,",).
Oog}!'",l. Z •.:..: ne;Any!,d
h(l;Arry!.d OCULU~ B2Lr.
Bar.
TRIO.
TR.IO.

20+

+
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TRIOPIUS. Bynaam van Apollo, voornaamelyk vereerd te
Triopia, Stad van Carie, waar men ter zyner eene openbaa·
re Spelen vierde.
TRIOPTERIS. (In de Botanie) Eene (oort van de decandria.
trigYllia Klaffe
KlalTe der Planten, waarvan de Corolla bellaat uil:
uit
zes ol7aale, gelvke
gelyke en permanente bloembladen, omringd door
malkan.
drie anderen, kleiner dan de eerfien, maar gelyk tot malkan·
der: daar is geen pericarpium:
periearpium: de Zaaden zyn drie.
TRIORCHIS. Zoo wordt iemant genaamd die drie ballen in
zyn balzak heeft.
TRIP. Zie het Artykel FLUWI!EL.
FLUWEEL.
TRIP. Tourmalil1.
Tourmalil'l. Is een Ede'gefieente van eeilon. zynde
voor eenige Jaaren van daar gehragt,
getnagt, en door Ooft·Indiich.
Oofi-Indiîeh.
vaarders aan Hoogdui((che
DeeCen begon.
begonHoogduit(ehe ToDden
Tooden verkogt. Deefen
nen ze te llypen en aan den man te brengen. Maar aange.
zien de Juweliers aan de hardigheid twyffdden. fchoon
fehoon de
ldeur
Jdeur naar die van een ChryColiet
Chryroliet zweemde, zoo wierden ze
op het vuur gelegel , om gewelf!
getoetfi te worden.
worden, als wanneer ze
de toets niet uicll:onden.
uitll:onden. Sedert heeft men begonnen de groot
groo.
te fiukken dunner te flypen; waarvan de prys op 8, 10 en
meer Hollan~fche
HollanJfche Guldens gefieigerd is. Mtn weet van geene
andere werking van deeCen Steen, dan dat hy op het vuur ge.
legd
Areh aan zig trekt; Waarvan
waarvan hy den naam van
]egd zynde, de Afch
Allèhetrekkp.r ontvangen heeft. Ook trekt hy de Prreparat~
PrreparatlJ
Metallica Cb"jmica
Cbymica aan zig, die hy echter we:ler van zig laat
vallen. Behalven deefe werking is hy koud. Het is voortS
voorIS
waarfchynlyk
waarCehynlyk dat de Trip of Tourmalin de bovengemelde ei.
genfchap
genfehap aan zig heeft, uit kragre
kragte van een Sulphur
Sulpbur Martiale
Congenitwn. aangezien men gewaar wordt, dat hy de PrIJ!'
Pril!'
para ta Martialia, voornaamelyk die geene, die met het Sal
Armoniacum en deszelfs Spiritus Vo/ati/is
Volati/is geprepareerd wor'
den, veel Iigrer
ligter aan zig trekt,
trekt. en fnell er weder weg werpt,
werpt.
ook de zooger,aamde Turf·Affche
Turf-Affehe zelfs van de Mars en Sal
SrLlpbureum participeert; hetwelk ook de Prfepara.
NitrrfwTt Srllpbureum
ta vltriolica.
vltriolica, Antimollialia
.Antimollialia en ex: Saturno berui~en,
beluj~en, De ge.
me\:ne Affehe,
AlTehe, welke dergelyke in die menigte niet behel/l.
behe/fi.
is van deere
f1:a~t no~ te ondee(e befiendige werking niet; en het
her fia~t
derzoeken of men uit de Minera J\1aglletis
Maglletis en Sal Homogeneum •
zoodanige Compofi'ie zou kunnen verzinnen. Wil men het
Laboratorium Ceylallicum nuzien,
nnien, alwaar in 't byzonder Van
de Millera i\1artis,
Martis, welke aldaar
ald3ar in menigte valt. gewaagd
wOrdt, zoo zou men C,hier
(,hier op de ged3gren
ged3gten komen, als of de
Trip een Glas'
Glas- Erts van die Milura
Millera was. Ondertuffchen
OndertulTchen fchynt
fehynt
het, dat hy op eeilon in ovt:rvlo~d
ovtrvlo~d i;evonden wordt. aangeaange.
zien z'~lfs bet PaerellanJ by Catl,mbo eene menigte Jdeine
Ideine {luk/luk.
jes
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jes
jes daarvan
daarvan met
met zig
zig voert;
voert; zoo
zoo dat
dat een
een Apolheeker
Apotheeker daaruit
daaruit
genoeg tot
tot zyne
zyne Compofitien
Compofitien zou
zou konnen
konnen vt'"za!llelen.
w'zamelen.
genoeg
TRIPRL.
TRIPEL. Tripel-Aarde.
Tripel-Aarde. Zie
Zie het
het Artykel
Artykel TRIPOLIS.
TRIPOLIS.
TRIPEL.TACT.
TRIPEL_TACT. Zoo
Zoo wordr
wordt in
in de
de Zang-en Speelkonft
Speelkonfl: die
Taa
Taél: venaarT'd.
uenaarr.d • rlit!
..ji~ in drie
drie deelen
deel en gedeeld
gedeeld wordt, anderfinrs
anderfinrs
T,.~cbaifcbe TaEt
Taft genaamd
de Tr~cbaifcbe
TRI
TRIPENTR
PENTR AHlE
AHJE DRIA.
DRIA. ·.Jn
·,1n de
de Natu.urlyke
Natuurl'Yke Hifiorie.)
Hiftorie.) De
De
naam
naam van
van eene
eene foort
foort van
van Spars.
Spars. faalJlcngdleld
faamcngdleld uit
uit driemaal
driemaal
vyf vlaktens
vlaktens •, zynde
zynde gemaakt van
van eene
eene PenlarJgu!aare
PentarJgulaare Colom.
Colom
"yr
eindigende
in eene
eene Pentangulaare
Pentangulaare Pyramide.
Pyramide:
eindigende aan
aan ieder end
end in
geDacht hebben de Engelfehen maar eene Specie:
Van dit geilacht
deefe heeft cene
eene maatig lange Co'om en uer
deere
zper korle
korte en breede
Pyramides, ze wordt gevonden in Derbysbire,
Derb'Ysbire. Torksbire en
Pyramides.
Cornqvall;
Corn~vall; en is menigvuldig omtrent Geffelaar
Gf.fl"elaar in Saxen.
TRIPJ<:TALOS
TRIPETALOS FLOS. Is cene
eene bloem van drie bladen.
TRIPHTONG. Eene verzameling van drie vocaal
vocaalen
en in eene
baai, leeuw.
leeuw, 71iww.
?liww. &e.
&c.
Lettergreep, gelyk baai.
Lettergreep.
TRIPLE. Betekent drievouwdig. driedubbel.
TRIPr.E
ALLIANTIE.
NTIE. Zoo noemt men een
ecn verbond, dat
TRIPI.;E ALLIA
tuifchen
tuffchen drie Mogenheden geflooten wordt. Diergelyk eene
Triple Alliantie was 'er in den voorigen Turkfehen Oorlog.
tuffchen den Keifer. de Kroon Poolen en ~e
de Republiek van
tuifehen
Velletien. Ook tuffchen
tufl"chen den Keifer.
Keifer, de Slaaten·Generaal
Staaten-Generaal en
l\eur-Brandenburg. lnsgelyks
l\eur·Drandenburg.
Insgelyks ió
iri 1668 tulfchen
tufl"chen Engeland,
Zwe~den en de Veréénigde Republiek,
Republiek. toen Frankryk den
Zwel!den
plotslyken inval in het Franche'Compté
Franche-Compté gedaan hadde. 111
het Jaar 1711
1717 is 't.r
'«;r ook eene Defenfive Triple Alliantie tus;
rusfehen Frankryk.
Frankryk, GrootGroot oBrittanien en de Veréénigde Repu.
b!iek, op den 4 January in 's Gravenhage geilooten.
geflooten. Als mede
l;l!iek,
kan men in de jongere tycien.
tyden, het Verbond, op den 26 Oc.
tober 1733 tuffehen
tulTehen Frankryk
Frankryk,I Spanjen en Sardinien geflooo
ten. eene Triple Alliantie noemen. - Ondertufl"chen
Ondertuffchen zal
men,
men. onzes bedunkens, met nadruk zoodanig eene Alliantie
kunnen noemen, welke tufl"chen
tuifchen de Keiferin van Rusland, het
Weenen
Pruiffen, in
Keiferlyke Hof van Ween
en en den Koning van Pruiffen.
de laatfl:verloopen
laatftverIoopen J
J aaren geOooten
geflooten is,
is. en vol~ens welke zy
z'l
onrullige Republiek van Poolen onder
een groot gedeelte der onrufiige
malkander verdeeld.
verdeeld, en het
bet overige gedeelte daarvan in rult
ruft
gebragt hebben.
TRIPLEX BEZOARDICUM MA
MAYERNlE.
YERNJE. Is een uitnee.
uirnee.
v:on Boccoo
Bocco.
mend Geneesmiddel van groole
groote kragten , 't welk v"n
JIlend
NE in zyne fraaie aanmerktpgen
aanmerklpgen over deere
deefe en gCf.:ne
getne Naluur.
Na!Uur.
Ivke dingen.
Angelic.
dingen, aldus befehreeven wordt: ~ Rad An{;eJic.
;~ vj. Imperator. Äntbos,
ft. á :5
Antbos, Granor. Tin
TinEt.
3 Ij.
tj. Extraél:.
Extraé1:. Ju.
?lÎper.
9,iper. S'Yr.
Syr. de Alcberm ti{I ~ tv. COllJerv
C01ljerv RoJar.
Ra/ar. riperar.
l'iperar. p,(fp.
P?lEP.
' " j 6. Bezoardic. C. C. Alitilloniat. Dianbod.
Dianbod, Abbaf.
Abba', áll
ii'N g.
1.", •
1.",.
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Lapid. Bezoa,.dic. Grient. ivo Ebor.
Ebar. foffil. iij.
jij. Tt'ocbiJc.
Tt'acbiJc. L~'
pid. Lazuli. Perlar. á ~ V. Lig/I. Aloë.,
AIoiJ• • Sa1ltal. Citrin.á 3 ij.
O/ei Cimlamom
Ci1l7lamam ~
Ca'yopbyl/or. 56. Effent.
E.[Jent. Flor. Aurant.
Aurant·
Liman. tf 3 ij. Ol. Nuc. MoJcb. ~ j. Ambr. Grys. 3 iij. Mofebi
Limon.
Mofcbi
3 j 6· Baljam. Pmtvi~n. ij. St'jrac. iij. Fior. Ber.zaës.
5 ilj. Mann. Calabrili. 3 vj. Gummi Tragacamb. in Aq. Rojllt.
Sol ut. ~ ij. Deefe voorafgaande Species worden, voor zoo
verre het nomlig
nood jg is. klein ~etlampt;
g-ellamPt; daarna worden de Am.
.Am.
bra,
bra. MOfchu!,
Mofchus. St'jrax, B(lljamus p'e~UViall:LS.,
p'e~UViall:LS•• ~e Olca
Olea en EsJent jee met vyf of zes Oncen Splneus
Sptntus Vlm,
Vlm. In een grooten
gmoten
Marmeren Vyeel
Vyfel te (aamen gemengd; daarïn worden alle de
Poeders gedaan, alles onderéén p:('rnengd. en allengskens na
Mucilag. Tragaca11tb daarby gedaan.
gedaan,
malkander een weinig Mud/ag.
tot dat het genoeg is om tot eene Maffa te maaken. waaruit
daarna Koekjts, van anderhalve Once zwaar, gemaakt wor.
den.
Het Bezoardicwn
Bezoaràicwn Corn!' Cer'!!i
Cervi Alltimoniawm
Alltirnoniawm wordt O\) de
volgende wy(e
Antirnon Pulveris. :S j. r:orn.
r:Drn.
wyfe gepr~pareerd:~. Antimon
Cer'/).
Cerv. RaJpat.
RaJpat . #
• ij. leg het S. S. S. in een' Smeltkroes.
Smeltkroes, beo
dekt het en Calcineer het omtrent vier of zes uuren larig. De
dofts daan'an is gr. xv 10,t
tO,t xx. Het is dienllig
dienflig tegens allerlei
te~e:;s de Peil,
Pelt, Miltziekte ,Zwakheid
• Zwakheid
kwaadaartige KoortCen.
KoortCen, te~e::;s
des Hoofds, vallende Ziekte, e1lZ. 't Wordt genoemd Tri.
p-le;c Bezoardicum, omdat het uit Ingredienten van atle drie
plClC
de Ryken der Natuur bellaat.
beltaat.
. '.
TRIPLICA. Zoo werdt by de Rechtsgeleerden genaamd de
wétler1e!!l?ing of het antwoord op des gedaagdens DUT,lic.
TRIPLICITAS lEREA, AQUEA, IGNEA, TERREA. Zis
het Arryl:el TRTANGULUM
TRTANGULUM .tEREUM.
JEREUM.
TRIPLUM. la
Ia driedubbel, drievouwdig. In triplo wordt ge.
ge·
naamd,
naamd. als, by voorbeeld, een Gefchrift driemaal moet af.
ge(chreeven worden.
TRIPOLI. Eenen Staat van Afrika, :lan de Middellandfche
Zee,
Zee. zynde cen
een eroot en uitge/lrekt
uitgellrekt Landfchap,
LandCchap, waarvan de
do
Hoofdllad meJe Tripoli genaamd wordt. Het wordt door ee·
nen Bei gereget:rd
gerege(!rd en zendt \'eele Rooffcheepen in Zee.
'.
TRIPOLIS. Terra TriPQlitana.
Tripolitana. Aarde van Tripolis , Trippel·
TrippelSteen,
Steen. Wordt voor eene Ocbra
OclJra geh()u.de,n en hierom door.
fommigen Ellgeljcb
Engeljcb Okergeel genoemd; doch men zegt d~t dce·
dee·
fe Aarde het meell
meelt in Luikerl:md en omtrent de Stad Tripoli.
re
waarvan ze ook haaren naam ontleend heeft, gegraaven wordt.
't Is eene zagte, witte en geele Leem,
Leem. die zuiver, week en
niet zandagtig moet zyn. Ze wordt in de Geneeikunde
Geneeiltunde niet
gebruikt.
Maritimzli. Wolter· of Zu. StamkruirJ.
Stamkruid.
TRIFOLIUM. .After MaritimuJ'
Is

n.
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Is eene Plant met een taamelyk hoogen, regten Steel ,.en langwerpig, dikke, gladde en groene bladen; en kleine gtfiraal ..
de,
de. geele. blaauwe of purperverwige bIoemIjes. De Z3aden
zyn met een kuifje voorzien De wortel is lang, wit cn zeer
vefelig en heeft een openend en ontbindend vermogen.
.
TRIPSrS, Eene kneufing of Contufio.
TRIPTOEA. (In de Spraakkon1t.) Defeél:ive
DefeCl:ive mamen,
mamen. die
enkel drie gevallen hebben; zoodanigen als mell1. tlmpe. gra.
ter, prece, enz.
TRIPTOLEMUS. Zoon van Celeu. , Koning van Eleufis, en
. van Metaniro of Meganira. Ceres, in erJlenteniffe der goede
dienfien van Celeus, gaf van haar melk aan Triptolemus
Trip!olemus,, die
zy ontl:erffëlvk
ontl:erffdvk wilde maaken
maaken,, door hem door het VUUr te
2y
doen gaan; maa r Metanira, verfchrikt van haar' Zoon in het
vuur te zien, rukte 'er hem fchielyk uit, het geene de uit.
werking des goeden wils van Ceres bel~ttede. Zy leerde hc;m
hem
de kuntl: om de Aarde te bebouwen.
TRIPUDION. Dit was eigenlyk
~igenlyk de manier opweJke degehel.
Iigde Kippen aatcn.
aaton. en waaruit men voortekenen trok.
TRIQUETRUM. Heet even zoo veel als TriangulumofDRIE'.
TriangulumofDRIE·'
HOEK, waarvan onder dit laatfie woord meer gezegd is.
Onder de Sterrebeelden voert ook deefen naam
naatll in het byzoll~
ont.
der de Zuider- Driehoek, welken AMERICUS VESPUTruS ontdekt heeft. Ook geeft men deefen naam aan een byzonder
Ialhu:nent,
Iathu:nent, waarmede men de hoogtens en wydtens afmeeteJi
afmeeteli
toegekan, wiens uitvinding in het algemeen aan PTOLOMlEUS toege.
Ptolo11il1Ji
eigend wordt; van dewelke hetzelve ook Triquetrum Ptolo1ficef.
?,eoruik daarvan
bygenaamd wordt. De befchryving en het gebruik
vindt men by STEVINUS,
STEVINUS, in zyne Geometria Prafiica.
PraEiica. Lib. H.
:MUNSTER in Rudimelltis
Rudimentis Mathematici!.
Mathematicir•.,
pag. 363. Jeqq. en by 1\1uNsTu
Lib. 1. Goometri19
Goometriat p. 42. Jeqq. en by meer
meet andere Oude Schry.
Schryvers.
TRIREGNUM. Dus wordt de kofie!yke àrledubbele
àriedubbele Kroon
van den
waarmeàe dezelve na zyne verkiefing
dcn Paus genoemd, waarmede
gekroond wordt.
gekroonJ
TRISAGION. Zie het Artykel DRIIl:-HEILIG.ZANG.
TRISANET. Is een Poeder. dat uitallerhallde
uit allerhande Speceryenge",
Speceryen ge,,!
maakt wordt.

TRISECTlO ANGULI. De driedeeling van den hoek, be.
he.
ftaat in de verdeeIing van een' hoek in drie gdyke deelen.
Veelen hebben zig moeite gegeeven, om den hoek. door mid.
dcelen
del van den Cirkel, en de regte Linie, in drie gelyke dcclen
te verdeelen ,gelyk wy dezelve in
În de gemet:;ne
gemeene Landmeetk~·
de in tweén verdeelen; maar te vergeefs. CARTHESIUS hc::eft
zulks-, in zyne Geomaria
Geommia Lib. lIl.
lIl, p. 9I.Jeqq. door de Para.
ll~l
b!;! en eellen Cirkel gedaón; maar Sl.USH)'S
Sl.USHrs ir. tyllen
qnen Mejolabo.
Mijo/aho ~
Prop.
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l Prop 13. P. J. pag. 16.
jeql{. en pag. 84· Jeqq. heeft
:16 t Jeql(.
heefr hetzelvtJ
hetzelv~
op
op eene zinryke wvre.
wvfe. J1lOr
J/lOr eenen
tenen C.,kt'1
C.rkel t'n
en de Hyp' ,bel.
tu(fchen haare Afvmprot~n
Afvmproten verrigt. In WOLF!'" Elementit
Element;;
gege<"vcn. hoe men lot
Analys finit .. ~i 535 wor·lr aanlei.iing g':ge<-'vcn.
deert' verdeelrr,t:
verdeelrr,t! "cl menil!('rhande
deer"
mt:nil!('rhande wyfe geraaken kan.
TRISMEGISTUS. Eene Eprtheta
Epl!heta of bynaam gegeeven aan een
van de tWee
twee Hermefes of Mercurien ,. Koningen van Thehe in
Ewpten.
Ewpten t dien men zegt een Tv 1genoot van Mofes te zyn~
zyn;
TRISM US. Is her knar(fen
knarffen der Tanden.
Tanden t zynJe eene convul~
con vul.
{je
fie der Slaaprprt:'ren.
Slaapfpreren.
TRISOLYMPIONICA. By
BV de Ouden, een PerCoon
Perroon die driedrie.
maal den prys
deel
prvs der Olympifche Spelen had weggedraagen ; dea'
fe had groote Previlegien en eerbewyfen die men hem verver.
fchulrli>!J
fchuldi>!d was.
TRIS<;AGO
TRIssAGO P!\LUSTRIS.
Pt\LUSTRIS. Zie het Artykel SC"'RDruM.
SCJRDruM.
TRISYLLABE. (In de Spraakkontl:)
Spraakkonfl:) Een woord van drie
Sy1ldoes.
TRITlEOPHYES.
TR I T JE 0 PHYES. Febris
Febr;! Contillua
COI:tillUa remittens. Zoo wordteene
wordt eene
Koorts
OUl den derden dag verCchynt.
verrchynr.
Koons gen;a'Tld,
gen"a'n·j, die telkens om
·TR
·TRII TlCITES. I~ een Steen in de
dege~aante
ge~aante van een Gertl:enKoorJl.
Gerfl:enKoorn.
TRITICUM Zie het Arrykel rfARW.
'fHW.
TRITOGENIA Dat is te zeggen. uit bet boofd geboren.
geboren, byby.
naam van MInerva.
Millerva, geno'llc:n
geno'Tl(:n van de manier op welke de
Dichters verzonnen hebben dat zy zoude geboren zyn.
TRITON. Et:n Z,"e-GoJ.
Z·"e-Goj. Zoon van Neptunus en van Amphi.
trite. Hy diende Neplunus lOt
tot eenen Trompetter.
Trompetter, gebruikengebrUikende daUlOe
dantoe een Seh
Sch lp of Zeehoorn in de gedaante eener trom'
trom·
pet. Het b()veng!~deelte van zyn Iyf
IVf geleek n~ar
naar een menich.
menfch.
en het overige naar een' Vifch. De meene
meefl:e Zee· Galen worden O:JS
OJS verbeeldt met Zele-Schelpen. De Wiljen noemen hen
Ypapllpja.
Tpapapia.
TRITON. TritOIlUS.
Trito71uS. Dus noemt men een zeer fchoonen Vogel van Nit:'uw-Spanjen.
Nieuw-Spanjen. die aanmerkelyk om zyne fchoone
Vederen en om z~'n a~ngenaam
aangenaam gt:'zang
gezang is, die hy. zoo als
NIEREMBERG zegt, op drie verfchilJende
ver{chillende wyfeo
wyfeD weet
wt:et te veranderen, indlervoege dat wanneer men deefe drie verfchilIende
roonen
toon
en hoort voortbrengen. het veel eerder tèhynt dat 'L,/
door drie verfchilIende Luchrpypen,
Luchtpypen, dan door eene voorlge.
bragt worden.
TRITONIÉ. ZOO wierd Minerva byge::aamd, omdat zy aan
den Oever van een Moeras,
Moeras J TIlIo::l
Tmo;) genaamd, was opge.
voedt.
TRITONO. (In de Muziek)
Muzi<:k) E~n valfch accoord,
accoord. befhande
be/bande
uit drie toonen.
Terrie en een grooter toon.
roonen, of een grnoter Tectie
TRITORIUlv1. Infundilmlum.
TRITORIUlvl.
Illfundilmlum, een rrtgter.
TRlTU .\1. Dede:
Ve(;[e beroemde:
beroemde Zalf wordt op de volgende wyfe
totbfto
lOebo-

TR I U;
U:
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toebereidt. Neem een vierendeel Letarge
Letarge,I fyn geniaalen ot
geftampt, een half Pmtje Aryn
Afyn en een Maatje Olyven Olie;
dit te faamen gedaan zynde,
zynde. in een hooge Kan,
Kan. die van boven wyd is, roert men .het met een Stokje, dat van onder in
moet het zoo fierk en lang
vier deelen gerpleeten
gefpleeten IS. Men .m~et
IS geworden,
geworden. ten welken
daarmede roeren, dat het heel dik is
einde men bet al roerende op een weinigje VUUrs
vuurs zet, om wat
warm te worden, en des te beter te vermengen. DeeCe Tri,"
Tri~
turn is goed ter geneefing van de wateragtige humeuren
humeuren,I of
daar de ziltige vogten zig zetten, waartoe men de plaats maar
een- of tweemaal 's daags daarmede moet be/lryken,
befiryken, en als
'er gaten zyn. legt men 'er een plei/ler
pleifier op van de groene
zalf, dan zal het Iigtelyk droogen en geneefen. Ook als men
eenig Accident of Kwetfuur heeft,
heeft. die grootelyks geimflameerd
is,
is. dan mengt men een weinigje var. den miraculeuCen balfem
met deefe Triwm.
Trittt71J. en men be/lrykt
beflrykt het daarmede, zoo zal den
brand in korten eyd
ryd daaruit getrokken zyn. Alle Gezwellen
vol ziltig water,
water. als ook het Jeuken van de Kwetfuuren
l{wetfuuren en
Accidenten,
Accidenten. worden daardoor geneeren.
geneefen. Heeft men Nagel.
Nagelzweeren. zoo moet men de Tritum daarop /lryken
firyken •,en
en leggen
'er
'cr een PleUl:er
PleHl:er van groene ~alf over, zoo zullen ze zeer
fpoedig geneefen zyn. .Alle Kwetfuuren en Accidenten
Accidenten,I daar
ziltig water of brand by is. kan men fpoedig geneefen, door
deefe TritUIn te vermengen met de Brandzalf, en het daar.
mede te belhyken.
bellryken. Heeft iemant eene foort van LaCerye.
Laferye.
zoo dat het Ligchaam of eenig gedeelte daarvan, bezet is met
drooge of natte Zeeren •, zoo moet hy zig met de Jalappe purgeer en , en firyken de Zeeren met deefen Tritum, dan zullen
ze droogen en kort daarna afvallen. Heeft iemant Zeeren aan
den Neus, zoo neem een derde Miraculeufe Balfem, meng daàr'
daàrl
onder twee derde van deeCe
Tritum. befl:ryk het daarmede en
deefe Trimm,
,. het zal fchielyk geneefen. Zoo iemant de h::nden
h:::nden vol blaaren (
heeft. zoo dat hy niets doen kan, moet evenveel Tritum en
Brand'Zalve onder malkander gemengd worden, en de handen
daarmede befl:reeken,
befireeken, zoo zullen dezelven in korten tyd ge,
neefen zyn.
TRITURATIO, Het /lampen
TRITURATIO.
fiampen of /looten.
fiooten, is, om harde GeGe.
neesmiddelen,
neesmiddelen. als Steenen, Aardens. Wortelen.
Wortelen, KoraaIen •
enZ in een' Vyfel, klein en rot
fot een Poeder te maaken.
TRIUMFETTA. (In de Botanie.) Eene foort van de polyan·
dria.digynia Klaffe
Klaife der Planten, waarvan de Corolla befiaat.
befiaatuit vyt Iynregte.
Iynregte, regtop/laande,
regtopfiaande, /lompe
fiompe bloembladen.
bloembladen, uitge·
geheogen; het punt is overhangend ben~
bene.;
hold en rugwaarts gehcogen;
den de Apex; de vrugt is een klootvormig
Idootvormig kap fel , overalom·
ringd met hoekige prikkels. en bevat vier Cellen. De Zaaden
zyn twee
twee,I bolrond aan de eene zyde en hoekig aan de ande.
ande·
X. Duf..
X
Ie;
lei
<
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l'Rlt1. TRIV. TRoe.
TRIU.
TROe.

re; maar alleen1yk
alleenlyk een van de
d~ twcz
twee Zaaden wordt gemctne'
gemcene·
lyk ryp.
.
TIUl1 MPH. Zoo noemt. men die Statie, welke men
Jj::\ heTIUlTNlPH.
men, Ij;).
beo
haalde overwinning op de verfhlg,"n
verf1~g("n Vyanden, aanregt';
aanreg! ; zyr::Je
zvr~--'c
dee(e
bet eerft
dl;: Romcire~
Romdr:e~ in gebruik geween.
geween,
deerc plegtigheid het
eedl: by dt:
h~d
die hunne Gener;;als.
Gener~als. wzr.neer
wzeneer zy de Vyandcn
Vyanden [eDagen
[I"Daf.:cn kJ·
den,
Gelukwen[chingen en groote
den. met openbaare Gelukwenfchingen
gloote pr<',f!'
pre'!?' !:,
i:; ,~;;:
,~0
Stad leidden
a:llulus '}f)sr
'Stad
Ieid~en en omvoerden. EeniG\"1l
E{miGt'n houden R
Ra:nulus
'l()0r
den eerfi:en
eeri1:en Invoerder van deere pltgti
pltgtir.;hcid,
m~ar ?!1.J.::
?::: ,J: rcn
ren
6heid, IP.:Jar
fchryven Tarquinius PrisCllS
PriSCIlS de~fe
de"fe <l:tvind,l"Z
<l:tvind,D2 toe H::;r
Her g!,bt:.;ik
g;·bt~;ik
dier Triumphen wor,it
wordt van de bouwÎIJ';
bouv,flJg (kt
citot Stad RomEn,
Romén, '0t
'nt
den
deJl tyd van Keifêi'
Keifèf Veîpdi~nu5,
Veip~fi~nus, semeenciyk
gcm-:elldyk op 3~F)
3~') Ja,'~ên
Ja;.~.n
IS het voor iets
lets gl;c!enb\°;JH":'i:;s
IC
gcfchat. In onze tyden is
,~i,(!enJ.;\\·J:'lC:j:::S 'C
achten,
voikom:':D zr,;;rn
achten. dat zyne Czaarfcne
Czaarfche Majdlcit,
Majdlelt, na
n3 r!eD
r!{'n voikom-=D
Zt~rr> ,
in het Jaar 1709,
byPultllwa, op het Zwccdf,;be
Le~H_r be·
li09, byPultawa,
Zwcedf,be Lee".;
bt:,
ZWt:edfche Krygsgevanp.en
Krygsgevangen~n.
we! O!1i;;crs
Offi:":r:rs
haald, alle Zweedfche
.. n, zoo wd
als Gemeene Soldaaten.
Sold3:~ten. op den
dt:n 1I J
JanUàIY·I7IO.
~l)UaJ'yI 710, met groote
om.
Statie, in de Hoofdftad
Hoofdfiad Moscouw, openlyk iu Triomph omgevoerd hepft
",
herft
".
TRIUMPHBOOGEN. Zyn kolleJyke
kofl:elyke opgerichte EerebDogen
EerebClogen "'
met
mt:t zinryk Schilderwerk en Dc\'ifen
DC\'lfen vcrcimd
vcrcierd,y waardoor'
waardoor de
Overwlnnaars hunne intrede doen.
Zegenpraalende OverwInnaars
TRIUMVIR en TRIUMVIRAAT. Zie het ArtykeIDRu.MAN.
ArtykelDau.MAN'
SCHAP,
SCHAP.

dl'ie bun'er
buiken heeft,
hroft,
TRI VENTER. Wordt van felle
fe!1e Spier, die drie
1gdlelde Spin.
gezego: 't Is eene foort van f2a;',ó:f
W(lf,:t
gezegC1.
f;~;t:'~';r>gdlelde
S~ln Zy w(,rt
van den Triceps hierin onrler(clJeid"!J,
onclerrcheiden. dar dcde
deere aheos
ai:cos (:rie
(:r!e
peefen
pee fen l:lPeft.
hpcft, ferwyl de Triventer
TrivC1;ter d<:an,an
d"al",an niet meu dan een
cen
of twee hebben
ht:bben kan.
DuitCchland die
TRIVIALE SCHOOLEN. Zoo wor':en
worèen in Duitfchland
Stad~fch()o,en genaamd, welhen minder in aarctien
Stadbfchoo:en
aal:zlen zyn, dan
de Gymn;,fien,
VlllJwaar zig de Leuiingen
Lecriingen gemeenclyk
Gymn~fien, en v<'nwaar
(;erft
(,'tlO Gymnafiulll
Gymnafium begeeven a)voorens
ft op
np een
alvoorens zy hunne Aca.
"cr
demiiche StucHen op eene
demiÎche
eel1e Uni\1erfiteit
U niverureit begiliocn.
bq:ir,oen,
TROCHANTERES. De Draaiers, zyn
ZyJl tWCI';
twee uitileeHels
uitllcekfeJs op
de zyde
zydtl def>
de& Heupenbef.ns
Hellpeno{,tèns Ot.:
De Litwc-ndige
Litw~ndige of bov"enfie
b~wenfl:e i~ de
grootfie (lf
Trochanter Major; de andere is de kk leinfie
IdnLle en l1tCt
htet
of Trocbanter
grootfte
Minor, beioc:
beia\:: dIenen zy voor de inpl;,mting
Minor.
inplanting der Spieren in het

Dyebeen.

TROCHEE. Cboreus
Larynfche
Choreus Lozange.
Lozallge. In de Griekfche en LatynCche
poëfye. een voet b.:fiaande
eerUe lang,
poëfye,
b-:fl:aande uit twee Syllabes, de eerfte
{;n
en de tweede kort, gelyk in de woorden MuJa en Servat.
Se,vat.
TROCHEUS. Trocbisci. Zyn de Dr:kende
b.:kende koeKjes in de ApotheeKen
theeken • bellaande
bei1:aande uit Poeders, Sappen,
Sappen. gedefl:iIleerde
gedeftilleerde WaWa.
teren,. welken te [aamen
faalDen tot eene Maffa gemaakt, met Dra
DraA

gant
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gant gemengd, en tot Koekjes gevormd waren, die van zelfs
zelfa
in den mond fmelten.
TROCHlLUS.
TROCHILUS. In het Franfch Stotie,
Scotie, Membre Creux, zoo wordt
in de Bouwkunde eene groeve of holligheid in het houtwerk
genaamd.
TROCHISCI. Zie het Artykel
ArtykeI TROCHEUS.
T
ROCHITES. Columna! Judaica!. Zyn zekere Steenen, die
die!
TROCHITES.
onder de 100denlleenen
]oodenl1:eenen geteld worden, van gedaante als Py.
Jaartjes,
verwonderlyk
laartjes, zelden dikker dan een vinger. Het is verwoTlderlyk
dat ze uit veele !tul,ken
!lukken dus zyn faamengelleId
faamemgel1:eld,,als
als of ze door
de hand van eenen Kon!tenaar
Konftenaar gemaakt waren. Sommigen
fban de !tukken
[ban
ftukken met gladde vlaktens op malkander
malkander,I als of ze
daartoe gefleepen
gelleepen waren. Anderen fchynen gegroefd of gereept
te zyn. Nos anderen hebben kerfjes, waarmede ze juift cp'
cil
malkander fluiten. De eeï1l:e
eedl:e Steenen van deefe foort worden
wordelI
gezegd uit Judea gekomen te zyn, waarom ze OOk ColttmnrJ:
Columntt
JudaïCa!
JudaiCa! genoemd worden. Men vindt ze ook op verfcbeide
verfcheide
pJaatfen
Hil.
plaat fen in Italien, en by Spangenberg in 't gebied van HiJ.
d~heim.
de«heim. Een Poeder van deef;:
dee[e Steenen
Sleenen gemaakt, wordt
voor een beproefd middel voor de Nierenlleen
Nierenl1:een gehouden,
TROCHLEA. Zoo noemen de Kon!twerktuigmaakers
Konftwerktuigmaakers (Mecha.
nici) een Katrol of Windas, waarmede, door middel van dikke touwen zwaare laften
lallen kunnen opgetild worden.
TROCHLEARIS. Zoo
ZOO wordt in de Anatomie het Katrol'SpiertKatrol-Spiertje genaamd.
genaamd, zynde aan het inwendige deel van het oog, eene
knorheenige Subll:antie,
Subfl:antie, waarover het lange en bovenfte
lmorheenige
bovenlle Oog.
fpiertJe. aan den binnenften
binnenllen Ooghoek, gevonden wordt.
TROCHOIDES. Eene foort van geleding van twee beende.
beender"n.
Nn. die door FALLOPIUS by de andere foorten
foonen gevoegd is~
H)'
H'1 heeft ze hierÏn doen beftaan.
bellaan, dat een der gearticuleerde
B~enderen
E;;enderen op het andere,
andere. cene
eene rondomgaande beweeging beeft
heeft"fi
weike
wcike beweeging, op dezelfde wyfe
wyre als bet
het rad oj) zynen As.
draait, gerchiedt.
ge[chiedt. Zoodahig
Zoodanig ii
is de
d~ geleding des eerften
eeri1:en hals~
Wi;;fvels
w';;rvels met het tweede.
TROCHOlS.
TROCfIOIS. Zoo wordt door fommigen de kromme Linie ge~
Daamd,
naJmd, die in 't gemeen Cyclois
Cyclais heet.
TROCHUS. (In de Natuurlyke Hillorie.)
Hiftorie.) Een Schaalvifch,'
Schaalvi[ch.'
hebbende de gedaante van een Tol, en waarvan verfcheide
ver[cheide
foor
ten zyn. 'e
't Is een goed Alcali,
Alcali. ter verzagting der fcher.
[cher.
[oorten
pe vogten. en om buikloop ep b!oeding te ftillen.
llillen. Zie PLAÁT
CCLXII. Fig. I. No. 1,2,3,
I , 2,3, waar No. 1. verbeeldt de rui.
rui..
ge Trochus
-de vlakke
Trochus;; No. 2 de gegolfde Trochus en No. 33-de
Trochus_
Trocbus.
TROEPEN. Zoo noemt men eene iegelyke menigte Soldaa.
ten. Doch door dit algemeene woord verHaat
ver1taat men doorgaands
een gantCch
santCch Leger.
X2
TROF.-

3~4 TROE. TROG. TRO].
3"4
TROJ. TROl.
TROT. TROK.
TROEPEN VAN HET EONINKLYKE
KONINKLYKE HUIS. Zyn in Frank·
ryi<
Corps, Gen;:
Gen~ d'Armes en de Grands Mous'
ryk de Guardes du Corps.
quetaires
TROEZENE Zie het A"tykel
A>tykel .i\LMANDlNE
ALMANDINE
TROGLOI'YTEN. Zyi}
Zyn zekere Lu"c1en
LU'c1en op het Eiland Mal.
tha. h?
in Hol,ol~
h~., ])(;F("}fr,
EGF("!U. dit'
die In
Hol·cr: onder de A~:'''~)
A~:'rle W00ï,iJn,
WOO1,/Jn, de
Arabi'èhe
I ;1al fp7~el\er)
fp~~el,er, en den RC~'T{cl)en
RC~'T'fc!1en Gl)ds~!i(ó:·ff
Gl}cis~:ie:·ff toe~e.
Arabi:che ';jal
da:m
zyn. Z)' zyr>
kir; keven en
daan "'yn.
ZyD groot en fie;}:.
fie; 1;. h!:'bben
hf'bben e"t:
e,,:c ];:Df;
over dag plo~gen
plo::gen en bouwer) zy het LaDe;,
La!ld, 1'0'331:
n'a~l: des nagts
~aan
~a:m zy in hnnne
hunne holen Diergelyken
Diergelykeil \1indt
vindt, "'en
I\'en or.t;
ar.K in den
Kerkelyken Stazt, by Vitel ho;
Kerke!yken
bo, insgiJlyl,s
llJsg,'dyl,s in Ir.dier;
Indie!; en Afrika.
die weinig van deefell
deefen oncterfche\ckn
onderfçhei,kn zvn.
zvr.
.
TROGLODYTICA Is de toecaam
toenaam varl
van de allerbe!t<>
allerbe!tr> Myrrhe.
Myrrbe.
haaren f'aam
ootleer.cl; waf\t
W&f\t zy
z,/
hebbende ha~ren
l1aam Ir::!!)
mm ha2r~ plaats ontle:"l!cl;
~roeide by de Trnglodyten.
Trnglodytm. een Volk hierboven befcbree.
befchree.
ven.
TROJAANSCH SPEL. Waren Spelen die men zegt l!1gcr.:eld
IngcP.:eJd
te zvn
Z'ln door A8can'us,
Ascan'us, Zoon van Aeneas,
Aeneas. en n:lderhand
naderhand <'oo.t
"oor
Rorneint:tl me.
met gr0:1(e
R1'0~te. plegtigheid
p!egtigbeid gevierd.
gevierd, Zv winden
wil;'rden ge.
de Romein!';;tJ
vierd dOOl'
door COlT:p3gl'ien
COf1;pagl"ien van })nge1ingen.
l')nge!ingen, z'n<,eiyk
zin"eiyk gf'kleedt.
gekleedt.
en voorzien van kleine
kleinE: Wapellruigen.
Wapenfuigen. Zy wierdf'O
wierden gekooCen,
gekoo[en»
aar.zie,(l vkf1e
F:?l-nilien van
voor het mcrrde'gedeelte,
mcrrde'gedeelle. uit de aanzie"l
vld1e F:nnilîen
ROlnen,
Boo!'dman \'3n
pan dezf:b7Ali
c1ezf:l"A!1 W!f:r.rl
wlAril genaamd,
gen3.amd. met
ROlnen. en de Hoo!'dman
Iywl %11
vltn PlÏnceps ']uventatis.
']uventatis, zj'nde
zynde fomryds
fOOlfyds
den [chiJonen
fchoonen tyld
de mt1fie
n;nfie E,fg<::naam
Erfg,,:naam tot het K""fnn'k.
K.:,fErf\'k. en zç!deo
z~lden minder dan
de Zoon van een'
e:on' voorraam' Stnateur.
St:nateur. Een bvzonder
bvzonrler ver·
rr.en zien in de vyf,Û:
vyfdë lEdeii
JEdeii van
haal van deefe Spelen kar'
ka:' men
VIRGJLIUS, beginnende met
wet Vers
Verg 545545·
TROjACKEN Eene Munt in Pooien,
Poolen, waarvan 'er twee op
TROJACKEN
eene Chourtak
Chouff:ak gaan. Men rekent ze op het vierëmwintig(l;e
vierëf:ltwintig!le
deel van eenen Ryksdaa!ler.
Ryksd~a! ler.
TROJLUS. Zoon van Priamtu
Pria'lnus en van lJecuba.
lIecuba. Het noodlot
bdlooten dat Trojen nooit zoude gt:Domen
genomen worden zoo
had benooIen
lang hy leefde. Hy was fioutmoedig
Iloutmoedig genoeg om AchilIes
Achi!les llan
aan.
randen, die hem doodde: en lwrt
kort daarna wierd de Stad
te randen.
ingenomen.
TROIT,
TROIT. Zie het Artykel VOJ.TIGEEREN.
VOLTIGE EllEN.
TROKA8R. Acus Triang1tlaris
Triangularis Cannulata, Een werktuig dat
Jat
byzonderlyk ter doodlleekingeu
doodfleekingen gefchikt is. Het is een Staa.
len Priem. wiens Ligchaam langwerpig rond is; met het eene
einde vafli~ezet
va!lr~ezet in een lddn
kidn Yvoor of Elpenbeenen handvat,
en waarvan het andere einde rr,et eene zeer îcherpe
tcherpe driehoeCnykige punt uitloopt. vanwelke punt de boeken
hoeken zeer fcherp
(cherp [nydende zyn. Detfe Priem is in een Zilver CannuletJe,
CannuletJe. dat als
tot
lOt een Koker dient. De twee uiteindens deefer Cannul zyn
open. en de Trokaar is omtrent eene halve Linie langer. De
open,
bin·
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binnenfie vlakte
v:akte van dit uiteinde is een weinig hoekswyre
hoekswyfe ge·
werkt. om zig
zjg geO:1Jkkelyk~r
gem~kltejy~.~r naar d<:!
d':! ~edaante des Trokaars te

fchikken die hier Ier
ter plaatre
plaatCe dikkAr
dikkAf is dan aan ZIlT
ZVT I·gehaam. Het
andere einde eindigt met een Plaatje of Le
Lepe"Jtje,
ter ODt.
ODtpe'ltje, dat tef
vanging des Waters ?f van an.dere
an.d<;re fio~'.:m.,
fiofF\:m., die men ontla!hn
ontlafifD
wil, en om haare dnft te gelelden,
ge!elcJe~, gelchlkt
gerchlkt is. Het eene en
wil
andere eincie
ein~e deefer Cannule,
Cannu!e, is
IS lef
ter wederzyde doorboord
met twee garen. De eenen
een en zyn beneden gewerkt, de ande
ande-..
ren op de zyJe
zy.:le der Plaat, om banden te Ontvangen.
ontvangen, zot}
zot)
ZUlllS
zul!IS noodig is.
De wyfe om het Trokaar te gebruiken i~ het in diervoege
hemden, dat het handvat ruft in het holle wan
van de hand.
te h-:lUden,
Terw111
TerwyJ den Duim de Pbat wederhoudt , liggen de wysringer
wjlsringer
en de middelfte vinger r.egtuit
regtuit langs het Trokaar
Troltaar,, en terwyl
de Heel1neefter
deefe twee
rwee \Tingers zyne han.igreep
handgreep beo
HeejrJleefter met dcere
dekt,
dekt. 11:00t
1l:oot hy het werktuig
werkl'uig door het duwen met het
h~t hol zy.
zy·
ner hand naar binnen.
binnen, waarop hy het Trokaar terug haalt.
en het Kanaal agrerlaat. om de !toffe
fioffe te geleiden, en haar eenen
vryell
lHaJken.
vrjlen uitloop 'e Illil:,ken.
TROLLIUS Rarwl1culus
Ra7l111lculus Helleberoides. Is eene Plant met e(j.
e~.
ne veeIbladige
veelbladige regdmaatige
regt:Jmaatige bloem;
bloem ; draagende
draa~ende dezelve enLel
e;}n blooten Hengel, en welkers Bloembladen zjg
zig nooit
op e~n
ten eel'emaale
eeremaale openen.
TROMBONI. Zie het Artykel TROMPET.
TROMBOS1$,
TROMBOSIS. Zoo wordt de ihemming
llremming der Meik
Melk of des
bloeds in het
he~ Menfchelyke Ligchaam
Lîgchaam genaamd.
TROMMEL. (LaplandJcbc)
(LaplalldJcbc) Zie het Artykel LAPLANDSCHE
LAPLANDSCH& To·
TaVEltTROMl'.1ELEN,
VEf.TROMMELEN,
TROMMELKA~,
TROML\mLKAS, :~ie het Artyl,el
Artykel Tn,IPHWM.
TYl\IPUWM.
TROMMELSLAGER. Zie het Artykt:l
Arlykcl TAII1BOEIl.,
TAlI1110&1l.
TRO iMMEL
MMEL V LIES Zie het
bet Artykd TVMPANUM.
TYMPANUM.
TROMMELWATER. Zie het Artykel 'fY1\1PANIAS.
'fYMPANIAS.
TROMOS f'Ie~
Plee fidc!eren
fidèeren (;:0
en be~ven
beeven Jer
der Leden.
TROMPER UN CHl<.:VAL.
CHEVAL. Dit getchiedt
geichiedt als men een Paard
op de volte regtom rydt,
rydt. en als men op het midden der halve
Cadcltce naar de Lin.
volte gekomen is, gaat men 00 dezelve Cac!ence
kerhand, gelyk mëtl
m~n begonneu h~ef[.
ht;;efr.
TROMPET. Is een zt!{(:r
zd,e r Blaas·lnftrumeilt.
BlaaS'lnftrume<lt, \-all
\'31lIwper
koper of Zil.
Zit.
ver.
ver, by de Ruiterjl"e
Ruitery"e gebruillelyk.
gebruil;elyk. De geene die 'er op blaart.
blaaft,
wordt een Trompetter g~lJoemd.
gdlloemd. en heeft
heeft in het Leger by
oude
de Militie. byna dezelfde vryheid, die de Herauten in ou::le
tyden gehad hebben, dat hy naamelyk van het
bet eene Le5er
Le&er
naar het andere gezonden wordt.
wordt, en wanneer hy het tellen
tel;en
of het Sein gegeeven heeft. veilig door devyande:yke Troe.
pen geleidt wordt,
wordt. ter plaat fe daar hy weefen
weeCen moet.
De Trompetten van Meffing en Koper worden nergcOIi
nelgenli beter
X 3
dan
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verCcheiden,
dan te Neurenburg gemaakt. Van deeCen zyn verfcheiden,
als DUÎtfchen
Duicfchen of zoogenaamde gewoone Trompetten; Flanfchen, die eën toon hooger gaan, en de Engeifchen. die l!e
Ge
fehen,
gewoone en gant[che
gamfcbe Tertia ltl
m hoogte overtreffen. De Ita.
ha.
liaanfche
]iaan[che Trompetten zyn eenige maaien rondom gewondt'n.
gewond"'n.
Poft- en Waldhorens.
Hiertoe bebooren
behooren ook de Bafuinen, Poft·
Deefe allen wordea
Deere
word eH te Neurenburg door de zoogenaamde
Trompetmaakers
Trom petmaakers beft vervaardigd.
Artykel BUCCINU},f.
TROMPET. Eene Zeefchelp. Zie het ArtykeJ
BUCCINUl,~.
l'ROMPETE MARINE. Is een Snaarwerk, met eene éénige
'l'ROMPETE
plangroote Darmtnaar. Het Ligchaam is uit drie ftukken of plan.
ken, driehoekig faamengevoegd, en heeft een langen hals.
Als deefe Snaar 2eftreeken
gefi:reeken wordt, maakt ze het geluid
geluld van
eene Trompet. Terwyl
TerwyI men met de regterhand den ftrykftok
ftrykfi:ok
voert,
voert. drukt men met de linker op de Snaar, in welke
welIw Cla'1
Cla~
vis men fpeelen wil. Dit Speeltuig heeft den naam van de
Ze,
Z':e, om dat het eertyd5
eertyds op de Scheepen gebruikt is.
TR.OMPETTE PARLANTE. Zie het Artykel
Tl\OMPETTE
Anykel SPREEK~
TROMPET.
TROMPETTER. Deefe naam geeft men aan eenen Vogel,
'fROMPETTER.
wiens geluid, zoo men wil, eenigermaate met dat van een
Trompet overéénkomt.
overéénkomt .•;
Vader LABAT zegt dat deefe
deeCe Vogel geheel zwart is. en dat
hy de grootte en byna de gedaante van een Kalkoen heeft.
Het geene hem byzonder is, is een dubbele bek, of liever
twee bekken over malkander, W;Jarvan de bavenne
boveIJfl:e als eene
be[chouwd worden, en
er. die waar.
waarfoort van hollen Neus kan befehouwd
fchynlyk tot het geluid veel toebrengt. dat deef~
deefe Vogel doet
hooren. Dl;!efe Vogel, die men mede M01loceras hiet, heeft
voor' en een aan de agtel'zyde,
agterzydc, hy is
drie vingers aan de voor~eer
zeer gemeen aan de Rivier der Amazoonen.
byzondera
Deefe Vogel is zeer gemeenzaam. en heeft niets byzonders
dan zyne foort van Gezang. Het is te onrechte.
onrechte, zegt de
Heer la CONDAMlNE , dat men dit geluid voor een Gezang
Gl:!zang
of gekweel aanziet. Het fchynt dat het in een ver[ehiI:end
ver[chil:end
werktuig gevormd wordt, en het geen 't tegengeftelde
tegengefJ:elde van de
Luchtpyp is.
TROMPETTER. Dit is eene foort van Indiaanfche Aal.
RUIseR zegt dat wanneer de nagt aangekomen is, en de Zee
Z.ee
Hil is, deefe Vifch een fterk
fJ:erk geluid maakt, 't welk men een
fbI
half uur ver van de pi
aars hooren kan j op weIke hy zwemt.
plaa~s
Men h~eft hem hierom TrompetterviJch genoemd. Zyne kleur
is geel, met witte Lynen gefchakeerd. Hy heeft doornen op
ftaart is,
den rug, maar geen vinnen, zoo dit niet naby den 1laart
alwaar men twee byna vierkante vinnen opmerkt. Hy
Hy heeft
een langen en beenagtigen bek,
bek J en wanneer decfe Vlfch blaa.
blaa·
fen
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fen wil,
Ly 'er het
ma~r'met
wil • :n')
~:)'J il>!i;
11!ft hy
h~t uiteinde niet van toe, maar'met
ll~,Il
boven 'K,
ft:·t'kl,i~n, trekt hy Je
ht):n ~OVi.:n
'Kr 'v::;.:,
w: :e' u;[
uór te f!::'ekkim.
de lucbt
lucht in, 't
~cen hC~l1
,>~);:1 !;.. doel
do::;t \-'nrmeo.
1)f:lll g:.;lq,d
g,)!;.I·d :~J
:~ï ;~
;.; :'>1.1),
\'nrmen.

TROMPETTER EN
Proteéloraat ?f
of
TROMPETTIW.
E,1 I-HWU)AUKE!\..
W~[Ftl'L~:JKE:\.. Het Proteéèoraat
haD;;!:!
"V(~r ,,;l')
J. (r)i":J:~tters en Heirpaukers In
hoo;;':! R',
R' ..... ht
hr ·;~hllJt
'Iihwt uver
a:l'! 1\rllJ'l::!:'tters
in
het hdiige
R:,;-:, , htdt I(rèllr-$axen,
heilige Roo!Jllcil'ó
RuolJlfl'h'j Rl':"
Kr:ûy-Saxen, uit hoofde van
het A,Hls
M1.n:,.hall\S-A'l1pt, en daarf)'n
daJI'f)'l} laaren
A.lds M:l:.!r~,.halks'Ail1pt,
laa!en de Keur.
Keur- en
alJdere Varnet)
VOl'ile') de,
Ryks, de G"fchi:len
G(;fchî:len onder hunne Veld.
de. Ryks.
VelddeeCe Rid.
en Hofero
Hoftro ,]puterc,
lJptm.'r~ voo;glOvailen.
voorgevallen J het van wegens deefe
derma.Jtige
Konlt, op de uilfpraak van het O;JperltamerlingO;>perltamerling.
d~rma.Hige "anti,
csden aankomen; ool,
fchJp en Opper CaUa
Caifa te Dl esden
ook hunne Pre.
vilcgien
wd van lyn:'!
vilegien zoo we::l
lVn~ Keiferlyke Majetl:eit als viln
van Keurv~rnieu'Vcll en be',c!1:fgen.
deeCe Keur-Saxifche
Saxen vernieuwen
De~·enigen. Maar deere
]uriS.lidie l1:(c;!Kt
ll(~kt 7.ig
?ig ni:t
ni~t alk~n
allec;!n over alle Veld- en Hofuom·
]urisJiélie
Ryk&v\Jr~aderingen en Ryks-Legers uit. voor';
peltcrs by de Ryk5VJr;;:Jderingen
pcttcrs
voor~
naamelyk ook Over
over aUe
alte and~re
andère diergelyke kunllverwandten,
kunl1:verwandten,
aan de Keur- en Vvrl1';lYiie
vrl1:::ly~e Hoven; waartegen echter voor
eellige
e~n Vortl:elyk Hof, het Recht van de
eeuige Jaaren,
Jaaren» van een
Onderdaancn niet- op Ie
te eiflèhen,
ejfI"chen, ingebragt is; lIlalr KeurVeltoogen gc.:!?an,
Vürtt
Saxen heeft daarwgen
daartegen Vettoogen
gedaan, dat wel ieder Vürft
van zyn Hof- MaarCchalksämpt
Gefchiilen onder de TromMaarfchalksämpt de Gefchillen
petters
perwrs en Heirpaukers , als zyne Bedienden,
Bedienden. kon doen beo
11lir~n.
yen met dat Vonnis niet te:
l1liEm. maar wanneer de Part
Parryen
tc vre.
den W.l.ren.
waren, de zaak alsdan voor hN
tiN Opperkamerlingfch:lp
Opperkamerlingfd13p te
Dreden moetl:
llloetl: komen, en het
hec aldHr
ald-lar gevelde Vonnis pla~ts
moeit
waarcntegen de ongehoorzaame
moefl: grypen;
gryptm; waarentegen
onge!1oorzaame Party tl:aat
kon maakl~n,
maaken, dat die, of met eenc
eene geidboete,
geldboete, of met het
ontneemen
omneemen van het recht van Leeriin;en
Leerlin;;en aan te neemen , of
ook by voorg?ande
voorg:Jande kenni:.neeGli!ig,
kenlJbeet:ling. (en
ten eenemaal buiten het
Giid te Deliren
Gild
fhliren., gdi:rilft
gelhaft te worden.
TROMPKf Vi\N
V.:\N EUSTACHIU,'}.l
Zie onder de ArtykeIs
'.r:ROM~~~E
~USTACmU3. l Z,ie
Artykels
1TROMPET
RO;,l,L 1:.1 VAN
fU:H.
VAN d\LL,OPIUS.
FALLOPIUS. ( TUiu_
TRONC. Is een klem Vaartuig m-;t
lll'~t een Verdek en een
eell viervitöl'o
kant ZeiL
TRONCHOU. Dit is een Z'~(~viLh
,;:e ecn b!aauwe
Z'~(::vjth ,'!:eecn
blaauwe kleur heeft Jt
en vee:!
veèl orce,ler
iJn~e,ler dan de Derbio,
Derbio. nn~r
ma~r .cd
\t:d korter en platter.
en die geen Schubben
Schabben be"ft.
he.;ft. Zyn rLlg
fL!g is blaauw en zyn bllik
buik
wit. Hy bedt
hec;!fc twee lheep:!o
tlreep:m <lie
üie v"o
v"n den kop tot aan den
d~n
fiaart voortioojilcn.
tl:rdepen is bogtig en
vooltloojilen. De boveni'ce
boventl:e dee[<lf
deef<lr fitoepen
de oilj::rfb~
Old~rfte regr.
regt. De inw;;ndig~
inw.:.nuigr: deeicn
deeit:n van dee[en
deden Vifch zyn
gelykvormig.i aan die van de Derbio. 't
gelykvormig
'e geen eene [aart
foort van
Giaucus
Glaltcus is_ Zyn vleerch is zagt
za~t (;n
cn heeft een zeer goed
goed,m
9n
Troncbou in de Middclland[che
MiddcHandCche Z<:c.
[maak.
fm aak. Men van,5t
van~t de TrolJCbof&
Zee.
TROON. Is eene verheven
verhevell pragtige Zitplaats of Zetel, die
maar alleen aan Gezalfde en Dvorluchtige Pt;r[ooncn
Per[oonen tol:
toe"..
komt.
TROON.
X4
T

~2.S
~zS

TROD. TROP. TROQ. TROS.

TROON. Carpenwm,
Carpentum, ,Solium,
Solium, Tbronus. Zoo wordt door de
Aftrologi genoemd, ais
als eene Planeet veele
veeîe waardigheden tef.
tef..
fens bezit; wanneer dezelve, by voorbeeld,
voorbeeld. te gelyk in haa~
haaf
huis en in haare verhaoging
verhooging is. Want vermits dezelve naar
hun gevoelen, ter dier tyd veel te zeggen heeft.
beeft. of ten min'
fie meer dan de andere Planeeten, zoo zit zy gelyk
geJyk als op den
Throon en voert ter zelver tyd het bewind,
TROf'JEA Zie het Artykel
TROf'lEA
Artykef TROPHEEN.
TROPJEOLUM.
TROPlEOLUM. (In de Botanie) Eene foort van de OEtan·
Delan·
dria-monogynia
dria-monogyn;Ïa Klaife der Planten, welker bloem bel1:aat
be!1:aat uit
vyf rondagtige
rondagttge bloembladen,
bloembladen. ingezet in de verdeelingen van
de Kelk;
Keilt; de twee bovent1:e
boven!1:e bloembiaden zyn zonder fieel;
de drie anderen hebben zeer lange en geba"rde
geba~rde Nagels; de
vrugt bel1:aat
be!1:aat uit drie bolro<lde
bolro;'lde kap fels , aan de eene zyde ge·
fireept en hoekig aan de andere. De Zaaden zyn drie, aan
de eene zyde gebogcbeld, en f.lOt'kig ,,::n
,,~n de <iedere.
;;r.dere, !TIaar
<lver
'Over het geheel wat rondagtig en diep gefireepr.
geftreepr. Zie op PLAAT
CCLXn
CCLXII Fig, 2. Deefe [oort
foort bevat de Cardamindum der
Schryvers.
geiloemd, bellaande
beftaande
TROPHEEN. Dus worden Zegeteiwnen
Zegetekenen genoemd.
uit allerlei wapenen. Oudtyds hakte men
mf;n alle t2:,ken
t2~ken van ceeenen Boom. ftaa.nde
fiaa·nde omtrent de plaats, alwaar het gevegt geDee!t'; afgehouwen
fchiedt en de Overwinning behaald was. Deef~
Tronk bekleedde men met de geheele Wapenruftir;g
Wapemufiicg van een
Hdd, en liet hem
hp.m aldaar ter gedagteniffe
gedagceniife der Overwinning
Haan.
fiaan. Naderhand heefe men tot
rot dien einde Steenen opgerigt,
om het Zegeteken langduuriger te doen zyn
1ROPICI.
1'ROPICI. Zoo heeten
hi,:Jeten de Cükel3,
Cirkels, die aan de o:lbeweeglvko
o:1beweeglyke
vlakte van den Waereidkloot,
Waere;dkloot, van de Punf/;i,s
Punflis Solflitia,Ubus.
Solflitia..libus,
dat is, van het begin van den Rredt
!{reefc en den Steenbok be,
beo
worden, Op eea
c!en Aardkloot worden zy van weer,weenfchreevelJ worden.
kanten in de wydte, van !l3
~3 i~ Gra"den
Graaden me.
me, de Linie of den
Evenaar parallel
p'uallel getroklnn
gettokk:m en fluiten de heete Luchtftreek
Luchtil:reel" t
Zona
D3gcfr!;els, welken
wel!;en de Zon rond·
Zena tm'ida in. Zy zyn de D<:gcir!;els.
u:;fcbryfc, wanneer zy den J:mgllen
Jangficn Cil
om onzen Aardkloot u~fcbryfr,
ltortt1:en
)wrtfien dag
dae maakt. D;;:
Di! eedle wordt Tropicus Cancri,
Callcri t de
Tro,hÏcZts Ccpricorni
Capricorni genaamd.
tweede integendeel Tro,liicus
TROPILLO. Zie het Artykel
TROPJLLO,
Artyke! GAI.UNASSA.
GALUNASSA.
TROPUS Zuo
Zoo worde
wordt in de
d:! Rhetorica genaamd, eene veran·
dering van de gemeeiJe
gemeene bç[ekenis
b;;tel, enis der woorden, als de eigeneigen.
lyke bete!,enis
betek:!nis in eejle
ef.me oneigenlyke veranderd wordt.
TROQUEREN, ZOO noem::n
noem:!O de Kooplieden Mangelen. Ruilen, dat is "\:Vaaren
,·erkoopen.
\Vaaren tegen Waaren ,'erkoopen.
. .
TROS In den Oorlog, betel;ent
betekent het gemeene Volk, als Stal.
TROS.
Marquetenters, enz.
knegten, \-Va[chters,
\JVafchtors, Zoetelaars, Marquet~mteIS.
mz. De~
fen noemt men
weil ook Trosboe7)en~
Trosboeven~
TROS·

TROS.

TROT.

TROU.
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TROSSEN, Zoo zegt men, als zig een Bergman
Berg:nan heimelyk van
TROSSEN.
ZY';\è;1 arheid
ar~eid we'" begeeft.
ZY"";-'
',fROSWORM. Deeie
Deefe Worm is byzonder aan Noorwegen.
TROSWORM.
(lus, om dat de Wormen van deefe
deeCe foort
Men noemt hem rlus,
byéén vetzaro"ld
ve~za[TJ~!d en op elkander gehoopt
altoos in Troepen byéé::l
I~e lengte van ee~
een GarftekooI en de dikte
zyn. Zy hebben r~e
vVan,'cer deefe Wormen
Wormeil met elkander ver.
ver..
van een draad. vVan"eer
ééoigd zyn, zoo
ZrJO V(\('!lcn
v('rmen zy eene Koo,'d,
koo,'d, die anderhalven vinvin.
ééDigd
verfcl1eirle v~demen
v2demen lang. DeeCe
Deere Wormen
ger dik is, en verfcheine
gefiactig ouer elkanderen
elkand3rcn,, echter ir.dlervoege
ir!diervoege dat de
kruipen geftactig
gebeele keten
keren [efta~lig
peftaJig voorwaarts
voorW2arts be\veegt,
beweegt. en eeDe
eene ftreep
geheete
wa:ufchynlyk dat deefe
deeCe Wormell
agter zig laat. Het is zeer wa::rfchynlyk
maJ~anàer
malkander verfl;nden.
verfl:nden.
DRAF',
TROT. Zie het Artykel DRAF.
TROUBADOURS ofTROUVERRES. Waren in oude tyden
Dichters en Liedjesmaak~rs
Liedjesmaak"fs by de F:anfchen,
Franfchen, welke Ge.
Gede Dichlers
geCpeeld of
naderh'md op allerhande Inftrumenten gefpeeld
zangen naderh<md
gezongen
gp.:wngen wierden.
w'erden.
Leder, zoo lang als
TROUSSE QUEUE. Is een groot {bk
ft~k LeGer,
Paaràenftaart. dienende om den fiaart
f1:aart op te
een afgek~pte Paardenfhan.
CrO!lpe brucdër
brued.:r en aanzîenlyker
aanzienlyker te maa.
maat
binden. en om de Cronpe
E~n Sta:utricm.
St;1utricm. die over den ftaart
fl:aart toegegefpt wordt.
ken. Een
cgter van een Zadel..
TROUSSEQUIN. ZOO noemt men een egte.
boola, of een ftuk hout, waaraan de Zadelreepen vaftgemaakt
bool;}.
worden.
word"n.
TROUW-BELO"li'TEN. Is een gewillig accoordvantweev!'ye
accoord van twee v!ye
TROUW.BELOFTEN.
Per[oonen.
Perfaonen. om met malkander te zullen trouwen. Hierom.
ihat l'.an
~.an te merl~en
merl\en :
trent 11:a:tt
J. Alle Jongmans boven de vyfentwintig Jaaren
Jaaren,t en jonge
i.
cl>': twintig Jaaren.
Jaaren, vermogen zoodanige
Dagters boven d~
Dogters
Trouw<beloften aan te gaan. Doch daaromtrent moet men
Trouw-<beloften
letten:
Perfoonen. den vereifchten
vereiCchten ouderdom
(a) Ingeval zoodanige Perfoonen,
ftaan. en hun
niet hebbende, die onder Ouders of Voogden ftaan,
berouwende • zoo is zoo~
het aangaan van die Trouwbeloften berouwellde,
geener
waarde. hoe
danig eene Trouwbelofte nul en van geen
er waarde,
zyn. en vervalt vall
van
opgefteld zyn,
kragtig dezelve ook moge opgefteJd
zeUs.
(b) Een Mlnderjaarige,
Minderjaarige, met toeftemming van zyn Voogd ee.
hebbende. en naderhand ziende
ne Trouwbelofte aangegaan hebbende,
zyn,t kan zig van het voorrecht van
daardoor benadeeld te zyn
bedienen, om daarvan ontllagen
ontflagen te worden.
minderjaarigheid bedienen.
(c) Een Jongman en Jonge Dogter ,• de voorgeftelde jaaren
Diet hebbende, en de aangegaane
aangega-ane Trouwbeloften echter wil.
niet
geftand doen
doen,t fchoon de Ouders of Voogden daarIB
daaril1
lende geRand
., .
X5
niet
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Jliet
[entceren , zoo zouden die Vrienden of
niet gelieven te Con
Confentceren,
Voogden, daarop gehoord ~y?de,
~y~de, zulks niet kunnen belet.
ten ten ware zy zulke gewlgtlge
gewlgtige redenen daartegen inbrag_
inbrag.
wn: waardoor den Rechter bewoogen wierd.
wierd, om zoodanig
een buwelyk te fufpenrleeren
fufpendeeren en te verhinderen.
(d) Zy die de vereifchte
vereiCchte Jaaren hebben, en door Trouw-be.
lofte verbonden zyn, kunnen tot voltrekking van het huwe.
lyk worden geconftringeerd,
geconlhingeerd, en weigerende l.1etze]ve
~etzelve te vol·
vol.
trekken, zoo wordt een alJder
ander Perfoon
Per foon , gemeenelyk den eer.
{ien
flen Deurwaarder van het Hof, of een Gerechtsbode binnen
de Steden of ten platten Lande, in hunne plaats gelleld,
gefteld, om
bet huwelyk te voltrekken; en dan moet de Nieuwgetrouwde
Man. zyne aldus getrouwde Vrouw, naar goedvinden
goed vinden van
den Rechter. van behoorlyk onderhoud voorzien, tot de gemeene huishouding en bywooning toe. B1yft
Bfyft hy zig ontrrek.
ken. dan moet hy zyn vrouw blyven alimenteeren en onder.
ken,
bouden.
houden.
Tot het aangaan van Trouwbeloften is het confent der
Ouderen niet noodig; behalven in de Provintie Utrecht, al.
waar zoodanige Trouwbeloften,
Trouwbeloften. zonder onderfcheid van Jaa~
:ren,
ren, buiten de toeftemming
todl:emming der Ouderen aangegaan, in naar.
geener
volging van het Roo.mfche Recht, nul en van geen
er waar.
de zyll.
zyn.
3. Daar zyn tweeërlei foort van Trouwbeloften, Schrifte
Schrifte...
Iyke en lVlondelyke,
Mondelyke, die beide verbIndend kunnen zyn. naa.
lyke
melyk:
ulelyk:
4.
4, Onder de Schrifcelyke behoClren,
behooren, de geen
geenen
en die voor No.
taris en Getuigen,
Getuigen. voor Secretaris en [l.vee
Schepene.n, door
nvee Schepenen,
de wederzydfche Ouders. by Huwelykfche Voorwaardens , of
bV
by Aéte
Afte onder de hand en wederzydfch getekend;
gettkend; en die door
:Brieven
Brieven of Procuratien worden aangegaan. Waaromtrent men
aanmerkt.
(a) Dat de Trouw-beloften moeten inhouden, de naamen
der Contraétanten,
Contraaanten , als van meerderjaarige jonge Lieden; of
geaffi!1:eerd van hunne Ouders
Ou::lers en Voogden, die dezelve
als geaffiileerd
Conven:ie in allen deele goedkeuren, en dan het einde waar
toe: ",. zig wederzyds te verbinden, om met malkander in den
treed en."
" Huwelyken Staat te treeden."
tb) Die Notarieele Trouwbeloften kunnen
kUllnen zelfs gemaakt wor~
den, onder willige Condemnatie van den Hoogen Raade.
(c)
Cc) De wederzydfche Ouders kunnen ook een huwelyk con.
contraéteeren
doOl" eene huwe.
traaeeren tuffchen minderjaarige Kinderen, dOOl'
lykfche voorwaarde te maaken, niettegenf1:aande
niettegenftaande de Dogter
naauwelyks veertien Jaaren oud is; en zulks is te meermaaien
ved1:aan
verftaan van waarde te zyn. .'
(d)
2.
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(d)
(ti) Het kan ook gefchieden door Brieven; nademaal in de

Trouwbeloften alleen gerequireerd wordt, Con[enr
Confenr en Toe·
flemmiDg.
fiemmiDg. en de Acceptatie door een gelyken brief daarby ge.
vo("gd
vo,"gd zynde,
zynde t is van v,?lkomen waarde, zeifs gefchiedt zynde
bv N otarieele procuratie.
Procuratie.
(è)
rè) Ge[chiedt
Gefchiedt echter rnee!1:endeels onder de hand; daarïm mal.
j{;nder
kander we::lerzvdfch
we::lerzydfch beloovf:nJe,
beloovf:nc;e, en n:ct Acceptatie verbinden.
verbindende om met malkander te zullen trouwen.
(s.)
(5.) Dergelyke Trouwbdoften in ~efCArifte
~efcArifte conl1:eerende.
200 moet de Trouw voltrokken worden, al was 'er geen tyd
zoo
geftipuleerd of uitgedrukt; zelfs al was 'er ongelykheid van
Conditie en middelen, zo zou dezelve ten allen tyde. des
zynde, moeten voltrokken worden.
worden, op den tyd door
verzogt zynde.
den Rechter te bepaalen.
6. Zoo by de Trouwbeloften gevoegd was: indien de Bloed.
tocftemmen; zoo wordt dat indien,
verwanten of Voogden het wtfl:emmen;
door de daarop gevolgde byfh.aping
byfhaping weggenomen,
7.) Zoo de Trouwbeloften by een Mansperfoon fchriftelyk
gedaan. niet by de Dogter • zonder interval waren geaccep.
geaccepteerd, zou hy daaruit geen recht kunnen genieten.
8. Dee[e of dieigelyke
die;-gelyke woorden.
woorden, aan eene jonge Dogter ge.
fchreeven : za 0a lang ik leef zal ik u nooit verlaaten, betekenen
was het byfll<,pt'1
byfll<'pt'1 daarop gevolgd;
geene Trouwbeloften, al w~s
zelfs al had hy ger.~hreeven haar gehouwen getrouw te zullen
zyn,
zyn t en nooit te zulien 'lJerlaaten; want die woorden kunnen
ook van onderhouden word<::n verftaan , en de Mansperfoon
veridaaren , nooit gemeend te hebben
heeft maar onder eede te verklaaren,
zig te verbinden van met haar te trouw<::P.
trouw<::r.
»
I) Troawbeloften met v/oorden,
vloorelen, worden op de volgende wyfe
gecontraheerd; wanneer de een de andere. ten overl1:aan van
twee [uffifante
fuffifante getuigen, of wel tu!fchen elkander alleen. zig
Din
verbinden. te weeten : Ik beloof en verbinde myn Perfoon 0711met U N. N. te zullen trou'l.ven;
t"OU~ïJen; en indien zulks dour N. N.
wordt aangenomen door zig daartoe insgeiyks te verbinden;
mnar
IUnar niet geaccept<!crd zynde,
zynde. is dezelve nul en van geen er
w:;:ude. Doch daaromtrent ftaat te letten:
(a)
Ca) Dat, om in Rechten te bewyfen. dat iem~ntJpol1Jalia,
iemant Jpol1Ja!ia, of
trouwbeloften met woorden heeft gecontraé1eerd.
gecontraEteerd, zdks
zulks br,;
bë,;
klaare woorden.
woorden, van wederzyde uit!
uit ..
weeren moet worden door ktaare
gefprooken
geJprooken en verflaan
vcrftaan,,die
die een notoir verband in zig bevatten.
bevatten,
dat de Ziel van het bewys is.
fb)
(b) Dus zyn de woorden, in den tegenswoordigen tyd ge.
getrouw. nul; als beo
be'
fprooken: ik trouw u; of ik geef u myn trou"J).
helzende geene woorden die verbinden van te zullen trouwen;
maar de woorden in den toekornenden
toekomenden tvd gefprooken: ik zal
uU trouwen, of ik belooj met u te zullen trouwen, ~yn verbin·
verbin-

dende,
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dende om dat
d:1t ze notoir zyn: daarom zouden de woorden:
ik
ik. :>al
zal ~ myne trouwbelofte
troucJJbelofte geevm.
geeve.ll, niet verbinden,
v~rbinden, en die notoire verbwdtcmffe
verbtndteniffe moet e1en
men door Getuig(jl)
GetUlg(;1J doen blyken.
(c) Die getuigen moeten buiten aile
alle agterdcrking
agt~rderking zyn; omdat
uh:ril:e gewigt is, en omdat
bet
het huwe1yk
huwelyk eene zaal: van het uh:rfre
oDl'lilliGc hU'.velyken
huwelyken een Mer.~ch gc;duurende
gr;duurende
gedwongen of onwilliGe
leeven ongeiul,ldg maaketJ.
zyn ganrfche leeveIl
maaken. D::;zrom
D~2rom vClffiogen
vClmogen
geene Bloedverwand(en
f~rüiii2ire Vrie:!lÎcn,
Vrie:,dcn, als gt~uigen
ge':uigen
Bloedverwanàcen of f:m,iiiaire
aa!1g~nr);nen ce
le, wmden;
worden; gelyk
d~,;:~·,:il;. ~c~n
~l::;n [aamen.
in dit geval aa"g'~llrJ.Tlen
gelyl~ d~.::;~·,Jt;,
vloed van prefurr.ptien,
prefurr:ptien, mdicien
îndicien en fchynbewylèll
fchynbewylcll hier in
aanmerking
aar.merking kOffit:ll.
komt:n.
(dl Ook wordt gmme 1'rollwbclofte
l'roawbelofce gecontn.heerd,
gecontn~heerd, door het
maal' by beei't
hee;t de
d~ l'e!.:s
j«'!L:S om de beo
byfIaapen
byfiaapen of bezwangeren; In1!<!l'
llaapene
flaapene te (Touwen,
trouwen, of ti::
!i; C:oteel'en,
O::oteel'en, en h~t
b~t I:inc IC onder.
onder_
houden, al had
bad h}'
h~1 rloor
c100r fchoor:e
fchoone ut:1often
~(;loften an
cm bedtiegeryen
bedliegeryen
tot dkn
di~n val sebragr.,
?,ebragt,
haar tot
(e) Schoon de Twuwbeioften
Trouwbeloften veeItyès
veeltyds yergezeld
vergezeld gaan met
e~n' Rio!!,
Rin!!, Pennin;~,
Penning, enz.
mz ,tI~n
tf~n onderpsnd,
onderp~nd, zoo
het geeven van een'
is zulks niet noodzaakelyk, en geeft z,"lfs
prcfull1ptie van
zelfs geep
g.:en prcfulllptie
woolden daarby
beloftëo,
ecn w~.are de notoir verbmdende Vloorden
beloftën, {en
gekomen zyn.
gelwmen
gegeevell zynde,
zynde<, en de Ver'
Ver(f) Een Ring. en::;.
enz. op trouw gegeeveil
loofde
loofd.e Iwmende
komende te ÎliJ?ven,
nè?Ven, zoo zyn de Er;gcnaamen
Eïfgcnaamen tot geene
g.::houden, vermits ce
de 07e1'ledene
O'lededene haare beo
l'efiitutie daarvan g~;lcuden,
l'cftitutie
loften met den dooa heeft
he·eft teveftigd,
beveftigd.
(10.) De T(ollwoGloiten
Tiollw0elOiten vergaan
velgaan en worden vernietigd in
In de
volgende Gevallen.
Gevallell<
(a) Duor
Door oncier!inge
oncierlinge toefiemmmg
toefl:emming en w(;:de;'zyjfct(~
w~àe;'zyj[ác bewilli.
ging.
eb) Als een Vryf'.:el'
Vryfter op cene
eene COllditiolleele Trou,JbeJo[te
Trou1;lbelorte beo
be(b)
flaapen
flaap<!n wordt; <!;}
e.1 die COlJoÎiie
Couoitie f!Ï(;;t
dr::t volgt.
vo:gt. By \-ocrb::!(lld:
\;oorb~eld: iTc
iA:
zal 1$ trouwen im!ien
i1l4ien ik îó!~ b~Z'UJJnget;
b.J:<><wJnger; en haar niet bezwange,,!
rende. zoo is de [:':;:iOi'ltl
~~ioi'le le
l~ nle[.
ll,el.
(c)
Cc) Door hd
het oDeeriy;,
oD.oeriy:' ll'levell
l~evel1 ""n
V<in ,;e
de een
~en 9f
!Jf ander der ConCon·
t~aétan(en.
jat de Do~wr
t~aétanten. Hy
By vooroedd Jat
Do~rcr zig inmiddels van
lir.t beilaapen.
bel1aapen. zoo !qn
k~n de J
J,Jllgma!1
0ngman haar verlaaten;
verlaaten ;
een ander )it;t
of ?!OO
zoo hy na de gedaan~
gedaall~ Trouwbeloite
Trouwbelohe ontdekte,
ol1tdd;te. dat zy zig
fpee[en. die.
diefchandelyk had verloopen.
verloopen, zelfs in bankroet te fpeelen,
ell:l;.
verye te pleegen • en;.
(d) Uit hoofde dat zy voor dato van het
hat ge
geeven
even der TrouwTrouW'·
beloften een Kind bad gebaard, het gr:en
gp.en de Jongman niet
wW:,
wift, zoo is hy daaraan niet gehouden: zoo ook eene Dogter
ontdekt, dat haar aanftaande
aanf1:aande Bruidegom onder
niet. als zy ontdekt.
Trouwbeloften. een kind by een ander heeft geteeld.
(e) Men beboeft de Trouwbeloften nietgef1:and
nietgeftand te doen, Wan·
wan·
faalUl'OOvend toeval in een der Familien
neer inmiddels eenig faalllfoovend
komt
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komt te gebeu~en;
gebeu·en; by voorbeeld, dat een Nabeftaande
Nabeflaande Crimineel word~ ge1haft.
ge1lraft.
([) Z}' v~ri'a1::
v~ri'aL oot: als een der Contrahenten onbekwaam tot de
voortteeiing hC'Jonden
he"Jonden w~r~t. C!0~,
~o~, als een
~en van beide ilaande
ft~ande
de Trol'·,-,;)~lofwi~"
Trol'·,-,;)~lûft.<m,. door blmdhód.
ohndh!:l,d. nrlie~
nrlIe~ nn
v:m Nel!S, Lippen
LIppen
&c. ve;m:nki
ve;millki en ffiiLClaal:t
illiLClaal:t wordt.
wodt.
(g) De Trou(1be!oftc
Tr01Jwbe!oftc vergazt,
vergaat, als
ais de Brui~cgorn
Brui~egorn voorgewe~dt
voorgewendt
heeft vod
'led gate:
galè el, goed, of een AiJlpt, Ol een Jaarly!;("ch m·
in.
komen te bezicten,
oezitten, en hy integendeel bevondell
bevonden wordt met
vede Scbu:áen bezwaard te zyn.
vee!e
(b) Ook 213 ':'es
':es Bruidegoms Vader, ftaande de Tro~lWbelofto
bankroet komt te fpe::len.
(i) De Tro~m'ba!ofte
Tro~lWba!ofte vervalt door Verjaaring. wanneer als
een van beide in het veitrekken van zyns beiofte •, daartoe
~,3.ngema~mà zynde, over de twee
twet! Jaaren
Jaaren in gebreke
behoorlyk ~,3ngema~mà
is gebleeven ; en zoo de Verzoeker dan eene
ecne tweede TrouwTrouw.
belofte Eang!!at.
Eangaat, zoo houdt die ftand, en de eerL1:e
eerfte wordt
voor vervallen aangemelkt.
'
(k) Eene Trouwbeiofte in dronkenfchap
drcnkenfchap aangegaan J vervalt.
vervalt
al was de byflaapin<T daarop gevolgd.
•
(l)
(I) Eene Trouwbclofte
Troüwbclofte kan ook vernietigd worden. door
verandering van GpdsdienL1:,
Gpdsdien11:, langduurig afweefen,
afweeCen, trouwloosheid,
heid , enz.
ecn door Trouwbeloften
(m) Als iemant zig aan meer dan een
voorgaan. behoudens
heeft verbonden. dan moet de eerfte voorgaan,
nogtans de tweede zyn recht en aél:ie van intereffc:, voor zoo
veel hy of zy daardoor zoude meenen verkort te weefen.
(n) Eene Trouw!Jelofte van een meerderjaarige Dogter, aan
alln
twee verfchilIende
verfchillende Perfoonen gegeeven zynde, zoo behoudt
haar, al had de tweede haar omëerd
de eerL1:e
eerfte zyn recht op haar.
en beflaapen,
beflaapen. en hy kan haar trouwen, maar is 'er niet toe
gehouden.
TROYEN. Eene beroemde Stad van Phrygie. Paris.
Paris, Zoon
van Priamus. Koning van dat Land.
Land, Helena gefcbaakt heb.
bende, de Vrouw van Menelas, was oorzaak van baaren
haaren on.
ondergang. Deefe Stad wierd dOOf
door de Griel,en tien jaaren lang
belegerd. en gt:nomen
genomen door middel van een groot houten
Paard, 't welk Pallas den Grieken geraaden had te maaken.
en waarïn men Krygslieden verbergde. De Belegeraars zig
houdende, als of ze terug trokken, ftelden de Troyaanen wie.
len onder dat Werktuig; maakten eene groote bres in den
Muur en ileepten het in de Stad. Geduurende den nagt gin.
gen de Soldaaten 'er uit; gaven een Sein.
Sein, naken alle
alIedeWy.
de Wy·
ken in brand; waarfchouwden
waarCchouwden de reft
left des Legers en de Stad
wierd seplonderd
seplondeHt en verbrandt.
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TROY.POND.
TROY'POND. Zi~ het Artykel POND DE TROtS.
TROIS.
TRUCHSES. Betekent .gem.eenelyk
gemeenelyk een Spysopdraager; m23t
in eenen byzonderen zin,
j:; het een Erf· en Aardsampt, in
Zin, 13
11]
het Duitfche Ryk, en fchynt deefe naam, naar de D uitfche
Taal, zoo veel als Trug das Effen te willen zeggen, ook
Keurvorft
zynen oorfprong daarvan te hebben, vermits de Keurvorfl:
van Beyeren • als des Heiligen Roomfchen Ryks Aards-Trllch·
Aards-Trllchfes of Archidapifer, by het Keiferlyke Krooningsfeefl:
Krooningsfeefi en daar..
op volgende Maaltyd, eenige Spyfen op de Keiferlyke Tafel
zet, welk Ampt in des Keurvonlen afweefigheid, zyn Sub.
11:îtuit,
fiîtuit, de Graaf Truchfes van Waldburg.
Waldburg, als des Heiligen
Roomfçhen
Roomfchen Ryk'
Ryk- Erf-Truchfes, gewoon is waar te neernen.
Wanneer Keur Beyeren in den voorigen Oorlog in den Ryks·
deszelfs
ban verklaard wierd, heeft het Huis van de Palts deszell"s
Keurplaats
Keurpla<lts., benevens het Ampt van Aards·Truchfcs
Aards·Truchfes in het
Jaar 1708, van zyne Keiferlyke
Keifer!yke . Maje!leit
Majefieit verkreegen,
verkre~gen, maar
. de Keurvorft van Beyeren wierd
I 4 in alles we·
wlerd in
In het Jaar 17
171410
herf!:eld.
der herfteld.
TRUFFELS Tltbera.
Tubera. Zie het Artykel AARD·ApPEL.
AARD·APPEL.
TRUFFEL WORM. Deefe Worm is doorfchynende en wir.
Het zyn de Wormen van deefe foort die veroorzaaken dat de
Truffels dik
dikwlls
wils bederven. Wanneer men een opgebulte
oppebulte
Truffel
Truffd tutfchen
cutfchen de vingeren drukt, zoo ontdekt men 'er
'e~ plaat..
fen in die terug wyken. Het is mede op deefe plaatfen dat
men dik wils wormen ontdekt,
ontdekt. die dvor
dJor een verdikt vogt omom.
ringd zyn. Zy onthouden zig hierin
hierïn tot den tyd van hunne
gedaanteverwiffe!iug,
TRUITTE.
'fRUITTE. Pail
Poit Trtlitté.
Trttitté. Zoo zegt men van een Paard, wiens
wit haair, voornaamelyk aan kop en hals met rood gefpik.
keld is.
TRULLA. Dit was eigenlyk een lange Keuken Lepel met een
lang heft; maar men gaf algemeenlyk deefen naam aan alle oe
Vaten die eene handvol bevatteden
bevatteden,, aan de Drinkfchaalen,
Metfelaaren.
en zelfs aan de Truffels (Truellce) der MetCelaaren.
TRUMSCHEID. Tympani Scbiza. Wordt van drie dunne
toegefpift. als eene
Plankjes faamen gevoegd.
gevoegd, in de lengte toegel"pill:,
driekante Pyramide, en op het bovenfle
bovenfie Plankje,
Plankje. als de refonantie-bodem, met een lange Darm.Snaar'
Darm.Snaar· o~·ertrokken.
overtrokken. die
'met een Strykftok
Strykf!:ok ge!lreeken
geftreeken wordt. Sommigen zetten den
hals aan de borft.
borft, en houden het dus met de linkerhand.
linkerhand, beroerende met den linker duim de Snaaren op haare vunten.
daar ieder Clavis is. zeer zagtkens, fpeelende als op eene
Trompete Marine. Doch deeCe Tympani Scbiza heeft vier
Snaa~en.
bovenflen blyven altoos in eene en dezelf..
Snaaren. De drie bovenften
de toon,
toon. als e, g,
g. e,
e. Maar de glOme Snaar wordt met den
Q~im geroerd.
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TRUNCUS. Een Stam of Tronk, betekent in de Andtomie
Aniltomie
den Romp van een Ligchaam. zonder hoofd, handen ofvoeofvoe·
ten. De groote Pols-Aderen, welken uit de linker Hartkamer, en den hollen Ader welke uit de re?,ter
re~ter Hartkamer gaat.
zlg vandaar in ver~
ver,,!
worden ook Trunci genaamd, omdat ze z!g
fcheiden dtelen
fcbeiden
d"elen des Ligchaams, gelyk t~J;ki:!n.
t~kkt:!U, verdeelen.
verdeel en.
middelfie deel
TRUNCUS. Zoo noemt VITRUVIUS ook het middelfte
van een voetftuk
voeti1:uk.• by de ItaIiaanen
Italiaanen il Qpf/dra
Q.ul'ldro .genaamd.
genaamd, al~
aJ~
zyn·je
zyn·ie gelyk een DobbeH1:een.
DobbeHl:een, en hebbc;nde
hebbende byna eenerlel
breec:te.
hoogte en bree"re.
TRUSTEES Z00 worden de
oe Bewindhebbers van de Ameri~
'TRUSTEES
caanfchc::
caJnfch,3 Commercie
Co,nmercie Compagnie in Engeland, genaamd.
TRUT1NA. Z'e nt:t
TRU1'lNA.
het Artykel
Artvkel BALANS.
TRUTINA
TR
UTIN A HERMETIS. Zoo wordt genaamd eene konftlge
konA:lge
Methode, om hel
het zoogenaamde Geboorts-Thema der Sterren,
Sterren.
faam(;:n te voegen, en
met den dag of tyd der Ontvankenis faamen
uit den faamenhang
faamenbang van dezelve, aangaande de natuurlyke
Hermes
oordeeletl. Men zegt dat Hermu
neiging des Menfchen te oordeele!1.
dee[e
deefe Konft
Ronft uirgovonden
uitgevonden en
cn Ptolomeus.
Ptololneus, of wie de Auteur van
htt Centiloquium zyn mag,
het
mag. naderhand hevcftigd
bevd1:igd heeft.
TRUTTA. TroEla, Fario.
Fado. Zie het Artykel FORELLEN.
FORELLEN,
TRY.
'IR Y. Is een Boomt je op het Eiland Madagascar, wiens baft
baft,'..
door[needen
doorfneeden zynde, een Sap gelyk Melk van zig geeft. De
ball:.
baft. tot draaden
draad en gefponnen. is bekwaam tot eene Stoife.
Stoffe ,
zagter lJJaar
maar niet zoo fterk
fierk als Boomwolle.
TR Y
YllLIUM.
llLIUM. Zie het Artykel
ArtykeI HEMINA.
HE MINA.
TR yp,
yp" Zie het ArtykeI
Arlykel FLUWEEL.
TRYPHERA MAGNA en MINOR; TRYPHERA PERSICA
en
Cl! TRYPHERA
TR YPHERA SARACENICA. Zyn naamen van ver[cheiver[chei'
de Conferven , die uit veele Ingredienten befiaan,
beftaan , en door de
oude Geneesheeren voorgefchreeven wierden.
TR YS
YS!'v~
MUS
US Zie het
bet Artykel TRISMUS.
TIlISMUS.
'fSCHAIKEN
TSCHAIKEN en TSCHINACKEL.
TSCHlNACKEL. Zyn kleine booten of
fcbuitjes,
[cbuitjes, waarvan men zig in Hongaryen, inzonderheid op
den Donauw, als ook op den Dnieperfhoom
Dnieperfl:room bedient, om van
den eenen Oever tot den anderen over te vaaren.
TSCHAKAL. Is een grimmig Dier dat in Afien en in Afrika
gevonden wordt. Dus noemen het de Turken en eenige an~
dere Volken. De Arabieren noemen het Ibu Awi. De PerKufch, dat is Zwartöor. Maar MARMOL noemt
fiaanen Sia Kufcb,
het .Adiwe,
Adiwe, buiten twyffel
twyifeJ van het Arabirche
Arabifche Dib,
Dih, en met
fel ad, Addib,
.Addib. dat is een Wyf. De Europeërs.
het voorzet
voorzet[eI
hebben. maaken 'er nu een Vos van
die daarvan ge[chreeven hebben,
FIGuJt.
gelyk OLEARIUS doet, dan eene Hyena. Dus doet FIGUE'
ltOA.
llOA. Anderen
Andtren noemen het een Wolf of Hond, of een Mas·
telijin
tehJin van beide, Edoch het is zeker dat het Dier geen van

allo
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alle die [oorten is; maar een afzonderlyk geflacht,
genacht , in gedaall;
gedaa1J.
gtlyk een Vos, maar in !1:trkte
fierkte dtn
den Wolf gelyk ;
te en kleur gf:lylt
verfchilIende glootte.
glooae. Het blyft by da~
dag in zyn hol,
hol.
doch van verCchillende
e:::n Roof.
Roof vind~,
vindt,
en gaat by nagt op den roof uit. Als he~ e.~!l.
roept het de andere Tschakals cyétn;
I:yétn; hel gell'lCI
geh:id J~
j~ AVI
Avi of JI,
Ji ,
i g en
of gelyk het baffen
haffen van een' Hond. Het Dier is zeer li!1:
lillig
gedrec;;eD zyude.
zyude, in ~e huifen
huiüm die
gulzig; gaat, van honger gedrecV'ç:D
het open vindt, doch ve;ra~dt
ve;ra~dl zig door zyn geluid en wordt
gevangen. Het volgt den
cen Leeuw.
Leeuw, om het ovcrfchot van zyn
buit te hebben. Dit diel,t Jen
den R;:;ifigers
R::il1gers tot waJ~fchouw:ng,
waJ~fchouWij)g.
Om zig voor
Voor den Leeuw te wag'tn,
wag'en, als ze een Tjcbakal hoo.
her den Leeuw niH
oit;t te naby
ren. Edoch het wagt zig dat het
de:::fe het niet kan lyden, maar
maár aangrrpt,
aangrypt, als hy
komt, omd~t deefe
het kan betrappen,
betrappen.
TSCHERBET. Zie het Artyl.el
Arryl.el SCHERBET.
TSCHERTACKEN. Zyn In Croatlen en in derzelver Land·
{heek,
fireek, adO
adn de Turkfche
Turkf.:he Grenzen, kleine, op paaIen flaande.
fiaande.
en bevefiigde
bevet1:igde Wagthuisjes, wàar0p
wOiar0p men langs een ladder klim.
Wanneer de Turken in aantocht zyn-,
men moet. W<illlJeer
zyn', dan doet
de geene die op de Tjerta.cke de wagt heeft, een fchoot; dier_
gelyke doet de vo'geoGe
vo'geDde ook, waarop alle Man, te Paard en
te voet zig Cpoedt,
fpoedt, om den
d.:n firoopenden
t1:roopenden vyan J af te hou.
Pl::r.ken in de p:aats van Pannen bedekt,
den. Zy zyn met Pl;:nken
die anderhalf el lang en vanvooren gdntfch puntig gewerkt,
maar vanagter dik en breed zyn, en in het midJen, oa3r
na3r de
rekp.nen, met eene hol((;,
holte, als eene GOOt
Goot voorzien
lengte te rekenen,
kunzyn, die in elkanderen fluiten cm veele Jaaren duuren kun·
nen.
TSCHETEN. Zoo worden in Croatien de geenen genoemd,
die in Turl~yen op Strooperyen gdan, en alles wat zy ontmoeren, gevllnger:;
gevanger:; merle nadr huis
buis fleepen.
TSIOEI. Dus noemt SE
SEöA
BA t,\lt~
u'~~ zt:er
Zt:er !choone
trhoone Vogeltjes. Het
eerlle vindt men in
ilJ de OnfHn.
ünfi:'T:-L :ën. 1.'.1en
1.'.1eo getft
gef;ft het mede den
eerfie
naam van Kak~pit. c~t i' r:!
(;! Zr·,g.·
z"·,g.' KOlli1lgje
KOllillgje der Bloemen.
omdat zyne Vederen ,1'<'
n't' •....nn .Cl..,t:d
.d..,t:d l.ilvt:rverwig
l.t!vt:rverwig wit, groen.
en met verfcheide ~nrlr.
~ n(k. : , :l!r·;,)
:0,1·;,) gdchakeerd zyn,
zyn. en alle
de fchoonfie kleurer,
l>~' .e:
.e:.,
...,"" .'1 roet
met elkander
elk3nder fchynen te
kleurer; c,~·
veréédgen. Het mi':!<::·
mie!'::'
veréélligen.
van zyn Ligchaam en het
uiteinde van dé
de g;';)v"
;uou··
..;(
..;/ Vkugelen. hebben een
ki'::li'
. i.ldiJ;
; .• .:!ÎiJ; zyn bek lang, dik,
berookte geele ki,::.:.
.. ..::::
krom en wit:::;rif':
,> . ~.,.
11
wit:~rif: ,_.
,.' .:, rr.>'
~(
n .la(~den
.1a(~den zyn zwarr.
zwart. Dit
Vogeltje voeJ,
voe-.1t -.1[,
,,1[, HL:
UL,: j'-'
j". ,
u.t de Bloe·
BloeVogelrje
: ". ·'.,'e
.. ·e het Uit
men trd<t,
.1
Z" ci,,,
'-Y v~
\'~
ó,t. ,Jeefe
,.leefe Vogeltjes
trekt, waa'Ïo ,;v
O\·'~~Jr·~n:':';,l, ~;';isi:>'~~i:;::,. u.!(
ui<~!
\-dn Macanar en Bati
in Holland o\"~~Jr'~!î~~'l,
'!.Y "dn
oorfprongkelYK ;;:"
(:t:n Ami:.c..;:u:l:':h
Ami:.c..;:~ (;!l~h V0t;
VOt; :ltje. VALENTYN
VALENTYN zegt
Het tweede IS (;en
dat
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,net Zydw Vederen nOel'lt.
nOel'lt•
~at men het gemeenelyk Vogeltje met
Men
.Men geeft het mede den naam van Konillgje der Bloeme/l.
Bloelilm. D::
D;:
bekoorlyke verrcheidenheid der kleuren m~t
miet wcikfn zyne Ve.
deren verderd zyn, verrukken het oog. Zync Vedcrtn zyn
roosvcrw;s
vcrw;::; aan deil
dCll
rood op de boril:. groen aan den buik. roos
hals. arch\'erwig
a(ch\'erwig op den rllR,
ru?,. graauw op den kop,
kop. en met
hals,
geCchakeerd. Deeren
Dee(en zyn goud.
groen en geel op de Vleugeien gerchakeerd.
kleurig en groen aan de randen; waartt'gen
w:wrtt'gen het opperfte
opperfh; cer
eer
Vleugelen fc/lOon
Cc hoon zwart en met geel peboord
ptboord is. Alle deeCe
dee(e
kleuren geeven met malkander den fchoonfien luWer van zig.
pOoten zyn kort.
Zyn bek is geel, lang en gekromd, en zyne pooten
De Slangen zyn zeer greti~ naar deefe foort
fooft van Vogeltjes,
Vogeltjes •
,. 't geene mogelyk de Paradys-Vogels
Paradys'Vogels zyn.
algem~.'en eene Pyp, Conduit , of Ka.
KaTUBA. Betekent in het algem"en
naal, van binnen hol, zynde van Lood, Koper, Yîer,
Yfer, Hout,
naaIt
Glas of andere StuIfe
Stulfe ,• opdat de lucht of eenig ander vogt
vog~ t•
. daardoor een vryen doorgang zoude hebbtn.
TUBA EUSTACHU. (In de Allatomi~)
Anatomie) Is de binnenlle
binnen!1e Gehoorbuis,
hoorbuis. die van de Gehoortrommel
Gehoorttommel n.Jar
nJar den mond toe loopr.
Zy heeft den naam naar de gclykheid f:ener
('ener Trompet; dewyl
zy agter het voorhangîel
voorhangfel VJn het Gehemelte, door middei van
haare inwendige kleurige hui,j,
hui.l, zig uilbrt:idt.
uitbreidt Een gedeelte
Sla3p~eender..:n;
van dezelve is beenägtig en behoort tot de Sla3ptJeender.:n;
cn een ander deel i~ kraakbeenig. In Jeefe Buis of Pyp nnt·
noten
Hamer. een der Gehoolbe~n:Jès,
Gehoorbe~n:J<::s,
ftaat eene Spier. die in den Hamer,
eindigt. Door deefen gang fiorren
l10Tten de vogten
vog!en van c,'
Cc' i~t::;oor.
gt:::oortrommel zjg
zig in den mond; !:!n
en het gehoor wordt door
dOOf dit
di, ndd.
del in diervoege te hulp gckolll!:![J,
gekomen. dat m!:!n
men met geopenj\;n
geopen3\;n
heter kan hooren.
monde des te beter
TUBA FALLOPIANA. Dt: Moeder·
Mo~der·Trompet,
Eyer.leider. (In
(Ill
Trompet , Eyer-Ieider.
Allatomie,) Dus heeft men
mcn genoemd twee l\e~eiswyre
he~ei5wyÎe Bui·
de Anatomie,)
fen, die aan den bodem der B~armoetier. alwaar zy eindigen.
weclerzy'de, met cene
zig bepaalen,
bepaalen. en waarvan men eene ter wederZ\lde,
~eer kle;ne ofJclJing,
o[Jcning, die ter naauwerncod
naauwernood een Varkensborflel
Varkensborllel
dóorlaat, vindt.
De lengte der Trompetten verrchilt naar den Ou,~erdom.
Ou,!erdom.
zy
Doorgaands zyn zy drie duim lang. De GRAAF zegt dat z,/
vingt:rs breed uitllrekken.
uit!1rekken.
zig fomtyds tot op negen ving\;rs
Zy zyn fuamengellelJ
faamenge!1eld uit veele
vet'le vlieîen.
vliefen. Het binneö,fie
binne"fte is ef·
B1UInoeder j ondertuffchen
fen, glad en vry gelyk aan dat der Blwnoeder;
u;teinder::s. Het
Hct twceJe
twede vlies is fpieragtig
rimpelen deszelfs u;tdnder::s.
en uit vleefchvefden
vleefchvefelen gemaakt, w::arvan fommigen langwerpig.
en anderen kringswyîe
kringswyfe en een weinig fálUini'ch
fchuini'ch :Ój/n
;ój/n Het (Ît:r·
(lcrvlies. dat het
de vlies,
I,!:[ :)uiwlllle
:)uiwn!1e j"
b, worJt verfe!:a::
verfc::a:: ,~oor dc verver·
dubbeling \'~n dtn Pc;r.sz::k.
Pèr.sz::k. die de h:·c·~.:c·
t>:-c'~,:,' bJnd
bandl.n
... n maakt.
l!Iaakt.
groc,r' nJenigre
IiJenigre L.:o".h'~:'~n.
f.,:oC'.h'~:'~n. di;~
dj;~ door
ftelt da~;:
da;;. ook f;cr:c
tcr:c grOGf{'
Men fielt
DE,BL.
Y
1',\:)
X. DE.BL.
Y
.h:'!
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hun Weeffel een Spongieus Iigchaam maaken, door middel van
d~e]en,. ten tyJ~ de:; byééi:komf:.en,
by~é;:komf:.en, fiyf
w~ik Ligchaam deerc: d~elen.,
worckn. Dit
Di~ Sponglcu,e
Spongleu,e LJgchaam>
LJgchaa,m, IS me.
UH" ti.:;ilcid
g"J:cid dan door
worden.
.. eenen die het befban der Spierv;;;;;kn
Splervé;;;kn v:.;~
V~" w:;r!;cn.
w:;rr;cn,
de "eenen
De hbolli;heid
uV15,ät ni;;t
'bo\iigheid der Tro:: pet
p~t is OTléiät
~;;;t àfz:;;lfd~.
~f'z:;;lfd~. Z'I
Zy is
naauw <Jan
aan haare opening op Gen b:;~,:;,1
b:;~,,:;,1 {,':;;'
zeer naauW
(:~j' 13a",mo:;rler.
Ba",mo::rier.
v:c;'r:t b;'0:,k:
b;·;;:c~t'.' naarmaa·
ll::armaa.
geiyk wy reeès gezegd hebben,
hebben; en ~y
zy V:T;Ü
zjg daarvan verwy.iert.
en linkfçh
linkfch veele
te zy zig
verwydert. Zy
Z'J m2a!~~ l'CC:,t
l'CC:1t én
ompng.en.
omg;mgen.
Het IJiteinde
(bat,p maakt eene
uiteinde dat tef.er,over
tef-er.over de B:::r,.no"d{'r
B.::1::,no"ófCr fl::;at
uitbl'eidin;;. èat
d:l.t àe PC'lJiljom
Padljom dc,'
der 'lio;npet
r::,:m:am~~ \vorde,
wordt, en
uitbreidin~
'1 iO;ilpet cc"r.<::mc~
in den onderbuil,
ondelbuik clo~b:;rt.
Zril [,:!1e:!:::
doàb:.;rt. Z}'il
b~~e:lJ G!r.:l'.:J:,
G!ï.:r0!, is b:;d",kt
b:;d~kt met
franjes,t <.~l1l~
Y:,rf:.:beid~;} 0ij.-::rv7;~rl=r;;n
ui;~ r:';:ç;~:
fra!!jes
ie naar
na2i' (!\.!
c!,J Y=If~beid,:;}
0jJ~~:;rv:;;~rs:r;n ui~
r :,;;.~~' of ~l1in
xnin
diep l~L~.:.;\verl\tc
et~h.:.;\verl\tç vle·:fci-:vcfclcn
vl"e':fci-:vefclcn Gt:\i\;"(;~~"2:-J
GE.\i17(;3~"2:J ~}7!).
~y!). l::i! heeft 't
ool~
. f~a Ontool, h~t Lof\v~~'ldl:ck
Lofw;:::\;fici~ ("ven
(oen g~naf::.llc1
g~na:::',cl 't.-Jc:-~~~r;.
WC,"~"I;. SC~·~:~F
S::;:W:::0
Ont·
leedl~un~;,.:;en
ht.bben het
gç~:~aEl:1;; 't [Ç~':~
leedkun~;,.:;~n !lt.bben
~ct Dz!z-ve!:èect
Dz!z-ve!:èeet ~g0~:~~m:~;;
[Ç~':~- cenige
ceni~e
b:;Jact~]::l{ h~bbe!1
h~b;)e!l o'J~rgezz,~
o'J~rgez:3~ dC81(:CC1- c::;f"j
C.:;D n::~,L~
11::~,L~ VG~l DuiDuzanderen b:.:~ac~:ljk
'Vels
De hllgCe
l~llgLe r:,ar.je
r:,::mje des
d3S r<!v;ljo::r..~
r(!v:ljo::r..~ f::rc::t
[:;re::t 2:~,; n.1
V<;:1 dit
vels- /!;uk.
jsuh. I~'e
gedç;ëlte uit tot a~n het t:ilwe~:ii31;
dtwe~:ii3i) u~,f;;rd0
u!~~;;rd0 van bet Eyerr.eft.
Eyen:eft.
ge~;:'dtc
H"t
'\nr.neer
H~t is (;;n
(;on we,,~;;;nlyke
wee~:~nlykc L:lD'lOerer
Lan'loerer der T;'0::-'p~L;
T;'c:èpet; cr:
Cl': 1;IOl:neer
het Pa vi j}::;n
j1;;n der Trompet
'!'tOrr.pet het Eyim:3fi:,
Eye,,,:;{i;, tAl.
tAl', tyde
q'de de!."
èer byeenw
byeenkomi1:en
die redton
komûen omvat
omv~t en vem22Uwt,
vem22uwt, w::ul'tce
w:urtce ::Ile
reden cm te ge.
looven is, is het
he: deefe
deeCe Spier, die door haar,z
haare faa!!lemrekldng
{aa!TIenm:kking
de Tromp(t
Trompf.t trekt, ea
en by het Eyernefl:
Eyernefi: naóm. Waarom
Waarorr; zou
ap.'.krs,
3" ..h::rs. ten tyJe
ty.:le d::r
d~r hyem:.komft,
hyeenkomft, het g:oiofwcrkt
geiofwcrkt einde, het
Ev:;rntft
Eyerndl: liever
bever dan eer:i
eCDig6 ander deel omvat'en.
omvallen.
H'et
Het gebruik
gebruilt dtr
d(;r Tron;petien
Tron;petten is eeDe
eer;e Gemeenfchaps-buis tus.
fchen de Eyernef1~n
Eyern<;f1~n en de Baarmoe~er
Baarmoe2er te maaken,
maal:en. Men heeft
verfcheide
verfchei::!e maaIen bevonden,
bevonden. dat 'e::
'c:: in de Trompetten kinderen gefo!meerd waren, dewelken,
clewell,en, vermits zy daar den na·
tuurivken
tuurlvken aanwas niet hebben lmnr.en
lmll!:en verkrygen, geftorven
zyn -en
'en haare Moeder ook hebbe.n doen om]wmf.n.
omkomen.
TUBALSgenaamd. dat door
TU
BALS· VU UR. Zoo wordt een Vuur genaamd,
den Blikf~m
B!ikf:!m in een Eikenboom wordt verwekt, en aan het·
well;:,~
welk,~ men allerlei veroofg,3no
v~:o0rg,3ne werldngen
werkingen toefchryfr.
toefchryft.
TUBA
TUBt\. STENTOREA. Zie het Artykel SPREEKTROMPET.
TUsgR.
T cr HER. Een Ruil.
Buil. Zi-::
Zi-;: het Artykel GEZWEL,
GEZWEL.
TuaERA.
TU3ERA. Truffèls. Zie het Ar!ykel
Art?kel AARDAPPEL.
TUBERA
TlJBERA CER
eER VINA. Fungus
Fungzls Cervi1:i,
Cer'Vi1:i, Cervi
Cer'lJi boletus. Herts.
Herts,Spongle, groeit in Boffc:len,
BofTc:len, en gelykt
gelvkt men
·Wannen. Herts.Spongie
verhaalt. van de Herts-Geilen; omdat men verzel:ert
verzel:ert dat het
fomwylen de gedaante van een (ecHie!
tecHie! der Hf.'rten
Heften lleeft, Edoch
cp plaalf"n.
plaat!;;n, alwaar g':en
g':cn Herten
dit gewas vindt men ook op
komen. Zy adflringeeren, droogen op, fliJlen
UWen het bloed,.
cn worden voornaamelyk van de Heelmeefteren daartoe get

t

bruikt.

TUBE ..,
TOBE

TU BE.

TU B I.

B9
~39

TUBERARI.4..
Heliantbemum plantagi1Zis
planta:rinis [oUo
fa!io pere1l7li,
TUBERARIA. Reliantbemu1n
pCre7l1li. Is ce:Je
foort ,''111
'>'lll Hcliailtbemzt7n
I-IcliaïltbemZl7n of Kruid, dat een Stengel. mee,' dan
een voet hoog maakt
ma~.!;t,J zyndc rond, beneèel,
b:;neèeli met eene \'.ri!lC
\'!i~le
wol omringd, en
bezet. Deefèll
fl:aan
cn oe,
me: geaderde bladen ~ezet.
DeefC:1l fiaan
tegens
niet ongelyk.
ongelyi:. De bOe
tegen~ m:l1JtaJlc'p,'
m:llltall~t'J~ o'-;;r;
o':;;r ~ de
~e weegl:rr;e
weegl:r~e, Illet
venfie IOpD::n
in vee!e
deefe!1 fhan
topD::n fr1;tfen
Ir.~t[en zig
zlg In
veele !!~~(jes.
<"!.\j es , en op deefen
l1.1an
geele !3loè
!3Jcè<.,(iCS
..·r i cs met eene menigte van blaclen.
bladen. D"arop volgt
vo!gt
\'!ugt. 1)ee!e
l)(!e!e is byr.a
beuuit een
etn ook
de \'rugt.
byna gamfch rond, en befiuit
byna g1r.tfch
rond Zaad. De Wortel is houtig. Dit Kruid
g'lr.tfch ror.d
grodt
bergagtige plaatfen en daar een ,varmen
warmen grond is
gradt op bergagtigc
is,.'..
Het zuivert en adftringeer[.
TTJBERCULUM,
TUBERCULUM. Zie het Artykel PHY!lfA.
PHnu.
TUBERO INDICA.
bol 6ewas, met vi"let
vblet blaauwe
INDICI\.. Is een bolgewas,
bioe~len en eenigfir.tg
bloemen
eenigfir.ts fpitfe blade,).
blade.l.
Hyacir.tbus Indic!u,
TUBEROOZEN. HerfiHiY2.cinthen.
He.ffl:·HYé!cinthen. Ryarintbus
Indicru, Ra.
dice tuberoJa. Zyn bekende hoog'opfchietende en digt by el.
lende bove~,
da:!r ze
zes
fpe~!ende
bove~. daar
kander groeiende witte bloemen, fi>e~
eenizfint3 0i>
oj} rood,
aang'maam
rood. zyn doordringend en aang"naam
fluiten, eenizfints
reuk, hce',vel
hoewel ze de vrouwe!ykf'
verclrilagen
van reuk.
vrouwe!ykr Sexê
Sexe niet wel verclraagen
kan. Deefe bloem is in Duitfchland nog niet lang bekend ge.
haa.
wee{t, doch tbans
wee!l,
thans zeer gemeen. Zy veranderen zig dool'
door 11aa.
MeI] laat ze wel in !!e
de Hoven of BloemB1oemre bollen zeer fcerk.
fterk. MefJ
winterG over
o<;er ftaan,
fiaan. n2.~at
potten 's winters
na~at men
mer. den Stengel heet"c
heeft af.
gefneeden. A'lècrt:n
'lGer.;n !:13ten
l!'\:lten ze uitbrC'eier.,
uitbroeien, en zetten ze in
tot in èe
vertrek. rot
c'e L'!nte.
Vmte, W:.Jnlleer
w:.\nlleer za
ze twee vinge.
een warm vertrek,
ren, la:lg
;on in vc![ch':i
A~F(le eezet
la:Jg zyn :,n
vc!fch", Aa:c1e
e;ezet wadel'.
wordel'. Zy wi!!eil
willeil een
fterl,r;:
ele Lente
Lentc wel be(rJweid
be(nroeid wodcrl;
woden ;
fierl,e Zonnerenyn heb~en en in de
Wint~ls. zoo ze in den grond b!yven fhan,
fi:aan, gamfch
gantfcb
doch 's Winms,
.. niet.
TUBl!ROSITAS. Robbelige
RobheIige Verhe\7enhe1d,
verhc\'C:'nheid, welke aan de uit.
uitTUBEROSITAS.
w~ndige oppervlakte
oFpervlakte van vee!e Beenderen
Beender<:n des I.igchaams ge.
cn kleinen; claar
daar z3'n
breezÏl:n
zl'n 'er bree.
zit:n wordt. Daar zyn langen en
den en ronden.
Heeikur.',l';l h-:tckent
In de Heelkun',l':l
br:tckenc T1.berofitas
T1'be:-ofitas cen
ren vleefchagtig, on.
gelyk,
Is een A
~rd?)I'd, waarvan
gelyk. ro'Jb<>lig
r03b"lig Gezwel,
BeZ''lcI. even ~~1&
Aud?)p~IJ
het zynen
zyi:en mam
he: ft. De Tl:b~l'ofit)ten
n'lam ontleend hc:fr.
Tl:b~l'ofit3ten zyn naauw.
lyks
verh~vcnhe::!en. d'Jch
Jyks byzoncler~
byzoncler:: verhl;vcnheden,
d'Jcr. zy ken'11erl;en
ken'llerl;en vel'fchei.
verfcheide G;:zwellen;
G.::zw:Jllen; zood;nigen
a:s de Condylomata.
Condylomata, Tby71:zu,
Tb'j71:ZIS. de
zootl"nigen a;s
Bettrs~ezn.uellC1l, &'=_
&,~.
Ber'Ts/{ez'luellm.
TUBILUSTRLES. Romeinrche
Fee1Jen, tVaar~JV
waar~)1,7 men de ge.
Romeinfche Feefien,
heiligde Trompew:n
Trornpett~n zuiverde
zuiv,~rde door
do ar eene Oftèrhanc!e
Oa-èrhanc!e die men
\'an den Tempel
van Satu;nus
aan den inl!dllg
iUl!dng ,'an
Tempt.! çan
Satu:nus venigtede.
TUBIPORES. Tubipora
Tubipol'a cut Tibularia. M:m geeft deefen
naam aan Steenagtige J..igcbaamen
JJigchaamen die
èie eene faamenfiremming
faamenfiremrning
of eene byéénhooping nn
van Kantzuilige
Kantzuiiige of zeshoekig:-:
zeshoekig;: of onrezyn. en die.
delf·
gelmaatige en getakte buifen zyn,
die, wanneer zy delf.
Y
baar'
Y ?
baar
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baar geworden zyn. in een vafien klomp zyn veréénigd. Dit
zvn
fpreeken, eene foolt van Koraalgewas.
-, ,, om eigenlyk te fpreeken.
fen.
Tubulitess verfctillen , volgens den Heer BER
BERTRAND,
De Tubulite
'rRAND, van
de Madreporaas en Milleporaas ,• door hunne getakte buifen ,
en door de onrese!maatigheid
onreselmaatigheid van hunne faamenvoegfelen.
fchoon zy dikwils Poriën of Starren hebben. maar die veel
[choon
onre~elfTlaatiger of plomper gevormd zyn. Zy gelyken.
gelyken, zegt
onregelrnaatiger
deere Schryver, naar de Heefterswy:e Kor3a~·gewaifen;
Kor3a~·gew3irtn; echo
deefe
bui fen te
ter verfchillen zy 'er hierin van, omdat zy uit holle buifen
faamengefteld zyn.
zyn, ,en
j;n de KoraaI-ge"nffen
Koraal·gewJffen uit vaf1:e
vaft~ takken.
faamengef1:eld
TUBULARIA. Pypswyze Koraal, ZeeZee. of Meir'Orgel.
Meir 'Orgel. Zoo
TUBULARIl\..
loon van Sleenagtige
Steenagtige Plant.
Plant, met kleine Or.
noemt men eene loort
gelpypjes, in Zee op de Rotfen groeiende, zoo het nog wel
gefyk REAUMUR denkt, Worm·
een Koraal is, en niet veelëer. gelyk
huisjes van de Zee Polypen. Het is van een faamentrekken·
de kragt en goed in bloed-en bUikloop.
TUBULI
Bori1:vaten, dIe
TU3ULI LACTEI. Melk_Pypen. Zyn Borfl:vaten,
die van
een onderrcheiden
Klieragtig weefen der bortten,
onderfcheiden Kiieragtig
borften, met zeer
tedere takjes voortkome:1, en welken,
well,en, omdat ze allengskens
faamenloopen, onderfcheide Stammen maaken, die gcmeenelyk met opene gaatjes in de Tepels eindigen. Zy neemen de
Me:kfiof
Melkfiof zoo wt:\
wel van de Klieren,
Klieren. als dat zy dezelve ook hy
by
nalaating
nalaatin~ van het zuigen
zaigen lot
tOt meerc'ere
meerèere ophooping behouden.
TUnUS.
Artykel TUBA of PvP.
TUBUS, Zie het Attvkel
TUBUS ACUSTICUS. Zie het Artykel ACUSTICUS TURus.
TURUS.
TURUS
TUBUS ARTERIOSU3.
ARTERI03U3. De Slagäderlyke Bu:s.
Buzs. Is by ongeboorne Kinderen gelegen tuuçhen de Long en de groote
groore ne.
derwaarts klimmende Slagadnen,
Slagaderen. waarIn ze het ontvangene
Bloe1
Bloe~ uit de Huterkamer
Harterkamer onmid.Jely!{
onmid.:':elY:< overgiet.
TUBUS
TU BUS ASTRONOMICUS. Een Stt;rrekundig
Sterrekundig Perfpeél:iefPerfpeétiefglas, beftaat
befl:aat uit een Convex of bolrend
bolrond Objcélief.glas,
Objcétlefglas, waarMattb.
door de Zaaken omgekeerd vOOlgeftdd worden. Matth.

Lexic.
TUBUS BELGICUS of GALILAEANUS. Een HoJlandfch
Hollandfch
TUnUS
Perfpeél:ief;
Perfpeéhef; befta3t
befiaat uit een half Conw:x
Conv<:x Objedief en half hol
gefleepen Oculaar-glas. Het ftdc
ftdt de Zaaken
Zaal;:en regtöpfraande
regtöpfl:aande
voor.
TUB US BINOCULUS. Zoo wordt een Glas genaamd, waar·
TUBUS
door Dien
men ma beide de
de om;(:n
om;en te gelylc
gelyk zien kan.
TUElUS
TUtiUS TERREStRIS.
TERRESrRIS. R:eft
H:eft twee of drie Convex OcuOcu·
laar.glafen. en verwont
vertoont de
de Z.laken opgerigt Haar.:'e,
Haar.óe,
TUBUS TORCELLTANUS Zi~
Zie hét
het Artyke!
Artvke! BAROMETER.
BAROMETER.
TUCHTHUIS.
TUCHTHUIS. Spinhuis.
Spinhuis. Is
Is een ruim
ruim ·en.
'en, in etne
et'ne wel
wel in.
ingerigtte
gerigtte Stad,
Stad, ten
ten hoogfle
hongfle noodz:wkelyk
nOl)dza~kelyk Gebouw,
Gel;ouw, waalÏn
waarÏn
men allerlei
allerlei ondeugen,d
ondeugen,ct Volk
Volk en
en K
Kwaaddoene;s,
waaddoene;s • deels
deels door
deor harharde
de
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de' tucht en flagen to~ beterfehap
beterfchap zoekt te brengen; maar del;'g
dt;.:iS
en voornaamelyk door zekeren bepaalden dageJykfchen
dagelyl\fchen arl~td.
art:.;td,
tot een beter en ordenlyker leeven
Jeeven tragt te gewenr.en.
Tot den aanleg en beftek van diergelyke Huifen ze,1
z,,1 oe ge.
daame
daant'e van Kloofters wel beft voegen, en men heef!: von!O,',l.
von!n,',l.
rnelyk daarop te letten, dat indien 'er naaft eene Kerk 7\.:~clJ.vd
7(;~clJ.vd
wordt. ten einde de Gevangenen den GodsdiclJll: zouden L >ü'
wordtn, dat lIJl;n
lIJl;D
nen bywoonen , dezelven dusdanig aangelegd word~n,
geen gevaar loopt dat Je Gevangenen kunnen Ontvlugte~l.
want het zyn drie noodzaake~yke ftukken, die by dergelyke
der~elyke
Gebouwen voor a!le
a!Ie dingen moeten in acht genomen worden.
worden,
naamelyk dat de Gevangenen op zekere tY,len
naamefyk
tyqen eene Predik
Predikatie
atle
aanhooren; vervol;;ens dat in de Gevangeniffen.
kunnen aanbooren;
Gevangeniffen • ge'luu·
ge'1uu'
r-,efrookt worden, en dat eindelyk by
rende den Winter, kan Gefrookt
eene iegelyke G.;vangenîs
G.!vangenis een Secreet zy Hoe rr,en
fT.en aan dit
eenigfi;:lts L. C"
C. STURM,
STURM. in zyne
voldoen, toont
roont eenigfims
alles kan voldoen.
aal~wyfing tOt verfcheiJe
verCchelde openlyke Tucht" en Lief.
volkomene aar.wyfing
de-Gebouwen.
de·Gebouwen.
geetlelyke Stichten, wanneer
TUCONEREN. Is in de hooge geeflelyke
de Kannoniken of Domheer!,;!n te [a~men
fa~men kOllen, en de JnInkomlten
komtlen van hun ftkhe
fikhe onder malkander verdeelen; behalven
eer!l'e maal by zo:xlanig
dat de nieuwe Kanonnik • die voor de eerlle
V3,\ deefe ir.komften
ir-komften krygt,
eene verdeeling is, geen deel val\
worat.
maar de eer1l:e reis overgdhgen
overg(:;fl~gen worèlt.
TUFINGKI. Is eene van de vier [oorten
Perfiaanfcbe Sol.
foor ten der Perfiaanfche
Botren
daaten, en dezelve bellaat
befl:aae uit 500000 Man. Zy zyn BoereIl
en hunne Wapenen beftaan uit Musketten en Sabelen.
Sabelen, zynde
Traél:ement van vier tot vyf Tomans. Hun Generaal
hun Traé1:ement
Rasd genaamd.
wordt Tufillgki Basd
TUFSTEEN. Tophus.
Topbus. Dit is een Steenagtig faamenftremfel
van den aart der Stalaél:iten..
Stalaé1:iten.. Het ia
ir; porieagtig, vry ligt. wei.
nig te faamengetakt • uit eene verzameling van Aarlèeeltjc3
gevormd, die meer of min faamenhang hebben, en duot in..
planting op Ligchaamen geplaatft zyn, die, wannr:er zy ombonden worden,
worden. 'er dik wIls hun afdruHel
afdrukfel op agterlaate'J, Bet
da~ men met de Tuffteen. die niet verre van de 0PP,;;!'
opp.::!.
is dus dar
vlak,e
vlak~e der Aarde verwyde:d
vcrwyderd is, Mofch en andere Piar,tcn
Piar.ten
Aardfchèl,
vindt. die verfteend of ipgedrukt zyn, en zelfs Aardfcbc:l,
vindt,
pen.
Tuf.fleen wordt uagelyks gevormd. Men heeft 'er die
De Tuffleen
Zandagtlg, Mergelagtig en Metaa!agtig zyn, en verfchillenae
Zandagt:g,
zyn t
Zelmandigheden, gedaantens en kleuren hebben. Dit zyn.
om eigenlyk
eigenIyk te fpreeken.
fpreeken, eene foort van StalaEUten.
Stalafliten, Dege.
De ge·
figureerde Aardagtige bezink fels , beenlymen en de doorzin!;::
doorzink .
[tIen der Bronwateren zyn. in deefen zin, eene [OOft V'lU
Stalaél:itifche
Stalaétitifche Tufil:eenen.
Tuffl:eenen.
y 3
Men
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Men vindt mede veel okeragtige Tuffteen in de Aarde der
det
Vyvers.
Vyver~. De~~e)s Dl:,~ig
nct~ig om ~e aarde te ...mei1:en;
meftcn; rr.aar
ffi~3r de
Stalaél:itir~be
Staläétiti[~he .I1 urfl:f:çn
urftf'cn IS
IS den Planten nade;;:hg
nade<:llf; •, omdat 'er haare wortelen
-.vortelen niet in dooràringen
dooràringe::t kUnnf;lJ.
kunnf;n. Hiemm
Hierom moet men
altooS vemyden,
venr yden. om in de Tuf11eenagtige
Tuffl:eer;agtige AarJç
AarJe te Planten.
TUG.
TOG. Dus noem",n
noemèn àe Turken ee:}
ee!l Star.g, aan den top van.
welken een PaardCIJftaart
h~ngt, en bOV2:1
bove:) 0il een gcurlen
Paaràenfiaart h2.ugt.
Eoj.
Eo;. Alie hooge
hocge Officieren
Offic~ercn IaatGn
laatc:n d;;efc
d".efo '[11."
1'11(;" VOS!
voer zi,,:,
ziJ draa,
draa·
gen. Een Beglerbeg
geil.
Beglel'beg drie,
dne. een BajJa
Baffa twee en"
en ee.,
ee'1 Saagiacbeg
Sa;zgiacbeg
!Daar een. '
!naar
TUIGHUIS. ArJenaal.
ArJenaa!. MagaJin
Magafin des Armes. Armamentarium.
Is in groote Refidentie'
Refidentie- en houwbaare S,edcn
S,eden een groot en
bekwaam Gebouw,
Gebouw. m'ot
m'3t eene ruime ingefloote7l
ingeilootea en vrye plaats,
plaats.
't geene'
geenc' zoo wel tot de vervaardigirg • als ook tot bewaaring
van dusdanige zaak~n
zaak-;;n b;;;/letnd
beftemd is, die tot het beleg. t'ls:nt!:i;,
vlsmed;,
tot be~
he~ verd~~ig~n
verd(')'::ig~n van eene piaats.
pia2ts, deeis noodzaakeiyk, deels

voodeelig zyn. De beneàenHe
benecienHe verè"~ping
Vel'è':3pine; ',an
>, an hetz.:ive legt men
in 't i5emG311.
gelm;:en. als een drieêubbel
drie~ubbel Boo~prHlel
Boo:;priilel of Loofhut aan,
aan.
wa:aÏn
;I)laat1~, ge.
wanrïn c1e
cle Kano,mzn
Kanormen en Morti,!r;,n
MortiiJre:l ordenlyk ., :!)!aatl,.
makkelyk
mai1:ander~e:è3denfc;Juc-.geI11a~Kt
makkdyk uit nnlhmder
:;e:è3d en fC;hJC'1 geh1a~i\.t en gehougebouden kunnen worda.n.
WOd'3D. In Dui,t::h::r:c.
Duhèh;~r;c. ië<1t
j"ut ,,,n
en in diclf!elyke
diclw~!yke
Gebouwen
hunne Ln·if,
Gebouw~n de Kanon7lsn
Kanon:Jsn airyd
aJtyd op !1Unne
L;lfL ;.ten
~.telJ gereëct
gereed lig_
lig.
gen, om. in geval VaD
Vall nood, zig t<:11
t<ln r;e;He
r;e;fi:e cla"rValJ
a,,<1 rva I; te hunnen bedienen; m,ar
m'l,Jr hier te L~nde
I.~nde C:1
e:1 in Jf an!:l'yk
:.m1; l'yk 11:\3n
n:um de
Laffetten dieen
Metaa 11en Kanon·
"lieen 1:1
(:1 de Tuigij'.!ifei),
TuigfJ'.!ifeiJ, m:-!:!'
m:'::1' de l\lie:aa
nen en Mortiers liggen cp
op hout3n
hout:=n L:.:ge;r"
Leg::!'" 0,:2;:::'
o!,:,c:c:' den Vryen
Hemel, rondom het BinnDT,ï1Of
ilinncJJ110f v~n
V:'ll h"~
hé't zei"te>
zei"le> of te:l
te:] hoogHe
hoogfte
onder Galderyën, die rondom d;e:g:')yk:n
d;e:g(.)yk:n Haf
Hof of Plaats
P;aats ge,
maakt
inaakt worelen. D::rh317en
Derh2ben heeft r:','.m
(-;',(;,1 by het 2a,,!~ggen
2a;lhggen van
zooJanig
zoodanig e;;n
e;;:n Göouw
G(;~DUW vc,Fnaa:ne!jk
vCQ"naa:ne!jk op deszeifs
ck:sze!fs fchil;idng,
[chil;i;ing, en
GoJ[chut, 't w"lk
wclk da~nïl1
dE~llïll ge1.H3gt
gebragt en
op de me::Jigte
me:,igte van het G~fchut,
geborgen moet worden, wel te ::;'~:cn.
>ttcn. Eer,ise
Eer,i~e J'oodzaakely·
J1oodzaakely'
ke Rcp:d.:n
Rcg,~len bi;ortce
biertçe geeft GOLDMANN,
GOLD1!ANN, b zyn .. TI::)Uv/!{ONST.
:!}:)UWKONST.
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)lU;)0LPH l.'SCH,
l'seH. JU
!Jet
o~:Exk v;:')
net twc:;riv
twc:;d~ p,
P_o'o:fid::
n'1 zyr.e
zyl:e A.:;biteflGnU~,0e
A;cbiteftG1lü~>E'e l'Ve:+m,
PVe,+m, P. IJ•
.. Tab. 6. 7. tot 10.
IO~ !lü;}
!100 dCigelyk
dt;gelyk een
t:en Huil;
I-iuit; gc;c:}i:;~
gcfc;}~!(t ~"!'
~'l~ :c!egd
:e!egd
en opgebouwd meet VJor6in.
worci~n. E(;ll
Een vcort>\,;ch.~
vCor!:>("dl~ V,'rJ
Vë!1 E~(';'
E~01 f;'aai
fraai
Tuighuis is dat te Dresden.
Dresdtn, en
cn lji
j~î ett,;gal
ett,;g:~r :l"~ndr;
;1"~ndr: )1,C"
)},Cê doordoor·
gaan:!s
gaan~s ~t'.!
d(! Regelen
llegelen van de l\rd~iteé1:Llur
Llrcl';iteél:uur n::auwk~:(";;
n::auwku" ;..; 1'\",arge·
w,argeJoomen
:SOlllen zyn. is het;,:e!'ie
het;;elve nogtans zeer regelmaalig
regelmaatlg ~n fterlr.
1l:erk.
D'

Q

Uw

) )•• ,

.•.

Het
H:e~

T U IN.

343

Het Arrenaal
Arfenaal te Beriyn is mede zeer fraai; echter willen fom·
migen daaraan mispryfen, dat de bovenfte Verdieping al te
zwak en met al te veel cieraadjen opgevuld is. SURIREY DE
SAINT REMY fieit
fl:eit in zyne Memoires <i'Artillerie.
ei'Artillerie. T. 1. p. 343,
de innerlyke ,pichaapenh'O[d
!pichaapenh'Oid var. het Tuighuis
Tuig:1Uis te Parys op
Iwpcrr;;n PI~~te.n
PI~~te,n .'lcor. .In het ge!~.ecn wordt ook by
fraaie Itopcr::ll
eene haven eer.
esr. 1 UlgiiU;S
Ulg,iUiS aangM;gd,
aangeicgd, w::an,l al het geene be·
waard worJt, wat tot den Opbouw, tot het kalefateren en
uitrufien val')
val) Scheepen , ja tot geheele Vloo~en vereitclJt
vereitót
uitruilen
wordt; en r-eefe
r.eei"e Plaats noemt men in 't byzonder Arfenal de
Marine.
TUIN. Is eGn fillk
R:l1k welbeboawde
wel!Jebo;Jwde vrugtbaare grond, geneene
j~'k
l~'k gepi;:<J,ft
gepi<:<J,ft 3-;t:::r
3;l:::r het Woonhuis, om het zelve luchtig te
maalt';.], t·~ ve!'deren
verderen en om door te wandelen. _ O!TI
0 maan·
aan·
maak':.",
gf;na o ii1 :!;J.
C;J. nuUg te zyn, moet daaromtrent in acht genomen
gf;oa'i7l
wor~~lJ.
'
worc;!ciJ.
I. Dat d~
cl::: gro;:cl
gmd ;:1;"t
:Jie;t te vo~~fg.
vo~.ig, noch te droog, noch moeie.
J.
lyk
1yk !!lost
I!lo::t ,_:yn
i_:y-n ::>m
::)m (;;J
ts b~arbzlden.
b~arbzidei1.
2.
2. De 3Lu:::;e
3!:u:::'", :t:oet
:Loet zya. hoog van vooren
VOoren , en haiIende
hellende naar
de h2~t
l:::a:;t ~ V::':1
V2:1 ~;:;,e=;
:!;:;,e:; wa~t een wat Ja~ge grond is bef!:
beft voor
den l\;lv:.;~~uin,
Mv;)~~uin, ma
maar
a: d:::
de Vrugt!loJmen
VrugtboJmen beminnen hooge gron·
den.
3. De I1g:-;lng
Hg:;lng moet ?,unftig
~u/jll:ig zy:l,
Zy:l, àat
dat cle
Ge Zon dcn
den Tuin van :Jlle
!llle
kante'1 èeD;hfne.
beD;hyup-. Op het ZUiJCll
ZuLlell ;5 ailerbofi:
ai1erb~f!: voor koude en
kante~l
vogti?,c
vogti{,e grJ:~',len;
gr,J:'~l(èn; m::::r
m::ar \7oor
voor !iS1e
JiSle cron:len is hGt
hot Oofi:en
Ooften beft;
doch :1:;!~
:1:!~ k!;tuö.at
k!i\!!2.at :-,1':);;:.
:-,lOet tl;!il
tt::il re:;el
re],;l daarvan vedl::~kken;
verft:~kken; want in
kou,.le
kou,1e I.anr1::;!),
Lanrié:ll, gely"
ge;i- by o,,~,
Oj~~, is h~t
het Zuiden b:JVen alles te
prefereeren
en die Boomen.
B:Jomen, weiken bet
het meeae
medle warmte verver·
prefereercn;; cn
eiffchc!:', z"t men tegens eene Schutt:ng
eiffchev,
Schl1tt:ng of tegens eenen
Muur, op het
h·;;t ZUI:"m.
ZUI:>'lll. In !Jet
!let algemeen en in allerhande exMuur.
pofitien. heert 1il<-;n
lfl,-;n voor d:!
de win1en te vreefen. De Ool1:en
Ooll:en
doet minder kwaad dan de \Vdl:en
en Zuidenwind do~t
\VdIen en Noor.
denw:l1d. en echter doen zy in de gemantigde Lu.:htftreeken
denwhd.
Luchtftreeken
Zomervru~ten en Moeskruiden.
Moesluuiden, om dat.
veel kwaarls aan de Zomervru,swn
zy de Luót verf;i!fen
verfd!Ten en verkoelen.
4. Wil men
!!len een fraaie
fr2aie~n
~n nette Tuin hebjen J, dan moet hy.
hyr.
zoo veel het t(!rreÎn
wrrein zulks toelaat, langer dan
d~n breed zyn •, zoo
dat hy een lJngworpig
bngworpig vi:!rkant
vi:!rk::tnt vertoo~:;
vertoo!1:; en de goede (maak
vOïdert dat de ul:ge!l:rektheid
lJi:ge!1:rektheid van den Tuin evenredi~
evenredig zy mee
met
het Huis. De Parterre of het Bloem1tuk
Bloem!l:l1k moet
de grootte van h~t
digtlle by het huis weeren •, op dat de Venfiers
het digt1le
Venfl:ers het gezige
moemen hebben; en rondom het Huis moeten eenige
cenige
der Bloemen
cier!yJ.c ftukken
fiukken van groente liggen. Een Tuin moet
vlakke cier!yke
nogtans zoo open niet
Diet zyn, dat men de gantfche uitgeftrek[.
uirgeftrekc.
heid daarvan op eenmaal met het oog overzien kan; maar om
beid
het
bet oog eelle fOOIt
foort van aangenaame betovering te ge;;ven
ge::ven,J
y -1
maakt
Y
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maakt men eenige fraaie ftukken die het gezi~t breeken. al:;
alil
PriëC!len. groene boogen, Beelden,
Beelden. Fonteinen, Grotwerk ,
enz. met fraaie Wat:clelpaoen; een goede Manteling en Bofchje,
om den Tuin VOor den Noordenwind te dekken; niets moet
'er le1i~ j:g~en en alles moet natuurlyk weefen.
5. De verdeeling in Laanen en vierkante Boomga~rten, moet
evenredig zyn met de uitgeftrektheid van het terrein; als dat
groot is. betaamt h~t niet dat de B-oomgaarten en de Moes.
tuin Voor het eerfte gezigt geheel bloot liggen; doch als men
flegrs een middelmaatig Terrein heeft, zoo moet men het lie.
ver beze'ten met nuttige Planten, dan het Terrein te verfpillen,
fpillen. met een zeer groot Bloemiluk en te veelvuldige Cie.
raadjen. In het
h::t algemeen zoo is de natuurlyke Verdeeling.
dat men drie
elrie paden heeft, die Vln het eene end van den Tuin
loopen ; eerft het middel
middelpad
.tot
pad • vlak agwr
tot aan het andere loopen;
het Hu:s,
Hu:s. dat het breedile moet weefen ; en een ter
Ier weder·
zyde,
zyde. wat :maller. by de Schuttingen of Muuren,
Mlluren , langs de
(malle dwarspaden •
Rabatten: en dan moet men den Tuin met [malle
in gelyke vierkanten doorfnyden. In één woord. die een
a8nleggen. behoort te raade te gaan met L, C.
Tuin wil a~nleggen.
STURM~. 'Vo:komm
vo:komm Aanwyfing tot groote Paleifm, &c. p. 54*
54TUINBOUW. Zi,;:
Zk: het A'tykel HOVENIEREN.
TUIN·CA SSIE. Zie htt Arrykel ACAcrA.
ACACIA.
TUINIER. Z:e het Artykel HORTULANUS.
TUINKERS. STE'tREKERS Zie het Artykel NASTURTIUM.
TUIN MELDE.
MELD 2. Atriplex. Sativa domeflica. Laxeert, is pynpyn'
filllend,
ftlllend, en wordt ulterlyk in Clyileeren, pynftillende PappeIl
Pappen
en fhapmaakendc voetbaden gebruikt.
TUINSLAK. Deefe naam geeft men aan de Aardfchelpflak.
TUINTOONEP~L.
TUINTOONEEL. Is in pragtige Tuinen,
Tuinen. eene groote,
groote. meesmees.
tendeels verheven Plaats, die beurtelings met Fonteinen en
Standbeelden verderd is. Diergelyk een Tooneel geeft niet
alleen aan d,;n
cl,;n Tuin een fraai gezigt. maar ook een heerlyk
aanzien. voornaamelyk als in de Profpeéè of aan het end van
dat Tooneel een \Varervat verbeeldt wordt.
TUINZAAL. Is eene ruime open -Plaats onder den vryen He·
mei. die met groene randen van rondom me voorzien is. en
op dewelke ten minile agt AI/eén
Alleën of Wandellaanen, gelyk
gelyl!:
als op hun middelpunt te [aamen 1001'en.
loot>en. Hiernevens is dier·
~elyk
bodetJl
gelyk een Plaats zoodanig aangelegd, dat de groild of bodellt
vaf1: en glad is,
is. maar allernaail
allernaaft daarby Loofhutten of Priëelen
zig bevinden.
bevinden, die tot eene Retirade
R~tirade kunnen dienen. Men beo
dient
di(;!nt zig van diergeiy:,e
diergeiyke Zaaien,
ZaaIen, om daarop te eeten
eelen en te
danflen. Dierhalven moeten rondom Flambouwen of Lampen
in grnnte menigte en volgens eene goede Symmellie en order
('i1bdt0~k~n kunoen
I,unoep wO~'den, ten einde men by nagt, z~o
zv.Q
('i'bdt0~k~n
.
.
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TULl. TULL. TULP. 34'
34-,
TUIS. TULE.
wel op die plaats,
plaats. al!
al~ in de op dezelve Ie faamenloopende
Allëen. Illuminatien en Vrellgdevuuren
Vreugdevuuren a~nfteeken
a~n{leeken kunne.
TUISTON. Een God der Germaanen. Men meent dat het
dezelfde was met de Teutates der Gaulen.
TULBI\NDAR AGA. Is een Bedknde
TULBANDAR
Bedi<:nde aan het
bet TurkfcheHof,
die den Sultan den Tulband opzet.
TULBAND. TUJ.BAN. Is eene gezwagtelde Muts, die de
Mahometaantn en de meefte
rnee{le Oofterfche
Oofteffche Volken draagen. Zy
Z'I
zyn van een lang fiuk
fluk Linnen of Taft getnnkt.
gelnnkt. dat dik
dikwil~
wils
om eene Muts gewonden is. Des Sultar.s Tulband is zeer
dik,
dik t met drie Reigerboffen , dewyl hy eenige Landen
Lar.den in de
drie dcelen V;Jn
Diaman.
nn de Waerel
Waerel::!d b(:zit.
b<.:zit, benevens veele Diamangel1:(;entens vcrcierd, wordende dezel
ve
dezelve
teil en andere Edele gel1:tentens
by de Turken zoodanig hoog geacht en gt:ë;.:rd.
go;:ë~rd, dat zy naau·
welyks onderl1:aan durven dien aan IC
te raakc'l.
raake'l. By de Turken
wodt d~efe Tulband Sorgatbs, en by de Periiaanen
PerfiaaDen Dobiga
genaamd. De Emirs draa~cn
draa~<::n groene Tulbanden,
Tulband~n. en deefe
vryheid hebben zy als l\'llagen
rvllagen uit den bloede van Ma.
home,!.
homed.
TULIPIFERA. Zie het Artykel TULPENBOO:'f.
TULPENBOO~f.
TULLIANU M. Gevangenis van Romen. onder aan het Capi.
tooI, in welke men de Misdaadigers plaatlle,
plaatfie , die op den hals
gevangen zalen.
zaten, en welke in die Gevangenis doorg.lands van
kant geholpen wierden. Koning TULLIUS is de eerl1:e
eerll:e Stichter
deefe Gevangenis geweeft,
van deeft!
geweel1:, naar wiens naam dezelve ook
vervolgen~ genot'rnd
genot'rnci is.
TULP. Tylpaan. Tulpia.
Tlt1pia. (In de Botanie) Eene foort
rnort van de
hexalldria
bexandria mOllogyllia
mOllog'jllia Klam:
Klaffe der Planten. die om haare fchoon.
fchoonhekl, een der begIJntligdlle
begunlbgdll:e Bloemen der Natuur.
Natuur, maar te
heit!.
gelyk een der teder(1:e
i:elyk
teder/le is. PLAAT CCLXII Fig 3.
Men heeft 'er een groot get~1 verfchilIende foonen van,
van t die
zeer veel van elkander verfchilIen,
verfchilIen. en die, w:mneer
W:lnneer zy alle
fpreiden, alle de anoere
haare Schoonheden ten toon fpreiden.
anaere Planten
in een Tuin Joen vergeeten.
Deefe bolswyfe PlaDt
Deere
PlalJt heeft, zoo men zegt. de naam van
Tulp
T!lip of Tulparl1J
Tulparm verkree~en, o.n
D.n dat zy naar de Tulbanden
der Turken gely!;t,
gclyl;t, die haar den naam van Tulipan of TulTu.l.
pens
peilt gegeeven hebben. Zv is zeer gemeen in dat
uat Land, en
vooral in Tartaryën, alwaar de Inwooners haar La/e
Lale noe·
noemen.
De Tulp heeft een ronde en mergagtige Ileel,
Il:eel, die aan het
onderlle gedeelte, door eenige vry lange,
lange. breede.
breede, dikke en
onderl1:e
.harde blaJeren
bladeren omvangen wordt. Men ziet aan den top van
deefen
ontluiken.
tleefen l1:eel,
Il:eel, eene een:ge Bloem voortkomen en ontluiken,
dÎl:
die zes bladeren heeft.
heeft, die een weillig
wt:illig gaapen
gaapen,J en waarvan
y 5
den
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den buik dikwils
dikwil~ meer uitgebreidheid
uitg~breidheid dan de opening heeft.
is groot en af,
de blaören
blad,~ren ~vn
~yn met de fchoonfte
fcboonfte
Deefe op-::ning
opaning 15
verryi,t, als geel, purpernrwlg,
kleuren verrykt,
purperv.;:rwj~, roo.i en
ell wit,
wit. en
fomtyds ~net v<lr[chillende.
varfchillende. kleuren g,::~clJ:k.eerd,
g~~ch::k.eer.:! •.. Op deere
dcdc
Bloel!! vOlgt eene langwerpIge vrugt, dia
verneven
Blo(l!!l
dl>:: dna ver
neven ran.
van de
den heeft.
heeft, en zeer platte Znden
Z~nden bevat. De wort~l Van
7ulp
Tulp is een zeer groote Bol die eene '5eeiagtigp.
~eeragtigfl cf zwartagtiga
zV/artagtiga
kleur heeft. Hy beftaat uit verf.:h:;ide
die elkande.
verrch~ide Schellen, àie
ren omvatten.
:Men
Bloemi1l:en ecne
eene oneindige vClfcheidenheid
verfcheidenheid
Men ziet by de Bloemil1:en
van Tulpen.
v.)or het
h6t
Tllipen. De D2amcn
tl2amCn die men h::ar
h~ar ge;;ft,
ge;fc, zvn
z\'n v.:;or
haare kleurcÏl
grootfte gedeeite overeenkomfi::g
ovcreenlmmû;g met haaze
kleu~c~ en grootte.
In de laatfte
Iaatfte Eeuw was de f,r;,;le;gdbei::l
g(:;;:1êigdhei:l tot de TulptIl
Tuipf:n eene
eelJige hui:gezillncn
hui~gezi!lllcn te gronde zIen gaan
woede. Men heeft eeDige
door de liefd9 tot
t.ot decfe
deefe Bloemen. Eene enkele Tolpenbol
Tulpenbol
wierd voor verrchei:~(;:J
verfchei~(;:l duifenJe Guldens ver:w't.
ver~w~t.
b~ro.,m:.ll1:e T!llp<:ll
!!.71l by BaguetteTl.
Baguctte7J. Drt'
d!:3 geco
geeDe b~rocmdP.:e
Tul,?:::n :qn
DIt' :,;yn
:~yn die
nen die de
d~ la;1gtt~
lh;.:Jen hCJ0b"n.
ene
la;)glt~ fte.:'Jell
h:;J0bsn. 1'/len
1'Ilen vec'elert
vc;d~rt ir, ...
~.en6
fchJone
je f;:j~ke;rkg,
d',:, '{ron<i van
fcb:>one Tu!n
Tuln dat de
f;:j~ke;lrkg, z:li'i~r
z:!i';~r OP
op d"l!
de Tulp getro!ck,;!l
u~n "VJ<;;;Y:~o
w~,J:;;·7~O v2n
V20 h"t
h'll blad
gctr.~:d>.;;;!1 zy, en dat zy U3:J
e:::n ]:;cv;;;:l"igo,
~:2,"7~n. DJf
D,l~ is eeno
beli.:l:1:ligor lmr.:er
luir.:er te ?:~"",,'n.
doorgaan. om e:m
Tulp die v.JL1:;a!,t
volm:!a!:::t [çhoon
fdlcon is,
is. d:c
d:e 3~~:1e
3"~::1e w:,l!;:;;·s
W~;!;:;'S !:!é:ur
t!~ur en
en' fehafebakeering 2;:or
z::er ghüsryk,
ghnsryk, o!Jderli!1g
onderli!1g bonlli
benIJi:;~ t;e(chil:.t,
~;:fç!1!tt, en met
fraaie zwarta
flreepen verc;erd zyn.
zwart.;: !l:reepen
doo\" de Biocmiil:en
Blocmm(;!O het
h"oSae gefchat
De Tulpen die door
bet D"'o2;3:o
gffc~at wor_
den, zyn de !.farquettril1es.
.Uarquettri,nes. 2y
Zy heaD";!)
he~b':)l] vi:::r
vier of
oE vyf kJemen.
kleuren.
De grond van deefe
dee[e bloem moet he:m)!sl)::lamv
he:I!e!sbhl::!UW zyn; de helmbeimftyltjçg
blaauw, ma:;r
ma:;!" donl,er;
fl:ee 1 h'Jog en re(!t;
donlter; ?~
~e 1l:eel
re~t; de bla.
blafty:tjes bIaauw,
deren uitwenQÎg
uitwendig als een omge!{ee:èe
omge!{ee!"~e Idok
kIol. oJTigeboogen.
ol!<geblJogen.
zp. cf vroege of hate of mkHeJfoortige.
middeJfoortige. De
De Tulpen zp
eer1l:en bloeien ln
in de m:ta:::d
laatll:en in de
d6
eer!l:en
m:!.ilz::d Mzart. en de la3tfieD
Mei, Men onderfchûdt
onderfch::ldc hen mt:de
maanJ Mei.
m~de in enkele en dubTu!!)en die van zyden voortkomen, zyn die gee.
bele. De Tu!!,)en
Den,
nen, dit:
die men z;;ait
z:lalt om f:l!oone:
f:boon~ vreemcÎ:!
vreemó~ k1:m:cn
k!~u:cn te verkry,
verkry.
gen. De geen
geenen
en die van een aallgevlaffen
aallgewaffen bol,
b01, of van een
eeD
gedeelte van eeu'
een' bol voortlwrr.el",
voortlwlr.er', d:e
a~rC;le[;:;t., brengen
dle zig affcileièt.
bloemen voort,
voort. en geJyl~"J'or!I!ig
gelyl~'IOr!I!ig a
aan
geCchakeerde b!oem(~n
DO de bloem
be:;rt. Door deefe handel.
handelvan den bol die haar voor:geimgt
voor:geor2gt heeft.
men de faolten.
foortt::'D, en met haar te zaaien bekome
wys behoudt lllen
men verfcheidenheden.
verfche1denheden.
zyrr., zoo
zOO
Wanneer men Tulpen begeert, die nog niet gezien 2yl1,
moet men het Zaad van e;:ne
t:;;:ne Tulp Z:Ulj~n
zal.li~n ,.wa'lfllan
,.w3'lrVan den grond
der kleur IDrmofyn
geen op het purpf:fagtige
purperagtige viokarmoîyn rood is,
is. 't ge;:n
let
le~ trekt. Men moet het z;;ad
uad inde
in de lllaar.d
llJa3lJd Séptember
S~ptember zaaien;
eerfte Jaar is de bol
niet grooter dan eelle
eene sraankorl;
graankorl;
in bet eedle
bollliet

.-

maill
maar
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twee Jaaren
Jaaren in de Aarde gefiaan
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1l1aar wanneer zy
hebben,
zoo kan m~n
!!I~n hen uit eell h!,
b!, neem en en ben in een bloem-

bad in natuurly!\e
natlHlrl}'l\c AarC:e plant\,:i), die zanàagtig en wel gezift
is. en men zal hen, vyf of z~s jaaren na dat zy gezaaid zyn,
~jen broeien. Zoo de Pl::nter
Pknter zyn geduld niet verlieft door
zy
den Ianoen
deere Bollen noodig hebben voor dat z,/
lan"en tyd die deert!
bloeien ~ zoo zal
z:lI hy zig voor zyn3 mo(;!ite
moeite fcbaèeloos
fcbadeloos geHeld
geHeId
vinden. DuS moet me;)
zaaien J en men zal
me;} heo
hen alle
alie jaaren zaaien,
agtervol3ens
nieuw" verfcneidenhecien
à"'tervoJ:sens nieuw3
verfcneidenbeden bekomen
bekomen,J wanneer de
eerfien
0e,5innen te bloeien. Het is in den tyd wanneer de
e~rf1en JCJinnen
Tuii1')eéld~:1 met ,ke[e
TU;j)'Jec1dn
deefe jonge bloemen
bioemen bedekt zyn
zyn.J dat men
de \70l:~3;:jc;~"e
\70l:~:::,:x;Q"e ip2eling
fp;;eling der Natuur opmerken kan. Onder
verf;il~:(~e
verf;il~:ûe :lu'~:;nden
:lu:~;;llden van Tulpen, zal meI) 'er geene twee
vinden
~;ie 701komçn aan maikar.der
vinqen :::.ie
malkafJder gelyk zyn.
i;-;::e:.. Z'~gt
zegt .HR.\DL"'I.
BRclDL",I. die de Tulpen aangekweekt heeft
Een ir-;::"
dh "e;)
.;11, en die men voedfiers
"::;) ~:';:d vc')rt!wm
llco!t!wm"n.
voeclfiers noemt.
\v:,~::';] r~Jt
c~:1t zy één!d~urig zyn, dat haare Bloemen groot
1!lO';t \V:.~::';]
het uîc df;'}len
df-,~len is dat die Bloemen voortkocj
(n (:r~ ~yn; dat h:.:t
m,::,',
mc:", q::.;
di:; bet
h:"t ;,c:og1b
~c:ogJb gerciJat
gerçilJt worden om haare fcnoone
fchoone gefçb:,;:,n;-C:G :'lcr"-::ll,
:-l::;':'~n, cn
::m dat 'cr van tyd tot tyd een fchoone
[choone
f~;,,,~;:),,:'èG
n: ::èr-~'l[;jg ~-:all
~: '(;u:-en uit voortkomt. De Tuinlieden geloo..
c~;:"'~'lL)g
.. ~m ::'c;u,cn
v,-n ót
èJt c'e
re v.:;a.lé::;dng
VO,:;.1ci :"Îng van de Tulpen, een uitwerk fel van
v:'n
he~
he: gçv'al
g~val is; :!l'};:r
:îmr Bradlei denkt dat dee[e
deefe gelyke kleur de
ki:zgt
k,:gt /;.r
~'èr n,~:mr
mZ:;ur is.
is t vermits men vcrze;'erd
verze;'erà is,
is. dat de ver..
fch:,:ide~heid der
del' !:leuren
!:i:,:men in aUe
alle Bloemen,
Bloemen J tekenen van zwakfch:!iJe;;heid
g:::~r.;~, ~2n v0dfeI
vodfel zyn.
heirl, of g:::~\',~~,
~-~ol!2'ld, :J!W;-U
alwu:r t'1~n
1Tl~n de fchoonfie verz-amelingen
vermmeiingcn van deeIn ~-!o1l2"j,
fe f!);)~t 'J2!l
V2!l :3:o;~~12n
:31o:;::,,:m ziet, is de grond na!Uurlyk
nawurlyk zandagtig.
re
]):;:-,2\: o;':Jee
,;':J::e d;;elcn
d~elell Zeezand. tegens een deel gewooLe
en ]):;:',2\:
zwatt~ b.-~:':l~.
lL:':l~. Men
Nen ziet in dce[en
dee[en grond Baguetten die drie
lV:lOg t;O,,:,;:l.
t;o;;;:,~;]. De Bloemminna3rs
Bloemminnans van dat Land geevoeten b00g
or n7ee
twee z2al,en
z?al,en acht, wanneer zy hunne Tulpen
ven altyd ol'
e0~ite is d<!t
d,!t zy de vroegtydigen by malkander
planten. De e~d1:e
planten ~ en WaD:1'.;;;:r
wan::k';.;t z'J de laate foorwn in de aarde zetten,
zetten.
planten;
2] è~
~e g~C:ltl\:~
g~cJtl1~ op
Op he!
be: midden van dir
dit béd.
bed, en twee
plarten z7
plaNen
!,::;,iI12~1l ter w;!>;rzyde.
w;::'.orzyJe. De maand Oftober is
ryen van de !c;:;-inf1en
de re(;te ty:.i
ty:l Oin
om cl')
del Bol;:;m
Bol;,~n te planten. Men laat hen onge·
ongedekt tot Gi:t
Gat de
cl:: B:oemknc?
B:oemlmc? zlg
z;g begint te
Cfl vertoonen,
verwonen, wanneer
deIn
Plhi~tel) m<;:t
m~t Matten of Zeildoek voor de koude bemen de Plhi~tel1
îVlen moet de Bo'Je:1
Bo)Je:1 uit de Aarde neernen zoo ras
fchut. Men
zyn J cn
en men moet hen op eene drooge
de Bloemen verwelkt zyn,
b:;.waaren, tOt
tDl: Gen
~:;n tyd uat lr,en
!r,en hen weder plant.
pl~ats bvnaaren.
De Bollen der T,:1;):;!]
nn w:rfc;Jcide
Td?i;n zyn ...~an
vt;rfc;Jcièe kW2.alen
kW2alen onderhevig.
v:JJiZorg niet
nit;lt geJwikt
g:':Jwikt om hen geduurende de
Zoo men de 'l'):)izorg
Wintenraä.:::d~i1 te
t~ b ~~e:r;\c.n. De koude regens dîe
thengfte Wintenrn,,;:,è;::n
.!len doordringen, veroorzaaken
verooxzaaken hun eene kwaal, die men de
llen
f
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Maartfcbe Vlak noemt. Deefe
Dee(e bermettelyke Ziekte is eene
die het cerll:e
cerf1:e blad gelyks de aarde aantall:.
aantaf1:. Zoo

verro{[in~,
verro{tin~,

wordt. moet men het ongemak to~ aan het
ras m:!n dit gewaar wordt,
lee ven affnyden,
z11 men den g.::heelen
geheelen Bol verliefen.
verlieren.
leeven
afinyden, anders zll
Somtyds ontblooten zig de Bolien v~n hunne huid, om dat zy
niet diep genoeg in de Aarde geplant zyn. De kenmerken
van een goeden Bol zyn,
zyn. dat hy hard is en eene roodagtige
huid heeft.
TULPENBOOM. Tulipifera. De Tulpenboom is uit Virgi.
nien oorfprongkelyk, maar men kan hem in onze Geweften
zeer wel a:mkweeken.
aankweeken. Dit is een der fchoonll:e
fchoonf1:e Boomen die
men tot fieraaj van een' Tuin verkiertm
verkieCtln kan. Hy verkrygt
een verbaafende
ver!Jaafende hoo~te en dikte. Zyne bladeren zyn al zoo
diè van den wefterfchen
wefterCchen Platanusboom,
Platanusboom. Zyne Bloe.
fchoon als die
men zyn groot en fchoon.
Cchoon. Hy is zeer ge[chikt
ge[cbikt om heggen en
heerlyke wandellaanen te vormen.
De Bloeme;}
Bloemea van deefen
deeCen Boom
Boqm heb.ben
heb_ben veel o\>eréénkomft
o1l'eréénkomft met
dè Tu:pen; hiervm
hierom heeft hy den naam van Tulpenboom ver.
de
kreegen. De bladeren van zyne Bloemen zyn groot, een
weinig langwerpig,
langwerpig. rondagtig aan het uiteinde, en rooswyfe
gefchikt. Op de Bloemen
Bloemm volgen langwerpige en fmalle
fm alle ZaadAtle deefe
huisjes. Alle
dcefe Zaadhuisjes vereenigd zynde, vormen
fchubJgtige vrugten die eeni~e overéénkomft met de kegels
der Denn<:;Joomen
Denlle~}oOlmm he!3ben.
hebben. Zyne
Z yne bladeren zyn groot, vall:,
vaf1:,
glad, uitgdnec~.len
uitgcfne()llen en [choon
Cchoon groen, vermits het fchynt
fehynt dat
zy aan h~t einde ingefneeden zyn, en wel evenwydig met de
Zenuw die htt
het middeil1e
middci!1e gedeel~e doorloopt, zoo geeft hun
eene zonderlinge gedaante. Zy worden door lange fteel.
f1:eel.
dit eenc
tj:.!s ondedleund,
tj;!S
olld~lf1:eund, d;e zoo kragtig zyn dat zy ht:n onderfleunen
onderlleunen
z:lOder d~t
z:1nder
dat zy afhargen.
afhaT'gen.
D;;efe
D\!efe Boom bemint boven al vogtige gronden. Men kan hem
van de
cld Zaaden aankweeken
aankweektn,• die men uit Louifiana en Kanada
bekomt. alwaar men deefen
deei'en Boom Geel Hout noemt. Het
wordt in dit Laud voor een van die Boomen gehouden,
gehouden. die
het t:e(1e
gerchikt zyn om Kanoes van een éénig fiuk
nuk van te
tefie gefchikt
vervaardigen.
TULT.
TU LT. Een;;
Een<: Perfiaanfche Munt, zynde de vierdepart van een
RyksdaaI ler.
Ryksdaal1er.
TU LUS. Cnl:ofitas.
Cnl!ofitas. Callus. Sc'jros.
Scryros. Zie het Artykel EELT.
EELT.
TU i\1
i\.1 A
AlN
IN.• '1'ollia7l.
:romall. Eene gewuonelyKe
gewuonelyke Muntrekening in Per..
fit!n,
50 Abam
A!>affi maakt.
fit:n. die j1lttl:
j'J!ll SO
TU
~10R. Eene Zwelling,
algemeen en zin genoTU~10R.
Zwelling. is, in den aJgemeenen
genÛ"
men, iedere
mcn,
icde:c t:;gennatuurlyke
t~gennattlurlyke vermeerderee grootheid der dee.
len, zoo wel in de breedte, diepte,
die;Jte. als hoogte. Men ver.
dedt
G-:~zwellen op verfchillende
verfchilIende wyfen. Eenigen zyn
dt::dt de Gezwellen
heet en ontfiooken;
ontil:ooken; anderen zyn zonder ontlleekiug
ontfieekiug en koud;

en
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en die van de laatfie
laatfte (aart
foort zyn van verfche'den aart.
aart, naar
taar dat
ze, of uit fhlftaande
ftilftaande bloed of water.
water, of uit
IJit \li·;~c'
\.i·;~c\':.lIcne
ze.
.. :."cne ingewanden. of uit bedorven.
bedorven, in hun t'igen vlies bdlnotcn
btOlJotcn
rappen ont!1:aan;
ont(l:aan; cn
en alle deer..:n
d:.:c(cn kt::-:r.en \7i;derom in vcrf/;heide
vcrCcheide
[oorren verdeeld worden, die dll:m (JO;,
00;, hunne bYlon;.!;:ie
byzon;,!::ie oor,
zaaken hebben. en ook op oncie,fc:;tidc:1
onjç,rc~~tidc:l wy{en
wyfen beh~nde:rl
beh~!1ddcl en
geeeefen
ger.eefen moeten worden. De IllChrl't'7.wcllen
IllChrl'f'7.wellt:n zyn doo·g,lanus
cener Ziekte. Zoo is de Empbyf,:m"
Empbyf;ml; een tD'·nl.
to'~nl, 't
toevallen eener
wdk
welk door het indringen der lucht in eh: !/[cmura71fl.
!.1cmurallll Adipo[a,
./J'dipo[a.
de o?ene wonden doet nplwelkn. Dt!
De Tymp'l/litis
Tympn.nitis is eer.e
eer.6
foort van AfcitcJ,
AJcites, of Bu:kwaterzugt, als
n!s eene (cart
fuort van don.
dun.
ne luchtdamp
luchtdanJp dt!
de bekleedi"c:en
bekleedlc:en des onderbu;ks dermaate
dermaare opop·
fpant
fpanc t dat de huik als een Trommel gerpanr.en ftaal.
fiaat. Hi~r'
van is de Plleumatocele,
Pllwmatocele, ZOu in dt>
dt' LielLhen als 3~n
aan den N,l'
vel.
vel, l1egrs ecn!:!
ecne byioort.
byioor~. De Odcmateufe
Ode7llateuJe Gezwell;;n
Gezwel!;;n zyn
doorgaanas zop'"kr
z0wkr PF'; m~~r et'r
eer ;g'.:n
;w-=n zyfJ r:o~tans
[o~tans z~'er fJli;:;;'·
flli;:;;'·
dikr/iis in l:e JIcht pj~'t;"
pi~,t;S hl'cft.
h~cft. So:nmig~ Be\.:nBeentelyk. gelyk dik\'"j,s
getwe!lcn gaan W2!i!
w~!ë ,r,s
,ng over tot ('rJr!lt:;'\;r;~'cn
('rJr!lt':;'\;;-;~'cn cn
Cn \'c:nnde:en
in verzweeringen; t:evk in \!c
(!e Jlydropici ";c
,,:e be~n~:J
be~n~n dus wel.
ëens open g,1ar,;
g~an; m ',Ir
'.Ir hiert~fen
hiertefcn rnoctLD
rnoetLn g~cl'e
g~CI'C I:it\r(;nd:i~(!
llltlrcr:Jd:r~ mi,'.
delen gt:Dtu:kt worden.
word!::n. wyl die ai/er:J
ai/ern IJL, vog,
va,;' naar de huthullighe~en
grostely!~s bena·
ligheJen t':!rugdryv('n.
rerLl~dryv('n. en Jus
dus het r.i~':h~'Jr71
I.',~,:h;'.1r:1 ;:;rosrely!:s
dee:en zouden. Men moet in zoodJrJig Ci.!n
c~n g(;'1a1
genl nid
ni:.t d,m
dan
În,-",:"d;i.:e
in"":""':i:e 11liddt!,
Illiddd, n vcorfchry"en.
TU:\IOR
TUyIOR AQUOSUS Is (ene
~elle w,1~er3;::t;::c
w~rer::J;:t;::c Zwtl!ing,
ZWfJling, VQo:t.
voo:t.
KV
""n~e \' ";1
;'1 \'t'('
"~P ':
" fl'1rr.ä~rL;e
O'1rr.ä"ti 'f'> \il:.:t,~hc.~"I1.
\\1'" ~hc ',,11
kv::en:Je
TU;v1'ÖR CI\R~()SUS. E:;:n
È:;;"'n~ vkt"i:h
vlt.:-;-·>c~ I!,;!z\~d,
ge!yk als de
TU:v10R
!z\V\.:l, gelyk
VICCl:h':Jrtl'I',en Zi,' 'Jet
l-Jt:~ Artvkel
Arrvkel HER!'<IA
HER:oJIA
vlecr'h'm;l'I',en
TUMOR CYSTIC:US,
CYSTlCUS, Zo~ wordr ;;eDo;:md
geno;:md die Z\vêllirl!.
Z\vcllirl!.
welke. al,
;:~'kne Stof in h~~r d}',cl1
d(';cl1 Z~I;j.:
Zl';j: of Vlies
als een;:
efènc ~~'kne
Vlie5 he.
flnoten is. V,1n
V"n JCu'H
Jcu~ (oort zy" Ta:pa,
Ta:pll, lVattZ.
lVattl. Lwda.
LWda, J,/eJ,feliceris. Atbcro:lla. S:i?f/toll:a,
S:i?f/tol1:a, T~(ludo, lI)'d"tis,
ll)'(htis, Gallg/iotl.
Gall~Iio'l,
&c,
LU:llorfs Cy/ficl.
Cylficl, t chter
&.c, Men mo,·t
mOt't ,~e~((;:
\~ec:c lu::zorfs
eh 'er nict vermengen met
e,-:n Ailwrisma,
metei:n
A'leur:sma. e:: ,i"z~l\'cn
,i~'z~l\'cn Ir.er
rT,er Buidel en al trag.
tI:' !,eilen.
cOf'n1yk is; of 3!1ie:s
tr.(;t
ten uit te
I'clkn. /00
lOr') i èfwn1yk
a!11e:s dezelven
dezelvEn {T.tC
t l. of '::tt Lap.
ccne Sollttio
SO/!ltio v,:r.
V·lr, SaJ
cene
Sat Arr.mo
Ammal1,
Lllp, i;;f;IIla:is
iij:1I1a:is la3ten weghy'en, m:!s ddr 'TI"n
d", Orglllla
hY'en,
'fll:n d"
Orgrma en 'lè:;di,us
1è:idi'ICS trJgt
tragt W
W (paarel'.
(floarel'.
kJn het
;'''':''1'1') 'ot ryph\:id
L.r:;;,g~n, CD l-J.~
or IJlen k8n
}-.,t ,'''':'''''1
ryphl:id te
tc Lr:;r,g~n,
i-;.~ a!r,J:n
a!nJ~n
g,::"/k ee;1
ee:1 geWO"'l
gewor-.,) ,':'
," ':":1
g::"/k
":-:, 'i:n
J:n Llen.
TUMOl FI.i\T~L"~~T:!:)
FtA.T~L'·,':r.;:) 1.'::;:
1":: .. Dc:>"
D,,1<;- r:'
r.:" \';;')~:~czlV'~I;
1;,;!)~::czlV':I: Z"'It)
z"o
TUM01.

C/\Rxnsus.'

m~n
no~mt n1~n

her
het

r;(~t'l'C'j ·\!'1.n~'~~L;
·\!·1.!j~'~~ll~ c:r
~r~t:',pl:;
t~r i:i';
',;i'.;

i:1
,\.: :-)l3Jts
i;1 ,\;
iJ'3i.itS

van vo;vc;.

li::;heden.
ti::;heden. als BloeJ, E,tt!,')
E~lt:.') én::..
fr.::.. W:!l,
w:n, en t.:r.
<':0 bL1::fio:.;en
bl.~:dk.;en v(.;!·
VI.:!·
toonen.
ondhnken G(;21V~!.
G(;z\V,~!.
TUMOR INFU\MMi\T02:U;
INFLAMMf\TOR:U; E"" onrlbnl:C'n
Z:e ,~c Al',:.cls E:;
E::i.IPJ:Lf.S
en Üü'L,L.!·
Üh'LL.!·
gelyk de Roos. Z:~
".IPJ:Lt,S ton
lfATIO.

'If)".
'If}.

3S'o TUMO. TUMU.

TUNA~

TUND. TUNG;

TUMOR MALIGNUS. Een kwaade en VCrs!~è;~e
vCrS!,;l;~e Z\V~f1;Il":.
Z\V~f1:Il7..
verg:ftige en bef!,:;!t~lykc
bef!~,:;~!~lyke fioZ by is.
n;. b"'yf: ;;Is '2J
Ö
daar eene ver~;ftige
Pe/lbuilen, en de beeten of fiti.:ken
ilti.:ken V.!G (~c~:e
(:c~;e en v~:-:?:[~jgo
v~:-:?i[~jg~
Dieren.
TUMOR <EDEMATOSUS. Zic
Zie het Arty!,cl
Arty~,,~I Tt'~,~~~ i\Q.uo,
sus.
TUMOR SANGUINEUS. E;'!il
E~n :lo'.!tl3;ezw~l.
::lo'.!tl3;ezw~l. z:~
Z:~ het Arrykel
Artykel

or

ECCllYl\!OlIfA

TUMCR SCIRRHOS~JS, E~"le
E:ïe ha:de en niet pynlyke Zwel.
he~ Al'tvke
Artvkell Sca:r.Hus.
Sca:r.Hu2.
Iing, Zie he'
TUl\IOR TUN!CATU";.
TUN!CA.TU";. Z;e
Z:e het Ar!jl:el TUMOR CVSTI.
cus.
TUMOR VENEREUS. Een Vmus-B!;iJ.
P'enus-B!;iJ. Zie hetArtykelTES~
hetArtykeITI!s~
'l'ICULUS VENEll.ms.

TUMULT. Is eèn
een Op~cer.g(::nee,;el)'k
Op~cer.gemee,;el)'k door hetgemeenevolk
el:nc Stad verwela.
vt:rwela.
in el:flC
TUNt\..
TUN A. B1l7ll11la
B1l7llwa,• .Is eene
ecne J;]diaar.[~!H~
J;]diaa!jf~!H~ Vy,?:,
TUNDA. Is eene gr~au·...'e Hagcós in OofHnditJn,
Ool1:-!ndi2n, die in
het Maleit[ch cok Dlla g~naamd
g~naa:nd wordt. Zie het Art}'kel
ONA.

TUNGUSEN. Zyn Tartauen, à:c
lEe ten dee!c in
irJ Sibcrien, teil
ten
DaurIa """Jonen,
y.. ·Jonen, en WOl'2\;;il verc;e'.!:d;n
verc;e;:cl :n Ko;;ni·Tu7Io
Ko;;ni· TUIl.
deele in Daur.ia
gufi, die alryd
altyJ moeten te p~,~rd C:J
Cl );!ûa:' z;'r:;
z;'r.:; Ciè
CiC O!~I!1ji
O!~Il1ji 1.1m.
l.tm.
gufi, die ;11 r:'d
t~'d van nooj te ';c~~
';G~~ tr.O~:;!~ fc.::'cd
6:'cd 1laan, om
op bevd van den Ruf!lfi;h:m
Ruf!lfi;h~n St:!dil''::U':i;~
St:!dil''::u,:c~ in !,,'erzinslwy
!\'erzinslwy te
kunn\on \er(chyncn.
TUr\'I2A. Dft
D!t was by de cuj.::
cul;: r..o!'j~::'::l e~n
e-;n Ondeddeed,
Ondc"deed,
zcn!.('r, rr;
11: "~r
'l~r C;;]3rna met
mEt !":C'!',V::l;
!";C'!',V::l; z;:",:~
Z::!C:::::l ",.,ortê
"".,ortê toner
cer/l zcn!.('r.
dan, de Toba., e!l
Cll d:~>t (Fa :~~t
:1~t )yf
!yf D:;lt~r/~:D:.:lt~r/~;- Tlmica Lati,
Lati.
claTla w;::rll !.(;[
!.cr gC!E:::md, ;:Is
;:1:; net
liet m':t ,;,
,;.::'~"~~
::'~,,:; ;n!l'?er~~
p,!l'?er~~ /luk.
gen;,}:::i;j~ ~ b~zet \'VGS.
\\1G5.
r:::: t:J~ I-:.:I~;(oe gege.
ken. clavi gen~::i;j~
Jlç,~··."~l I:~:
zegd wor,;. Iliet
niet (ln:~~":~ ~e ;"yn.
~.yn. W3~:::1 C'O~i1~j>;
c'o~i1~j'; (He
(iie C:avus
C:aVll.9
belta·llJ h,,:;:'t.
h":;:'(. J)~~!?~irk een Tz'Ts.!cr..
Tz'r:.!cr.. .r...~~.;~/a7.·:a
.r...~~.;:.,/c:u:a (!ro~;:;n de
R3;:dsheer':n.
R3;:dsheer':n, ./}!~irr;:lfl:c::."J!f{,
./}!~irr;:lfl:c::."J!f1, '.'-';f!~.i
,v:f!~.i -:"y J.i.. "'~'7;:ca
"'~'!;:ca ~·.';]aa'7. ~, als
ger:·l(;:I.~·.! Pl.it,)·
Pl.~:,,)·.... r Cn:::l.r C~l 1::c;;; ,"r \Ti::S
\T,;::S ~ boc~~;:n;/ een
het ger:·l(;:I.~·~
"funfca
Tunfca (ie It::-;(\
n. :~;,1 ~';S
~';s llj"r:·,
llj"r:',...::~;
::~; "r,,:'
"r .. :, ,;,;')
.;,;') !~'·;r~~~:;:,
!~··;r~~::;[, ~:~': els hy van
zigzelvt: 2':;[:
2':;;[: C;r.~·i
C;r.~·i :;:e.:;;':r,l
:;:e::;;':n c,>:<.-.
n,:<.-. a
a. e::, ,,-'.. :L'_(',~
:L-(',~ èaarmede
re keortn ~_:',e
~_:' .. e i\;;0
i\;;!1 {:J~ n -/ol j:!,1~1·
j:~.1~," ~:_""'=:'i \\-:r ~ "'. .\, n ~_ ,~.~
.~.~ :~~meinfch
g\:\'.'L.ll: is. Deen Ti'''':ca
7','-::((1 I(eE'c r::::::;:::'~
r.~::::;:::'~ ze, die
RUGsheer g(!l'iL.ll:
zonder purpër
purper \"I~S
\·/:;$'1 ':!n
']n h:)~~~-;:'~c
h~ ... ~:--:.~'~e d~ ::;,':::l::~;':'O
~~'::l::!:'~:~ (:.0";:;.
(~.G'·b.
TUNICA. l00 word~ Cl-'
Ct' l~e O:!~,il~d~;1,,~~i,l;e'l
D:J,_i,~d~;',;~~i.l;e'l ?';::J~e:le1yk
?·1::J~e:le1yk eell
een
dun viie~j.,
viie~j -; g",n;:;:~i1d,
g'-'!l;:;:~i1d, rcm(~om ':ie
-:ie varen G;' :;:::i::e
:;:~i;:e 2rc1er,;:
er·;: dee·
Jen van het Jigö3:ln.
Jigc:J3:ln. zV::lèc
zV::lèe r.cg
r::cg G::n;cr
G::n,er dan
da!1 e;:n !.!enzbra71!J.
!.!mzbralla.
Zy hedt, naar d<: verl-':heiècnh~id der plr:',!2,
pI::'.!!, t?C,1
t?~,1a1nte
en
a1nte ell
gC:!H.lik. verfcheiden na<!men beko:nen. Dus .lOcmt
,lOcmt :1cn
:'lcn Tu·
tlica
11ica a:lipoJa, het vette vliesje der Nieren, zynJe ~I:t:r v;t ...
rt

'I

lunJ~
lum~

TVNI. TUNN. TUPH.

TUPJ~

3S I
3SI

Tunica albu.:çiilea,
albu.:;iilea, het. witte vlies 'Jan de TecJbdlen, zynde
flard,
l1ard, dik en fiuk,
fhork, houde.,Gc
houdeilGC l~erZC!ver Sübftantie faamen.
TUIl:ca c;j;f-LE!eJtrcides, i~ h:tt
h:<t derde cogvlirrje,
cogvlir!:je, ook Re~ill(,
Re~illa
gena~md. 'f'i!;lÏcc
Ti!:zicc A,"ccbacirlu,
A,"ccbacfdes, h~t
h~[ Spirin.:.wcJ
Spir.;n,.wcJ :.;daal;!;;;~
:.;daal;!i;:;;!
vlies 'Jan t:ct Itl'':"':::-2''·'~:·:
Itl'::-:::2"·'~:·: r:e;-g,
rr.e;·g, lI:fkbl'lJ
lI!fkb';.!J r.f:~
tf;~ ki'c:c
L~i'{:c
lee
lcèere
ere
en l::
I:; i:t by de u:;..::::r:3
u.;J,~:r:3 r1:1'
r1:r Zçr,l.i~',,~
ZÇ1~l.i'·;:~ zeei'
zee.' zigtbaar
Pan vlies , ~n
is. TB7Zicc, h;'r.ïft;(;,
.h;'r.ïft;(;, be~ ~;~~t:r:cv.,
~;~~r:tcv., ::~)2C!} ~·:-~:.do '?iies
'liies , C~] eeïfle
eerfle
eicrene (;~r C::: 2,:'":':
::'~2": ~.r::.: "1'3 Tzc:;cr
Tw:;cr C:yFt;h\c ;>:;;n::.::m.i.
;>;~n::.::m,i. Tuni.
cao Cb~;'oid2';, I~:~
i~:~ rt!:vû: ."');;
'"');6 "Ç;ifric;
'\Jffric; ..:i~~~ Cc, ;"':1: :;Jyi:1C vleI
v:el
du!)n~r G:ln t~~·
t~~ .:r:->O:-:::
.:r:'::':-;:: Co:,v1ie=l(~,
Ce~;vlie::les, (:och è"U:cr
c:iUcr U~!1
uan ht.t te.
dere Panvlie3, Vi., ',':Z~;'
-;:z~~· !Jet zyr.~~
zy;;~~ CCl fj:::ong heC'f,.
'-'-~ullica
"-'-~ullica
Cornea. he~ !'::cn:',:
b:ccn: -,: ::,
::. j<:, :,;'r:(',~
~:'t:[',; b~: eerilc Cl; /:;;:rd.;)
/:;;:rd.:l vlic;s èer
Jer
o('.'~~n, dus g,,:~:l'1_',
gr::~:l'1,1, orr:{:,~~
orr:{:,:~ 1:e:
he: ge!y!: hoom
hCGj'I~ dccrziz·:ig is.
Tunica Cbr,:-'hlI;,:c,
Cbr':/l!:.II;,:c,
het
JCrif.a!!Yf.-\"J:'i;jc,
JCriGa!!Yf.-\"J:,!;jc,
is het eerlb en
.,
h
I
L
algerr.e:!ne v~.·:;'jc
V~i·::~jC v:~ ::t COl.
cal. l.<:t
"ctz:l;,'c
"etz:l;,-," geheel oi:'iingd.
elyt!;,.o;-d~s, h(':
!J(': [çi~~"::'.':;·-;je,
[ç;~~":;:'.':;·-;je, ::n~en
::n~erc vagiilalis ge.
Tunica elytl;ro;'d~s,
naar.lJ, omcat
omrat h~t (> B:!~~:!:!:ei)
B:!~~:!:~:en g~!rk a~: in (;f;ne
Cf;ne fchede beo
fluit. Tunica,
Tunica er~',k:,i,;~s Cl: 1ubrt;,
7ubrt;, t~ê rO~~5
1'0:0::::" Balhuirjo, dat
over ieder:: na':n~'
J3alzJ~' G,"!"::kl;:;n i~
is C:1
C:1 b',z,,';,,"c
b';z"',,c b;;d:!k~.
b:;d:!k~. Tunica
(Ie M~::g
Md~g ei~ b;:-2V:'2o:dc;:,
b;:- 2V.'2 r: de;: , wdarmcde
wdarmede
glaTldulofa, 11.;[
h~t v~i.[ in (Ie
dezdven inwenc::!!:
inwenC;!!: ~';,;!~rcl::,en
~';,;!~rcl::ëen ~l'r.: C:L:'2ê l'i~
l:i~ veele klieren,
die de Lymtbc..
Lympba. of h(]t watE:
watt:: <::::o!'C:::rf.:~
r::::o!'C:::rc: er::
en in de cedl-c
eedl-e ganJ!ell bren :,en. Tt!1licCl 3.:!erotic'2,
3.:!eroL:C!l, osl:
(lsl; J);Jra gEnaamd.
genaamd. Tunica
gen
UNa.
DNa. ook ger.:?'1ld
ger.J'Ild Cbol o:des. I~ I,e. druifvormig Oogvliesje
Oegvliesje
Tunica vitrea • hr:t Cl~svolmi5
Cl~svolmi[, Oc:r:lic~le,
Oc:r:lic~le. naar de Humor
"Vitr.?us,
'Vitreus, dic
die het ciT:!;r~t. cl;).
d:.Js [:I'aa;:,d.
E:l'aa;:,d.
TUNICA ALLAN'l\'::jI;U,. h!l
j\<!!l den WG'td
wG'tel cl:;r
d::r Navei'ircng,
rx::, is e,,1l bUiûeltje,
in h'.:t
ho.:t midden van de H:::f'2erl:
H:::f'~erbx:;,
bui~eltje, 't welk
men voor de Tl;'I;C(!
Tz;'zócc: AI'antoidcc/'
AI'antoidcc/, iclJ)'lit re
te r,1ogCjJ
r.lOgejJ houden,
1cor de P:s
w:;arc
w:;arc1cor
pós v~,n
v~.n h;:;t Idi:d,
ldï.d, èCGr
èccr r1ërz.:lt~
r1ërz;;lt~ Navel.
Navel, deor
door
mid,lel '1.10 den UraCb!lS, zO\'~C:
zo1'2t! cit;;;;C;,crt
cit;;;;r.crt worden;
wo,den; doch deefe
Rok of dit Vlies is al;:; nc:; t\'!yITe;~gtjg, en wordt fif'gt& by
de n:eren ~evo:;(:::,n.
TUiHCA CONJUNCTIVA. Zie het Artyl,el A!..;;UCJNEUS.
Ar.;;UGJNEUS.
TUNICA GLM,:r,ULCSl\.
GLAi':r::ULCSA. Is ~eê E~kleedfel
E~kleed[e1 ot Vlies.
Vlies, 'e
't
welk de:
dt: inwend:ge
inwend;ge vlak:e ccner
cener holte
helte berickt,
berickr, en uir buisjes
we'k
of k'ier!jes, bdlaat, dl? een fmecri~,
[meeri~, taai vogt van zjg gee.
èe Tunica CcmminoJo
CcruminoJo Aul'Ïwn
Aul"Ïwn cf
of het Smeervlies
Smeervlie.
ven, :;elyk ele
00r.
van het OClr.
TUNICA Ri':TINA. Zie het Artykel f.MPmDLEsTROIDES.
f.MPHIBLESTROIDES.
TUNISBLOEM. Tar;etes. Zw
Zie hft Art.ykel TAGLTES.
TUNNE. Zie het Artykcl
Artykel GALLON.
.JAMBOS.
TUPHA lNOI. Tupbat. Zie het Artykel JAMDOS.
TUPINAMBIS.
TUP1NAMBIS. D"eîe naam beeft MARCKGRAVE
MARáGRAVE aan een Brafiliaanfchen
filiaan[chen Vogel, die zig met
mt:t Viffchen voedt. Hy heefe
heeft veel
overo!énkomll: met de Merops of Byënwolf.
TUP!
TUP~

,r;
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TUPIN AMBIS
' AMBIS.. Die is mede de naam van eene foort
(oort van half.
halfflachtige Amerikaanfche Hagedis,. die gemeenelyk Sauvegar'
de
d~ genoemd ~o~dt. Zi
Zi~
het
SAUVEGARDE.
ARDE.
7 Artykel SAUVEG
Deefe
Deere HagedIs IS by uItIlek
ultllek [choon.
fchoon. Zy be~eefe
begedt zig romtyds
fomtyds
naar den Oever van het water; maar wanneer zy een Kro.
kodil hoort.
hoort, of op zig aan ziet komen, zoo maa"t
maakt zy een ver.
verfchrikkelyk ~er.:hre
~ef.:hreeuw, dat uit de vrees ont!laat
ontflaat van door
dit Dier verOond
verf10nden te zullen worden. Daefe
D:::efe fchreeuw waar.
waarfchouwt
[chouwt de MenCchen die zig hieromtrent baaden,
baaden. en die.
200
zoo zy de vlugt niet neemen •, wel ras de Krokodil ten prooi
vedhek
verflrekken.
ken. Hierom heeft IDén
mén deeCe
deefe (oort
foort vaD
van Hagedis den
naam van Sau'IIega
Sau'lIegarde gegeeven.
TURBE REN. Verhin
Verhinddertn,
erén, Verwarren.
ren, Ontrulle
Omruilen. Daarvan
komt Turbati e. verwarring,
ing. olltroeri
ontroering.
TURBI TH. Turpetbum. Dit i~ een wortel die gewoonelyk
van zyn merg om
ontbloo
bloott is. Hy is houtagti
houtagtigg,, gedroogd, in
langwerpige !lukken
ftukken ge[need
gefneedcn,
en. (a1meng
fa1mengepakt,
epakt. zo dik als een
vinger.
vingcr. harftagl
hartl:agtig, u.itwend
uitwendig bruin of graauw, inwendig witagtig, en heeft een lmaak die eenigfints [cher~
fcherp is, en walging
verwekt. Hy komt
kO'llt van eene foort van Indlaan[
Indiaanfche Winde
voort,
voort. die men Turpetb
Turpetbuwn
ln repens,
repms, foliis,
foJiis, Altbex, 'Vel
veJ [lidi.
IlldiCllm
cum noemt.
Deere Wortel die meer dan een duim dikte heeft
heefe en getakt
is, dompelt zig in de Aarde,
Aarde. ter diepte van omtrent vier of
vyf voet, met eeDe
eene menigte
menigre kronkel
kronkclingen. Hy is alsdan met
een dikken en bruinen Schors bekleedt. VI
W dnneer hy gebroken wordt, vloeit 'er
·er een mel',agtig Sap uit, 't geen Iymerig
is, in een halll
har ft V3n
van een bleek geele kleur verandert. die
et r1 een zoeta&ti
zoetastiggt:n
t:n [maak
(maak heeft, en
ell vervolge
ver'lOigen5
ns prikkelende
is en walgin6
walging vt:rwck
v~rwcktt.
. Uit den
d(;n top van deefen wortel ko.
men rankagtige
gc Steelen
Secclen voort, die met vier Vlee[ch
Vle~fchaagtige
gtige
blaadjes bezet, op verfch,lI
verfch,l!ende wy[en
wyfen ge:Uonk
gekronkeld, en hout·
houtagtig aan hun onderl1:e
oncterll:c gellceitc
gedeelte zyn. Zy hebb\..1J
hebbt;,.n de dikte van
cenen Vip.;;er,
eenen
Vill~er, en zyn roö36tig
rOöJ6tig en groen in hunne geheele uitgeftrektht:IJ.
gellrekt
h~IJ. Hu~ne
Hur:ne :er:gte
:er,gee is z~s
Z~5 of a;:.t
a;;.t ellen. Eenigen legleg.
gen tcr
ter aarde, en anjeren kruipen en f1illgeren
flingeren :7.Ïg
zig om de
nabyll:aande U~chaJm
nabyl1:a
Li;;chaamt'lJ.
f'n, gelyk
geiik de Klim. De b!Jderen
b!Jceren ~ely·
~ely
ken naar d:e van de Kor.;ng'
Korling'-Md:JW
·M~!tJWee.
. Zy zyn ZJgt, katof;nkatotnägrig. witagrig. hoekagt
ägtig,
hoekagr:g,
:g. aan de randen !!'·taOld
/!(·ta;ld en een wei·
mg fpits.
Cpits. Uit
UIt den Schoot
SchOOL cI..:r
(kr bladeren, dIe aan het uiteinde
der takken geplaat:1
geplaat3: zyn, ko:nen voc!l1:ee
voctll:eeJtjcs
voort _ die drie
ltjcs voort.
of vier langwerpIge cn
en fpitfe hoofdjt:s
hoofdjes onderl1:
onderll:ecunen.
unen. leder
hoofdje is een Bloemknop. die gelykvormig aan die der Wiu·
Winde is. Zy hebben eene wiue
witte en VI.eeCch
VJ.eefchkleur. Waflnc:c
WaJlll(;er de
nJoem
nIoem afgevall
afgevallen is, neemt
nee:nt het v:ugtbeg
v:ugtbeginCel
infel in ;;cooc!e
nroot!e to::.
to:::.
en wordt een Zaadhuisje.
isje, dat drie
drie;: afdeelingen ber:;:.
ber:!:. Zy ZYIl,
zyn
do
clou,... ,-
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door vliesagtige middelfchotten
middelrchotten van elkanderen
elkander en geCcheiden,
gefcheiden.
cn met zwartagtige Zaaden vervuld. die de grootte van een
l'~per korl hehben. en rondagtig
rondageig aan de agterzyde.
agterzyde, en hoekhoek.
l'c;per
ag!ig
aglig aan de tegenovergeftelde
tegenovergellelde zyde zyn.
D(;ere
Dl:crc PI~nt
PI3nt groeit menigvuldig op de overdekte en vogtigti
vogtigs
plaatfen _op den Oc'ver
O~ver der Grachten, agter de Struiken, en
verwy.
plaatÎen der Velden, die verre,
verre van de Zee verwy"
op anddre plaa{Îe~
zyn, op de Kult
Kuil: van Malabar en Cellon.
Ceilon. Om 'er in da
derd zyn.
GClle~hkonft
GClle~hkonll geb1u:k
geblu:k van te maaken, vergadert men de grootfi~
ft.: en melkagtigf1:e
rnelkagtigfle wortels, dat is te zeggen, de harftagtigllen.
harl1ageigl1en.
Men berddt 'er eene groote menigte van te Gufuratte. Gai
Goi
Mem
en Suratte,
Suratte.
lVlen
lVhm gebruikt de Turbi(h
Turbith als een Purgeermiddel, en voornaa·
mt;lyk tegens
regens de 1
Jicht,
iehe, de beroerdheId
beroerdheid en waterzugt. Men
m~l)"k
zeltfiandigheid in, -jan
'ian het gewigt van lien
tien Grein,
geeft ze in zel!ftandigheid
een afkookfel vall
val)
tot dat van een vierde van een Loot; en in e~n
tot drie vierde
een en een half vierde deel van een Lcot, tOt
fchryfr den Turbith zeldfaam alleen
alleell
van een Loot. - Mt:n fchryft
voor. Men vermengt hem gemeenelyk met andere purgeer.
deert: voorzorgen, verwekt hy nog dik.
mijdelen. Ondanks deere
wils kolyken, en is fchadelyk aan de l\1aa
1\1"33ó
6•,
Men gebruikt dikwils, in de plaats van den wa:r~n Turbith,
de wortels van den uitlandrchen
uitlandrehen La[er, 't geen eent:
eene foort van
Tbaspia, of liever van een Lib,;;;otis
Librl.iiOtis is; maar men moet dee.
en del
fe Wortelen
\Vortelen verwerpen, die onrft~ekingen
onri1eekingen in de Keel cn
Ma:Ig
Maag veroorza al,en.
al,en, en met
lllet veel meer geweld dan de Tur.
bith purgeeren.
TURBlTH
TURBITH MINERALE. Is een geprecipiteerd Kwikzilver,
zynde al voorens in e(;n
een Spiritus Vitrio/i
Vitrioli opgeloll,
opgelofi, en dat na
,tie
-tie Abflraêlie
AbflraElie de geca:inte
geda:1Dte van een geele
geelt: M~jra
Mal[a heefr. Men
edulc0rel;!t en pu!verifeerd het. Het wordt
wo:-dc fomwylen inge.
ingeedulcureeI{
geeven, als (;en
cen hevig braak·en purgeermiddd.
TURBO. Zoo wordt Hl
In de
cic GeometrIe,
Geornetne, eene Figura Solida ge.
naamd, benedt:n
beneden ipits.
naamj,
fpics. boven breed, gelyk een Tol, en
('(;:n Cm;"s of K.:gel.
Kégel. Zie het Altykel TOL.
fiaanJe
l1aanJe tege:lo'Jer
tege:lOver ('(::n
Natuurl)!.:e Hi(lorie.) Eene foort van één~
TURBO. (In de Natuurl)ke
f..:ht:ipige
f..:heipige Schelpen, m(;;t
mer (;(;'n langen, wyden en ingedrukten
Mond, in fon:m'ge
fon:lll'ge foorten eene ronde gedaante nabykomen.
met. Zy \Vorden
worden allen naauw naar den ba·
de, in anderen mer.
langt: ell
fis, en zyn gearticuleerd en eindigen in eene zeer lange
[(herpe
fchl'rpe punt. Zie PLAAT CCLXIlI. Fig. 2. No. I. en 2.
TURROT. Zie het Anykel
Anykt:1 RHoMBus.
RuoMBus.
,
TURCOMANNEN. Een zeker Volk in de Provintie Turco.
mannifm in Mica,
Allen, dat den Mahomelaanfchen Godsdienll
Godsdienl1 beo
mannitn
Iyjt.
lyJt. Zy zyn Vee-Herders. en déwyl
dewyl zy eene
cene groote menig.
uekken ze met hctzl:lve
hetzelve vaD
van de eenc
eene plaat!:
plaacc
te Vee bezitten ft uehken
j.. l}UL.
I)UL.
Z
nnaar
au

.f.
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afldere, om
naar.de andere.
oUl het voedfel
voedfd voor hetzelve te zoeken Voor
,
'1'
het overige hangen
hartgen zy Vii!)
TurfdJ(~n
B~rr:l
af',• naar
rlaar
v"n den
UI f eh en B
'l(fa niet af.
hebbeR hun
bun eigen Aga, dIe
die a~n
aun den
de:1 S
S,,!wn
.. lwn zekere fcIJwing
f~b;:tting
betaalt.
TURDUS. De Lyfter
Lyfler of Kramsvogel,
Krams'lJcgel, is eene
ecne fODrt
fo:m Van
van Trek.
Trekvogels,
yogcls. die in den berm
herfft ons Land doortrtkken; met den
ondedlt:tl
g(;'leg~~n, en heb.
onderflen Snavel wat over den bovenllm
bov(mH~n gelegt:'n,
bende de opening van den mond of de [pleet
fpltli:t geel van Vcr.
Ver.
we. lJeszelfs
Veszelfs Vleefch
V ieefch ir
Îf een goed voedfel
voed fel ,J dat zeer
zet;r fcppig
f;ppig
Z(>llt en olie heeft.
is, en veel
v~I Z('ut
TURDUS PISCIS.
PIS CIS. Is eene langwerpige, middelmaatig groogroo·
te, groene of roode
roo.de Zeevifch. die zig
zjg omtrent de Rotfen
Rotren
onthoudt en goed is
IS om te eeten. Hy heeft een openend
vermogen.
TURF, TUffa.
TUIfa. Dit is eene porieagtige, gewoonelyk Jigte
vefelagtige. zwartag!ige.
vefeJagtige.
zwartagtige, vette, bitumineu(e en brandbaan
Zelf1l:andigheid,
Zelffl:andigh:::id, die n,en
n.en in famlllige
fommige Wei.:len.
Wei,~en. ter diepte var
tenige
fioffe, die [eden
eenige voeten vindt. Dee[e
Deefe fioffe.
federt langen tyd to
eene brllndbaare
heeft, in de Landen daar men
brandbaare Stof gediend heeft.
naar overvloedig
overvloeèlg vindt, en daar het
bet hout [cbaars
[chaars is, brandt
brar:dt
fcheoll zy een vey
vry 1h:rk
zeer wel; mur [cheoll
fh:rk vuur verfchaft,
verfchaft. zoo
geeft zy echter weinig vi;'m
vl;>m Vim
v~n "ig.
~ig. en
t'D zy verfpleidt
vçrrpleidt ondtt
onder
bet
het branden, een mi.n
min of meer onaallgcna~men reuk.
De Turf wordt in laJl',cn
laagen in de Aarde gevonden. De Werk.
vVerk.
lieden.
Jieden, die tot hf;t
htt n;aahn
rr;aaken van den Turf ;:ebruikt
;::ebruikt woden
weden.•
zyn gemeene1vk in drie
èrie Klaflen
Klauen verdeeld.
verdeeld, naameiyk Sj;itters,
S;;itters,
Kruiers en lVaterputtel's.
J,vaterputters.
De Spitters zyn di(f,
di~ geenen.
gecnen, die de Turf·~;ltl:e
Turf':Jatl~e in Brooden
Bronden ot
vierkante
nul,ken uitfieeken
vierl,ante !lui,ken
uitfieel,cn.• die eene l:mgwe,pige
langwe~pj;:;e gt:daante
llebben. Zy bedienen zig h1ertoe
hiertoe van een wcn:lÏg
wCfwig 't geen
2y
zy den naam yan gevleugelde Scbup geeven, Dit WQ:l
wetktuÎg
ktuîg is
Diets
niets anders llan
dan celle fpade, waarvan
waat\'an het yrer
yfer Otntrem
omtrer::t zes
het vierkant beeft,
heeft, en aan een V,Jfl
V8n deszelfs zyden
duimen in bet
met eene [oort
foort van Vleugel,
Vleugél, ter
tef lengte tn
f:n breedte van ecnige
eenige
duimen, bezet i~. Het is met behulp van dit werktuig dat
zy de klompen Turf uitfieeken. De Kruiers brengen ze met
hunne Kruiwagens op cene
eene vlakte,
vlakte. en leggen hen daar op
ftapels om te droogen. - De drooge Turven worden aan het
vuur mede op fiapels gezet.
gezet, cn
en in brand gefiooken; en men
laat ze langfaamerhand uitbranden. Men bemerkt dat byge.
hyge.
lleeI
heel uitgebrande is, wanneer 'er geen rook meer uit voorkomt.
Men laat hem alsdan uitdooven in etn
c",n digten
digttn pot; W3r.neer
wanneer
'er vall:e fwolen van komen, die in Holland,
Vrou.
Ho!land, door de Vrouwen. in de Stooven.
Stooven, ter verwarming gebruikt worden.
De belle
befte Turven zyn de geen
geenen
en die zwaar .cn
.en zwart zyn; die
cen
ten helder cn langduurig
län;duurig vuur maaken; die onder het bran.
branden
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UfO
ueD eene (oort
roort van nak vormen,
vormen. die veel overéénkomll:
overéénkomll met
mee
het hamerflag der Srneederyen heeft; in één woord,
woord. die t~3an!.
t.aanswyre opgeblaafen, en met geelagtig, bruin, zwart en rood.
rooda~ig ~emarmerd
gemarmerd i5.
.
ilgtig
De flegtfte Turf
TLlrf is. die geene, die graauw, lIardagtig of
fchelpaetig
rchelp~gtig . is, of Uit
UIt verreerde .deel~n v~n Infeéten te faa.
(aa.
mengeftdct
rnengelh:1d IS. De.
De geen.e
geene die
dIe po.neagtJg,
poneagtlg, ligt, of met riet of
P;anten
P:anten ver:nen~d 18,
is. dJe
die nog niet verteerd zyn; die Iigtelylc
Iigtelyk:
ontbrandt, maar niet zeer lang duurt, is de tweede in rang.
Het grootO:e
groodle geJeelre der ZIVitft:rfche
ZwitC.;rCche cn NeJerlandfcheTurf.
NeJerlandrcheTurf.
aarde,
a3rde. maar byzonder die van Fionien. is vefela~tig
vefela;;tig en voor
voor_..
naamclyk
naamelyk uit twee
[wee roorren
foorten van Planten faamengefl:eid,
faamenge!èeid. waarvan
de eene een foort van vVarermorch is,
;s, Mwcus
Mwc7ts paluflrü
palujl,ir Squa.
mofur rubel".
rube/'. De andere is eene Heide,
malus
Heide. Erica folies imbri.
imbri·
catir G/abris.
Glab,is. Me;) melkt
catis
m<:l kt 'er lilde
llleJe !let
het \VJ!er·Zwaard
\V J!er-Zwaard Kruid
onder op. Eindelyk, alle de \Vei
\Vt;iden
den well,ers
\velkers gronden mofch.
mofeh.
agtig en even als veerkragtig of t:iilend
t:ii1end zyn, alsmede het
grootl1:e gedeelte dier geenen. die de Rivieren boorden.
boorden, of
grootfte
tOt eene A3rdkorO:
Aardkorl1: aan de
d;;: moerasagtige gronden dÎl,Den,
dh,Den, kunkun.
uitmu!Jwnde Veenen veralldel d worden.
'.
nen in uitmunccnde
Wat het f:neerige
Eneerige en de zwarte kleur van de Tmfaarde betreft,
hRD zegt.
treft. de Heer
Het::r GUETT
GUETTARD
zegt, dat wanneer de Planten.
eerfl:
die met water dourdrongen zyn, verrotten, de zouten eerff
'ontbonden moeten worjen
worJen , en het water dat met dt!efe
dt:e:e zeuzeu.
ten belaaden is,
is I vervolgens op
óp de o!ieagrige
o!ieagtige deelen van deer\!'
deefePl:Jnren
Planten werken moet.
moet, en door !lunne
hunne vl!rt!cniging
v~recnigi!]g eene foort
!èofre moet voorthrengen , en
van Zeepastige
ZeepJstige of bitumineufe ftOlrè
aar. de Turven d?t fmeerige
fmcerige en vetagtige geJcelte
geJeelte moer
moet verver.
fcbdfen, 't geen zy bezitt~n. De yfcr,lgtÎge
yrcr,lgtige deelen
det::len met welwel·
ken de Planten meer of min belaadtn zyn, met deefe zeep.
2gci~e
2gti~e Jtden
deden ver'rergj
veT'rergJ zynde,
zynJe. zyn voldoende om de Turf.
3'Hde
:mde r'!
t'! kl:;utcn.
kl:;ulcn. \\'anneer 'er ve::l van deefe l1ykagtige
i1ykagtige dee.
len in het fall
fall;ocntl:!l
.. entl:!l der Turf-aarde komen.
komen, zoo kan men
1:33r
t3ar !;neeJen,
l;neeJen, en vr;r\'ül~ends
ver\'ol~ends vormen.
vormen, gelyk
gclyk de NederlanNedcrlanders
dt:rs do(;n.
doó"n. E'ndr;iyk.
E'nJ~jyk, cc
GC Heer GUETTARD befluit
bei1uit dat 'er dage!y!;s Veen voorrgebratit
voortgebr";;t wordt, l1'a3r
rraar zeer veld
ved minder dan
in de tydcn
lyden (O(;n
cot:n de Planten der WdJen voor de Menfchen
v~n g~cn g\:bruik w.lren, en dac
<i~( het reg~ns\voordig
tegços\\'oordig alleen de
flc::\c!1:e
ile::\tftc Weiden zyn, die de grootfie
grootl1:e menigte da3rvan
da:Jrvan \1001
\1001 t!mm·
pm. omdat men dezelven ni~t afmaait. tn dat de PI~nten
PI<1nten
geil,
die zy voortbrengen niet na;jr den fmaak der Dieren zyo.
zyn.
D;! aiTcl-je
alfcl-je dcr
der Turven is ligt en heeft een onJ'Ingen aamen
~amen reuk.
Zy i6
is niet goed om het
hee LInnen wit te maaken. Zy doet het
Mofch en andere Kruiden omkomen. .M(."n
I\'kn vindt thans in do
dli '
Turffchuuren naby Parys, deefe AiT.:he, waarvan men z'g b,;.
diunt om de Aarde tc
te mefl:tn.
me!ètn. Dit miQJel
mü!Jel Îi
is genoeg raam on.
Z
..:er.
Z 2.::.
..:er·

35
356
6

TURF. TURI. TURK.

~mko!1baar, in velgelyldng
vergelyldng van de ge·
derzogt, voordeelig en ~mkof1baar,
{hOOlt detfe
cletfe Mfche by vogtig weer, over
woone mifl Men {hOOit
de goeJe, rnictdelm:Jatige
micldelm:J:.ltige en J,waade
kwaade aarde. Men wil dlt de
Looge Landen van Picardyen en de nabuurige L~nd[ch"P?en,
L1ndfrh:IP?en,
die f."en
",en overvloed van Veengrond bevatten. [edert
federt vy:tig
vyftig jaaeerft in het bez;t van de verfchillende [oorten
foorten \'3n V0e'
voe'
ren. eedt
gekOlljen zyn • wanneer men in dit Land Turfaifche
Tutfaifche over
ders gckowen
de Vddeil
Velden h::.;ft
hteft begonnen te verfpreiden.
TURFMOER. Eene groote en woefle L1ndl1:reek
L1ndflreek in ele Pro.
ProGlOningen. 3,10
2,10 de
elf: Munfierfche
Munfterfche GrtnZfn,
Grenzt'n, zyride
zyn,}e de·
Jevintie GlOfJÎngen.
loffen grond, niet
nict wd
zelve. wegens haartn Moeraffi~en en laffen
begaan, maar daarentegen dool'
door den Turf, dien zy uitle·
uitlete begaan.
vert. van een groot voordeel.
.
Scheutjes aan de
TURIONES. Zoo noemt men de Spruitjes of Scheuijes
Planten:
TURK. Is een bekende naam
nnam van
Van eene Natie, en betekentin
meDfch; waarom men (h~
cte Ma·
MaTaal een Boer of plorr:p
plomp menrch;
hunne T~al
MufelmaDl'tn willen g:noemn
g:o:noemn wornometaanen, die het Hem MufelmaDl'cn
Tllfk~n oefchimpcll
bcfchimpen
pen, niet erger dan wtt den naam van Tllrk~n
kan.
TURKEN STEUE.R.
STEUER. Is cene
crne buitengewoor:::!
buitengewoor;e h,~lafl:!"gof[,;'h3t.
lwlafl:l"goH:'hat.
tiog
ting in het RGDUlfch.::
Rr:mnfche Ryk,
Ryk. welke ingevorderd wordt, om
del] inval der Turken tegen te gaan.
TUR
TURKEY.
KEY. Zi~
Zie her
het Arty\;t]
Artvl~(;l PINTL\DE.
PINTAm:.
TURKISCHE REGEN
REGENkOGEL.
byzondere, zeer geTURKISCf:lE
KOGEL. Is eene byzondel'e,
van Vuurballen. welhn
wçlk(;n M
M IETH uitgevonden.
uitgevonden,
vaarlyke foort V;lD
GeJchutbpJcbryving. P. IV. pas.
pat':. 56 befchre~v('n,
befchre~vt'n, en
in zyne GeJchutbrJcbryving.
heefr. Detegens de Turken te gebruil:en zig voorgenomen heef..
p!a1tLn daar
zelven kunnen in de l\,pploches
Approches en op andere pla1tf:o:n
veel hOllt
hout en ihoo
ihao is.
is • met veel fucces
fûcces geworpen worden, om
allp.s in brand ~e
alles
ce r.oen
~oen vlicg,m.
vliegen.
TUlchefia Volsells
Volgens den Heer de REAUMUR ,::yn
7.yn
TURKOIS. Tmchefia
Jan de
dl! (anden
tanden van Land-of Z·;ede Turlwifen niets anders dan
dierep. die delfbaar en even als verfl:eend
verfl:een:l geworden z'jn·
z'jn.
clierep.
Dit
DIt bemerkt men.
men, zegt èeefe l\cadernifl:,
Academill:. aan hunne ui~erlyke
ui~êYJyke
gedaante.
gedaante, zelfi1:andigheid
zelfftanàigheid en faamenweefieI,
faamenweefCel, dat inwendi;.;
inwendit; ve.
\"e·
hollrgheden ot
of openingen doorboord is,
is. om
felagtig en met holligheden
aan de Zt!nuwen
Zenuwen ingang te gee"en.
gee\len. '
beenagiige deden
deelcn d",
cl?'r Dieren kunr.!;)n
kunf:l;)n op dezelfde wys
Alle de beenagrige
in Turlwifen
Tmkoifen veranjeren, Ihmo~
H'erto~ is g,·'l)oc:g
gc'D0q( nat
dat zy in eel,e
eeJ;e
1 , tig,~
kf)p,;~;I;.
tige vloeifbf
vloei!1of door.
Joor.
aarde bedolven zyn , in welke eeile !cOP;,7:
Zi'pelt.
Zi'pelt, die hen
htn doo!dringt;
doordringr; in {én
t'én v'oprd
V'll(>[l1 d!~
dit! 'n
'f'r de hardheid
en de byzondere zwarte van vermetrdert.
vermeerdert. en 'er de kleur van
v::rar.;oert in een fchonn
v:;raedert
fch<lo/1 bla!luw.
bla:1Uw. Inderdaad ziet men,
men. in de
dl!
ODlfjetlbaare vt;rzam.:1ÏJJg
vl;;lzam.:lÏlJg van het Kabinet der NatuurJyke
Natuurlyke HisHis·
oOlneetbaare
toxie
tolie
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torie v~n den Koning van F'r;iuÎ,ryk,
Franl{ryk, eene
eeno geheele
geheel e hand die
in 1\n
T •.ll kois ve;'anderd
\'e~anderd is,
Men leen:
leeft dat J. CASSIANUS VAN PUtTO.
PULTO. de konll:
kon1l: bez_~t
bezn om
van delfbaar Ivoor. door kon11:
lwnft gt'".aakte
gerr.aal\te Tmko:fen
TUlko:fen fa:Jmt!n
laam~n
ftellen. Het (rhy!]t
te fieHen.
frhY'lt dat HENCKEL hetzelfl1e
hetzelfde geheim beze.
beze·
ten heeft om aan de Beenderen eene blaauwe kleur te geeven,
die door' hun verblyf
verblyC in de aarde verhardt geworden waren.
zonder dat hy hen echter de waare h~rJheid der Turkoifen
verfchafFen kon. Men weet dat de Heeren
Het!l'en DUIIAMEL
DUHAMEL en
GUETT
GUETT ARD,
A RD, medè het middel uitgevonden hr;oben
hebben om den
:Beenderen der leeveedige Dieren eene roode kleur te gee.
geef
ven, met
mei: hen Wouw.
Wouw, Meekrap of OrCt:ille
Orfeille te doen door·
ven.
zwelgen.
In de laatfte
laatl1:e Eeuw dreef men een a:mmerkelyken
a:mrnetkelyken h3ndel
handel in
Turkoifen. De Jllweliers onderf'rheiden
onderf,heiden deefe verl.kening
verfi~ening in
Oofierfche en 'Nell:erfclJe
Ool1:erfche
TvVefterfche Turkoifen.
Turkoifell.
De eerfien trekken meer op het blaauw dan op het groen.
f!(~';)O'
Zy zyn hard, ondoorf.;hynend, en kunnen vry [choon
fchoon ge~o·
lyll:
lyft worden. Men noemt hen
ben me
mede
Je Turkoifm
TUl'koifen van de Oude
Rots. Men bekomt deefe
deeCe Sleenen uit Perfien
P~rfien en ook uit
Turkyen.
De Wel1:erCche
Well:erfche Tnrkoifen,
Turkoifen, die men mede TurkoiJen 'Van de
Nieuwe Rots noemt. zyn niet
nlet zon
z~('r hard, en !rekkt:ll
Irekktn meer op
of melk·
het groen dan op het biaauw. Zy zyn met llag·;;!rjes
n1gelrjes ofmelk·
:;gtil:;e
agth:~e vlakken
vlal,ken vervuld. Wy krygen ze uit
u;t Spanjen • Duitrch·
Duitfch·
land en Neder· Languedoc,
Languedoc. alwaar men hen in menigte
vindt.
fiemt nog niet volkomen overéén omtrent het geene de
Men Il:emt
fchoonheid, hoedanigheid en wa'mle
fehoonheid.
wa1rde van de Turtoiien
Turkoiien uituit·
maakt. Eenigen willen dat zy paarfch,
paarfch. of Tlil
TUI Heh blaauw
zyn; anderen dat zy een Saxlfch
Saxi feh gro::n
groên hebben. De Heer
W ALLERIUS zegt dat een fchoone Turkoifch,
Turkoifch. die de grootte
van cen
een Hafelnoot heeft. in den Koophandel twee honderd
Rykscaalders
Ryks(!aalders waardig gefchat wordt, 't geen omtrent drie •
. honderd en zefiig Hollalld[che
Hollanclfche Guldens uitmaakt.
'Van neer de kleur der Turkoif€lJ
TurkoiCen uitwendig verzwakt,
verzwakt. mo
V/anneer
Zf)O
is het genoeg dat lIlen
men de oppervlakte
oppervl2kte afJlypr,
afflypr, of hen eenigen
ty:l
ty j in een Afchbad plaatll:.
plaatft. Door dit middel verleevendigt
vel'leevendig! men
de digtheid der kleur en men polyfl:
polyll: hen vervolgens met het
rad der Steenflypers.
Wat
\Vat de Geneeskragtige eigenfcbappen,
eigenfchappen. van deefe foort van
vcrfteeningen
betreft. die door verfchiJlende
vedleeningen betreft,
verfchiltende Schryvers zoo
hoog geroemd worden,
worden. de MeeHers in de konll:
konl1: Inoeten
moeten de
inwendige uitwerkfelen van eene beenagtige ZelfftanJigheid
Zelfftandigheid
bepnlen.
bep~alen. die met koper vermengd is.

TURKSCHE LELlEN. Martagoll.
MartagolZ. Lilium
Litium Cruentum.
CruenttIm. Lelium
Leliu!n
Z 3
i7~·
in·
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;ntortum, Cymbaltjm.
Cymbalfjm. Men telt deefe Bloem onder de (oorteu
(oorterl
van Lelien, omdat ze dezelvcn
dezelven zeer naby komen, zoo wel
wcl
ten opzigte der blalen,
blûen, als der Bollen, die insgelyks als Schub·
ben op malkander
lllalkander liggen. En fchoon de Bloemen heel an.
ders
<Iers uitzien, nogtans zyn ze van andere Lelien
Lelîen da:uïn
da:n'in alleen
()nderfcheidcn ,dat
()nderfcheiden
, dat de bladen omgeboogen zyn en nederwaarts
llangcn. Sommigen hebben een breed. anderen
:hangen.
anderen''een
een fmalloof.
SCJmmigen draagen witte
wiue Bloemen, ten deele met, ten deele
S:)mmigen
of purperverwigen met r,oode
r.oode !lippen;
flippen; ofhoog
zonder ftippen ;;of
roode en vermiljoenverwigen, zynde donker bruin gefiippeld
gell:ippeld ;
of bloedverwigen, insgelyks met diergelyke fiippen;
flippen; of gee'
geeJen met en zon
zonder
veeje, andelen
der flippen.
fiippen. Sommigen draagen veele,
gelen
ren weinige Bloemen. - De verplanting deefer Bloemen ge·
fchiedt gelyk die der gemeene witte en geele Lelien. Zy
Z'I
worden beft door de Bollen voortgeplant; welke nieuwe Bol.
len het derde Jaar bloemen draagen; daar integendeel van
Jen
het Zaad voor de zes Ja:uen
Jaaren geen Bloemen te verwagten
verwaglen zyn.
pin niet te zeggen, dat de Bloemen
Bioemen van het Zaad zeer
zee!' ver4
P'TI
ver~
anderen, en geheel andere !deuren
kleuren voortbrengen, dlln
dan de
:Blocm:m
Bloem:Jn geweeft zyn, van welken het Zaad was verzameld;
oa2r
da2Y integendeel de
de:: Bloemen van BoHen
Boilen voorgeteeld
voorgereeld,, door~
gaaods
gaands de kleur vlln
van den oorfprongkelyken Bol behouden.
Deere Bloemen hebben minder hitte der Zon van naoelen,
nooden,
en kunnen zelfs op een' [chaduwagtigen
fchaduwagtigen grond voortgeplant
worden, als maar het regenwater kan afloopen of afgeleide
Bollen niet verrotten. De Bollf::n
worden, ten einde de BoI/en
Bollen heb.
ben iJiet
.. Jcn. Ge.
niet noodig om ieder Jaar opgenomen te wû
wOid"n.
noeg is het dat zulks ieder derde of
ofvierde
vierde Jaar gefehwdt.
gefchwdt. Maar
zy moeten niet lang uit de aarde blyven, maar haaft wederom
ingelegd, of (en
ten minfie middelerwyle
miádelerwyle met vogtig Zand he
be
flrooid worden. En aangezien de Mieren zeer op deefe
ftrooid
Bollen aafen, moet men middelen gebruiken om dat ongeon ge 4ierte te dooden
dood en of te verdryven.
'
,
TURKSCHE
Artykel MArS.
'TURKSCHE TARWE. Zie het Arlykel
TU
TURKSCHE
RKSCHE WAAREN,
WAAREN. Deefen worden meefl
meell binnen Con·
Conihntinopo!en
Hantinopolen en Smyrna gelaaden, alwaar de Franfchen,
Fran rehen, Enven , en der·
gelichen
gelfchen en Hollanders een fterken handel dry
dryven,
waarts hunne Lakens brc:J!j(.m.
bre:J<;en. ' Te Confiantinopolen
Conftantinopolen k(>opèn
IqJopèll
de Buitenlanders KoeKoe· en Buffel-Huiden, Saffian- en Cordu.
a~!1rch Leer.
Leer, dat van Feb'at.
Pet:rat, Coutondouret,
CoutondQuret, Camaba, 'Jam·
'tam,a~nîch
bolyen Rodeflo
Rodefto gebragt wordt. Voorts POIä[ch,
Potäfch, die over de
zwarte Zee n:.m
mm Conftaminopolen
Confia!~tinopolen gevoerd wordt; insgelyks
'Vafch, Zoute Vi[eh,
Vifch, 111o/"ollne
l\.foronne genaamd. Maar voornaamevoornaame·
fterken
lyk wordt bier een fier
ken handel in Wol gedreeven; waarvan
V:ln men t'.','eederlei
tW'3ederlei foort heeft, vlinwelke
vanwelke de eene Peladc,
Pelade,
rie
de J!.dere
ar.dere 1'I'esquille
l'mquille genaamd wordt. Te Smirna is de han·
han-

del
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Pel"fiaanCche Caravaanen veel
del veel grooter, aangezien de Pel"fiaanfche
zyd<:J derwaarrs brengtm.
brengen. Hiervan zyn verfcheiden [oorten •
<lIs:
[fes. Hier
als: SourbaJlis
SourbaJlis, Legis.
Legis, Ardefines, cn Aria
ArdaJfes.
Rter is ook
ook:
een Ihnken
rr.:rkell S;ecerye-nandel.
Specerye-nandel. Oolt
Ool{ wordl
wordt' VJn
van daar gebragt
Galbamlln,
Rubarde, Semeneine, Hoppoponas.
Hoppoponas, Gummi .Anno.
AnnQ.
Galba71wn. Rubarde.
niac,
~!iac, Lapis Laflûi,
Lafiûi. Bimoni, Hoat
HO,lt v~u Aloë,
Aloë. Ambra, Mus.
cus. PJc,rlen,
Plc,rlen, Apilla.
ApiJ1a. Diamanten, Robynen.
Robynen, Smar3~den
Smaragden en
cus,
veele Indiaanfche
IndiaanfclJe Waaren,
V{aaren, voornaamclyk Thee en CofFy;
CoIFy;
Geitenha;tir, waarvan in Holhnu
ook Geitenha:!ir.
Holl~nd en En~e!and
Enge!and de Ca·
me!otten Hoeden gemaala
gemaakt worden. De Armenieren brengen
Perlhanfcbe Stoffen derwaarts. Onder de Waaren
\Vaaren
ook de PerlhanCche
zelfll levert. zyn
Zl'n merkwaardig de Wol, Boo:n.
Baa:ndie Turkyen zelfi
wol, Gummi Adragcln,
Adragcm, Galles,
GaHes, W,&h, OpiUln, Maaik,
Mafrik,
ailerlt:i wollen Stoffen, Dimittes, Scamit.
Saffraan. Storax, ai!erlei
BaucaiJil!s gena1md. Voorts allerlei TJpyten van ver.
tes en BaucaiJills
ver·
fçbeiden foorten ; Aluin,
AJuin, witte Zeep, enz. te eairo
[çbeiden
eaiTO wordt
groottlen handel in Speeeryen
Sp~ceryC11 en Kruid gedreeven, wel·
den grootHen
ken uit het gelukkig Arabien en de Oofi-Indiën
Ooft-Indiën d(;rwaarts
dt:rwaarts ge.
bragt waden.
woden. zynde
zyl1de byna ontelbaar.
TURKSCHE
TURKS CHE ZADEL.
ZAD EL. Paardell
Paarden Zadel, Wiggeoqenfcbe
Wiggelmnfcbe Zariel.
Zé1rlel.
Anatomie.) Men geeft deel:;
dit;! klem"
ktelll<!
(In de .Anatomie.)
deel;; Ilaamen
uaamen aan dit:!
bovenfie
bovenfte Oppervlakte des Wiggebeens.
Wiggebeens, 't welk rufT.;hen
tufr.::hen de
is, uit hoofde zyner gelyke.
gelyke,
vier Ledikants-uitfteekfels
Ledikants'uitfl:eekfels bevat is.
Paarden Zadel heeft.
nis die het met een Paarden
FRUMENTUAI TURer.
TURKSCH GRAAN. Zie het Artykel FRUMENTU.M
CUM.

TURKSCH JAAR. Zie het Artykel ARABICUS ANNlJS.
ANNUS.
TURKSCH PAPIER. Dit wordt op de navo).gende wyfe ge;
ge.
maakt. Men neemt R.ivierRivier· of Regenw3tff. HierÏn
Hierin doet men
het intus.
intlIs.
een taamelyk deel Gom van Dragant. Men lOert her
fchen
fehen om, en giet 'er meer water bl'.
by, tot dat de Gom gefmol.
ten is. Vervolgens klopt men het, en men gi€t
gi~t bet
het uit het
h~t
eene vat in het andere; zygt het door een taamelyk
t1\3.melyk groven
doek; en na dat het twe;;}
twee of ddt:
drie uuren geftaan heeft,
neeft, wordt
het in etllC
et:lJe daarto:.:
daartoe b(;reidde
bt:reictde kas gellolt
gelton , hebbettde
hebbeRde de grootte van eén blad of vel papier; en zynJe van hout gepikt, of
geheel van blik of lood.
lood, twee of drie vingeren hoog. Alsdan
fprenkelt
j~')renkelt men 'er de kleuren op, met een' langhaarigen borfrel
fiel of Pinceel.
Pineael. Edoch de Verwen moeten wel gewreeven
zyn; en onder het wryvePl
wryven moeten 'er twee of drie droppelen
ofren-gal, agt dagen ou
ofTen-gal,
ou.lI en reeds groen zynèe, in gedaan
word~n. Onder het infprengkelen moet men acbt
acht geeven
dat de droppels niet grooter worden, of te veel van elkander gaan. Als dit ge[chiedt
geCehiedt moet men
mea meer gal onder het
water mengen. En zoo dlt
dit water
wilter de Gal te yeel van zig
dryft.
dryft, moet 'er meer water in gedaan worden. En dus in·
in.
te.
Z 4
te·
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tegendeel, als het zig niet meer wil verdeelen.
verdeel en. Maar men
moet daarby aanmerken, dat al te veel Gal de Verwe bleek
maakt. De fraaifie
fraaifte Vcrw moet 'er altyd het laatfi
laatft in gedaan
worden, voornaamelyk het Goud. Om 'er de Gol'len of firee·
pen op te geeven. gebruikt men een kam. Elders ge[chiedt
gefchiedt
het met een Blaasbalg.
TURKYEN. Het Turkfehe
Turkfche of Octomannifehe
Octomannifche Ryk.
Ryk, i~
is een der
wyJuitgelhektfie Landen van de WaereJd, en een Erffçlyk
Erff-;:Jyk
Ryk van bet Ottomannifehe
Ottomannifche Geilaehr,
Geilacbr, van hetwelke bet met
onbepaalde Magt geregeerd WOrnt.
.onbepaalde
Wornt. Het wordt in drie Hoofd.
<leelen
deelen verdeeld, welken zyn: TUd,yen
TurJ\yen in Europa; Turkyen
in Afia, en Turkyen in Afrika.
Het Europifch Turkyen grenft ten Ooll:en
Ooften aan den Archipel,
Archipel.
de zwarte Zee, het
ht:t Mare di Marmora en de Zee.engtens
Conftaminopolen; ten Zuiden aan de Mid·
van Gallipoli en Confiantinopolen;
dellandfehe
oellandfche Zee, ten Wellen aan de Golf van Venetien en
de Ooftenrykfche
Ooll:enrykfche Landen; ten Noorden aan het Koninkryk
Hongaryën, Zevenbergen. Wallachyen, Moldavlen, Poolen
en klein Tartaryen. - Het beftaat uit Maeedonien,
Macedonien, Theffa·
Theifa·
lien. Albanien. Epirus , Livadien,
Livadien. Negroponte.
N egroponte, Romanien.
Romanien J
;Eulgarien,
Bulgarien, Beffarabien,
Beifarabien, Servien, Bosnien.
Bosnien, een gedeelte van
Croatien, Dalmatien en Morea, uit het Eiland Candia en de
meeil:e Eilanden van den Archipel. Maar de Re;;publiek
rneeH:e
Republiek RaRa.
gufa,
gu[a, Klein Tartaryen, Moldavien en WaJlachyen
Wallachyen zyn den
Sultan C)'nsbaar.
Turf,yen
Turkyen in Afia
AGa grenft
grenll: ten Weften aan de Zee van Marmo·
ra, de
de, Middellandfche Zee, de Zee-engte van
van GallipoIi
Gallipoli en
Conftaminopel.
Conll:antinopel. en aan Egvpten_
Egypten. Ten Zuiden aan Arabien,
Arabien.
ten Ooften aan Perfien, én
en ten Noorden aan Georgien en
de zwarte Zee. Deszelfs Pro'lintien zyn: NatoIien,
Natolien, Turco.
Turco·
mannien en Diarheek.
Diarheck. Veele Landen zyn aan hetzelve ook
Cvnsbaar; naamelyk: Mingrelien, Guriel, Imereti.
Imereti, de VorVarftèn van het Steenagtige Arabien.
Arabien, en ook de meelle Vor{ten
Vorficn
van het woefi
woef} Arabien. Voorts behooren daartoe de EilanEilan·
Scio J Metelino en eellige
eenige anderen van
den Rhodus, Cyprus, Scio.
. den Archipel.
Turkyen in Afrika grenlè ten Noorden aan de MiddeJlandfche
MiddeIland[che
.- Zee; ten Ooften
Ooll:en aan de
de. Landëngte van Sues en de Roode
Zee; ten Zuiden aan Abyffinien.
Abyffinien, Nubiën en de Woefiyne
Woeftyne
Barca, en ten Weften aan het Koninkryk fripoli. De Pro.
vint.ien daarvan zyn Esypren,
Egypten, het Koninkryk Barca,
Barca. en de
Kuft
Kuil: van Abex; ook zyn aan den Turk Cynsbaar. de Ko·
Ka·
ninkryken Tripoli, Tunis en Algiers.
Dit·
nit' gamCche
gantCche groote Ryk worde
warde in XXV Gouvernementen
llerdeeld, waarvan zig 17 in Afien:
AGcn: I in Afrika
Afrika.J en 7 in
r~uropa bevinden
bevinden.J waarover Baifil's
Baifd's aangefteld worden, en
onger
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Onrler·Gouverneurs
onder welken wederom de Sangiacs of Onder·Gouverneurs
fiaan. Deefe Provintien zyn voor het grootfl:e
grootfte gedeelte zeer
11:aan.
vrugtbaar, maar worden zeer flegt bebouwd; ook zyn z,/
niet al te wel bewaard, dewyl de menigvuldige Oorlogen.
woedende Pef!:, gemeenelyk eene groobenevens de dikwils woed(:nde
te menigte Volks wegrukt.
groale en magtige Ryk, heeft federt den vreden van Car.
Dit groote
lowits, in den JJaare
Mogenheden
10wits.
3are 1699, met de Chriften Mogen
heden in
WantlCer zig dé Koning van
eene beftendige ruft geleefd. maar wanneer
ongelukki~en Dag
flag by PultaZweden KAREL de XII, na den ongelukkigen
va, in het TurkCche
Turkfche gebied retireerde, wierd eindelyk in
va.
I7IO, den Ruifen door de Ottomanni_
Ottomanni.
November des Jaars 17IO,
aangekondlgd. Daaropkwam
fehe Porten den Oorlog openlyk aangekondigd.
het in den JJaare
aare 171
uly, tot een bloedigen
17 IlI,, in de Maand J
July,
flag van drIe dagen, aan de Rivier de Pruth, en na dat de..
Vredes-voorflagen op het tapyt,
zelve geeindigd was kwamen Vredes-voorDagen
die terftond van weerskanten aangenomen wierden. Nader.
hand zyn 'er, wegens het vertrek van gemelden Koning van
Zweden, groote zWdarigheded ontlban,
ondban, zoo dat het ander
ander...
Zweden.
Vrede beuk zourle
zoude komen;
maal fcheen, als of het tot eene Vredebeuk
tuffchenkomll der Engelfche en HollandCche
Hollandfche Gezan_
maar de cuifehenkomft
ten, met de overgeeving
o\7ergeeving van de Velling
Vefting Azoff, waren van
I7 12, voor
zoo veel vrugts, dat de Vrede in April, des JJaars
aar~ 1712,
25 Jaaren vernieuwd wierd. - In het Jaar 1714
I7I4 hebben de
2.5
Turken aan de Venetiaanen den Oorlog aangeiwndigd,
aangekondigd, en
het Jaar daaraan gantfch Morea veroverd; maar in het Jaar
1716 het Eiland en de Vt:fl:lng
Velling Corfu
corru met groot verlies we.
Auguftus deszelven
derom moeten verlaaëen; ook op den 5 Auguflus
flars
JlafS by Peterwaradyn eene groote nederlaag van de Keifer"
Keifef"
Iyken geleeden ,• ge!yk
gelyk hun den 16 Auguflus
Auguf1:us 11'117,
'117. by Bellyken
deere Velling aan de Keigrado ook wedervaaren is; waarop deefe
1718, de Paifaferlyken overging; en waarop in het Jaar 1718.
rowitrche Vreden gevolgd is. Daarenboven heeft dit Ryk,
rowitfche
[edert eenige J aaren, groote veranderingen ondergaan; want
feden
J 72 7 hebben de Perfiaanen een groote overwinin het Jaar 1727
ning op de Turken behaald. Vervolgens liet het zig aanzien',
als
:115 of men van weerskanten zig tot eenen Vreden wilde
fc hikken , vermits allerhande voorDagen
voorflagen ,• daartoe betrekking
fchikken,
hebbende,
hebbende. gedaan wierden; niettemin begon men met alle
magt den Oorlog voort te zetten.
zetten, wordende van de zyde der
de;r
Turken nieuwe Troepen naar Perfien gezonden. Maar aanaan.
merkelyk is dit Jaar, dewyl men op het einde van hetzelve.
hetzelve,
en tot aankweeking der Geleerdtot der Turken groot geluk ~n
onbefehaafde Natie, de ten .uiterfle
.uiterfte noodzaaknoodzaak.
heid onder die onbefchaafde
lyke Boekdrukkonll
oen hec;;ft
BoekdIukkonll aldaar begon
begonnen
he~ft in te voeren; wanwan.
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Vi fier eene Boekdrukneer onder het bewind van den Groot· Vifiet
Van den Mufti.
kerye in het Serrail is opgericht, in weerwil van
elie zig hevig daartegen aangekant heefe,
heeft, voorw::ndende.
voorwendende. dat
die
dierge1yk cene onderneerning
ondernee'11ing met den Alcoran
Afcoran p.ict
riet overéén .
dierge!yk
kW3m. ,In
In het Jaar 1730 begon het zeer verward in Turkyen
lw-am.
uit
uic te
ce zien. nademaal de Esrer
Esref van den pcrfiaanf,;:hen
PerfiaanE:ben Prins
gefhgen zynde.
zynde, de eerfte
eertte zyn roevlugt
roev!ugt tot
Thamas, dapper geflagen
ue Porte kwam naemen,
neemen , en om een magtig Leger
Le:::er tegens den
de
verzoel{ende. de Turken niet in I!ehreke
cebreke bleeven
bleevcn om
zelven verzoekende,
zonde.
denie!ven by te fpringen; invoegen ook- de Turken zonder
uitftel den Oorlog tegens den nieuwen Sophi, Prins Thomas,
uitRei
verklaarden, en die de plaatfen wederom eiîchre,
eifchre, welken
(toor den Esrer
Esref aan de Porte waren afgefl:aan; maar om
OITI dee.
door
fen
leD te behouden. wierd een groot getal TurkCche Troepen
derwaarts gezonden.
gewnden. Ondertuffchen
Ondertulfchen viel deefe Veldtocht
derwalfl'tS
voor de Turken l1egt
negt uit, vermits hun Leger geheel verflagen
wierd,
~eroverende de Sophi teffe;Js
wrerd. yerovereRde
tefFens de Steden Tauris en
::Bagdad.
~ederlaag veroorzaakte eene groote op[chud.
Bagdad. Deefe nederlaag
opfchudConfl:antinopel. Onder anderen heeft zig een Per.
ding te Conftanttnopel.
Y. zynde milfelyk
miifelyk gekleedt, met gramfleu.
gramfl:eu.
foon, genaamd AL Y,
lige Gebaarden op de groQte Markt vertoond, die een ouel
oud
verfcheurd Vaandel van OH
ler zyne Kleeding te voorfchyn
OJder
bragr, en omhoog
omboog houdende, Juidkeel~
luidkeel. Fiep:
liep: Dat alle de
geetJen.
geeflen. die den grooten God en zynen Propheet Mahorned
Mahomed
aanbidden, hem volgen
vol~en zouden. Dit gefchiedende,
gefchiedende. heeft
eene groote menigte Volks, en voornaamelyk de Jznirfaaren,
zig I>y
by deefenMenfcb
deefen 'Menfch gevoegd, die aanltonds
aanftonds de boofd~n
hoofden van
èen
yks- Effendi, en van den Kapitan.
den Groot- Vifier,
Virter, van den R
Ryks-Effendi,
Kapitan:RaiTa
Baffa eifchten, wordende deze/ven ook zoo aanfionds
aanf1:onds aan
bUil geleverd en door hun
hun voor de Honden geworpen; waarby
bUll
bet echter niet gebleeven is.
is, want de woede van dat volk
ging zoo ver,
\'er, dat ze in bet
het Serrad
Serrall drongen. de Deuren op·
opliepen, en den Machmed die een Zoon van den overleden
Sultan MuO:apha
Mu!bpha was.
was, uit de Gevankenis verlotten,
verloften , en den.
zei ven voor hunnen Keifer uitriepen, in plaats van den toen
regeel'cnden
regeerenden Suuan,
Su~&n, welken zy met dena~fs
dene~fs Wyven, en Kin.
Kindenm
der:m in de Gevankenis wierpen; maar van zyne Eediendens
Bediendens
zyn ·t:r
·er over de 1500 neêrgefabelJ geworden.
geworcJan. Wanneer dit
tumult bedaarde, kwamen de voornailmfle
voornaamfte .Belhamels
Belhamels opdaa.
goode daad beloond
gen, in de vClwagting van voor deefe goede
te worden. ten welken einde zy zig in
In het Serrail
Sertail begaven.
begeerende vergelding voor hunne dapperheid; maar de kans
was voor ben
neêrgefabeld.
hen verkeerd en zy wierden allen neêrgefabe/d.
oproer, by de eene óf
()f
Naderhand, wanneer het vuur van oproer.
andere ·gelegenh~id,
.gelegenhoid, wederom begonnen heeft Uil
til blanden, is

het
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hCtzclv'.! telkens gelukkig geblufcht,
hctzc1v'!
gehlu[cht, en de volkomen ruil
ruil: •,
J')ur he:
h~~ '~dr~lg
'~drag van den nieuwen Groot-Vilier,
Groot. Vifier. TOPAL
TOBL Os.
:;.fAN,
I3;,lfa van Bosn:en, herl1:e1J
herl1:elJ geworden,
geworden. In het Jaar
iH", ILlfa
I ï 3 I Lhecn
Lhcen h::t Oorlogsgeluk op de zyde
zydt) der 'Lrken
T~rken tezyo,
te zyn •
1,31
verm:ls
hunlle wap,men,
uy ErJvan,
vermits hünnc
wap.men. by
Erlvan. voorCpoedig
voorfpoedig waren, en
zy een\!
eenc o'!er\VilJilil~g
ovef\VilJiliq~ op de Pcriilanen
Per/hanen beh.n!den.
beh,n!den. 't welk hun
lIJOe;i
nlOd gaf
"af om :en
.'en Oorlog voort te zatten;
zetten; wordende
wordence op het
einde ~'3n
\'an het Jaar.
Jaar, de Sophi ook ten el;!ncmaal
e~nelTla,d verflagen
verflagtn en
genovJz: 'iltt
ge!lovJz:
î;,t 0,0
oen van zy!;en
zyl:en kant om
0:11 den vreden te fl/leeken;
fineeken ;
~ciul; ht:eft
h~eft zig welha:tfl
maar h:;-,
h~E ~e;ul;
welh~dft wederom gewendt,
gewendr. en de
Turk·~n hçubelJ
Turk'~n
h<:ubell van dien tyd
rvd af, altoos
al raas met groot verlies te·
Perfiaan[che
gens de P!.:lfiaaJlt:n
P~'lfi,JJlJen geoorloogd; zoodacig
zoodanig dat de Perfiaanfche
ReS~'nt er
Re!;~'nt
el' Veldheer KOULIKAN.
KOULIKJ\N, van hun ook de Pro'lintie
Proyintie
GeorgieT' g.:nOliJën
Voorneemtn was ..
Georgiel'
;,:~nol\Jtn heeft, en teffen!
teffens van voorneemen
Sabel niet in de fchede
[chede te fteekcn
fleeken en Vre
Vre.!ell
den S3bel
Jen te
re maaken,
:alvoor~rs alle
aIlc èe
de Provintien
Provintien.• welken van het Perfirche Ryk
alvoorel's
gef"heurd waren,
afgt:llaan
waren. wederom zoujen
zouden heroverd of afgeflilan
worden.
War.neer de gcnoemcle
word~n. Wanneer
genoemde KOULIUN,
KOULIJCAN. in het Jaar
1736 z'gzelf op den Perfidar.[chen
PerfiJar.[chen Throon vc:rhief,
verhief, is ook de
Vrt:.1en t.tffcGen
Vn::.ien
hl{fcilen hem
heUl en de Porte in hetzelfde ].lar
llar gevolgd.
waardoor de Keiferin van Rufland genoodzaakt witrd, ver.
mits zy wege;;s
wegei1s de langduurige en menigvuldige
meniAvuldige Strooperyen
Cl] Tanaarcn
Tartaaren in het Ruffi[che Gebwd,
GebIed, ~eene
der Turken
Turl;<;n eil
vo!dol;:r.ing kunde
vo!doi;!r.itlg
konde krygen,
kl'ygen, in het gemelde
gemeh-Je J
J;ar,
-lar. den Turk
de a.1nzienlyk·~
Afoff te on;neemen,
aanz!enJyk~ Vertin;:
VefIin~ AÎofF
on:n~emen. en de Tartaaren
na.!ruk:\elyk
ka!lyden j webhalven
na.lruk!telyk te ka!lyden;
we,halven ook de Porte,
Porte. by het
opfle:.!ken
opftt:~l;en van den Paardcnllaart
Paardenflaart in even darzelfde
datzelfde jaar den
Oori0
regem de KefÎerin
KeIrerin van Ru!1and
Rufland ".:rkla:mle;
\'~rkI3~rde; worJendt:
wardende
Oorlog6 tegens
C<;J) Bondge.
d~ Roomrche
Roomfche Keiler.
KeiCer. KAREL de VI, als een
Bondgevoorts dl!
noot V:lll
V31l Rufland,
Rufland. mede in d_tl
d~n Oorlo~,
OorIo,;. tOt deszelfs
de.zelfs nadeel
getrc:;l;t::Jj
getrckl:t:!l; want de Porte, gelukk!~'~r
geiukk!t:·~r dan te vooren zynde,
zynde.
bcha ..lde niet alleen verfchei'1e
verfchei,je Overwinningen op de KeifcrKeiferbt:ha
lyken, tr.::ar
met de bewi~!jgc
Belgrado ftrrrr.aar ging ook Illet
gewi~!jge Velling 5elgrado
flrrken. welke plaats ook aan haar by
ken,
by- het fluiten van den Vreden. in het J
den,
Jan
aJr 1739,
1739. gebleeven is. Maar van df'n
d"n kant der
Perfiaanen waren de Turken zoo gelukkig niet; want de bo.
vengenoemde Vreden' was van geen langen duur. nademaal
KOULIKAN.
KOULIKAN, op den Throon geklommen zvnda,
zynde, zyne vcorvcor·
Progrelfen van h;tJaar
h;;t Jaar 1734 hervartede
hervattede., en daarïll
daarÏI1
neemens en Progreffer.
Daagde. zoodanig •, dat den TUI k het eene Landfchap
wel l1aagde.
het andere na afgenomen wierd. En fchoon de Potte
POlle
voor en het'
met den Grooten Mogol aangefpannen had de
de., ten einde daar.
door de overhand te bekomen, zoo ftrellte
flrekte zulkltook
zulbook tot voor
deel van dien Zeeghaftt:n
Turk moef}
Zeeghaftc;:o Perfiaan, en de Tuck
moe1l: daar
veel by infchieten
infchieten;j 'c
'e welk hem gelegenheid gaf,
gaf. nu eens den
Vred\:n
V
reden te varzo~en, en na zig herfteld te hebben, dan we.
wc.
derom
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derom den Oorlog aan dien Held te veridaaren , gelyk in het
Jaar 1742 geCchi\:dt
geCchl\:dt IS, hebbende dus den Oorlog gedu'Jrd
tot in het Jaar 1746. wanneer de Vreden , gelrofFen
getroffen wierd,
na dat de Turken het Jaar te ,"oor
,'ooren,
en , by Eriv~n,
EdlT,Hl, ten eeneeene.
maal verflagen waren. Maar de Vreden tuffchen de Porte
en het RulTIiche
RutIitèhe Ryk wierd teffens
tefFens met den Roomfchen KeiKei.
fer. in 't Jaar 1739
I739 ge!looten, en 1741 vernieuwd, en in
1747 beveftigd, in weerwil van de Franfche Kroon, die geduurig getragt heeft, het Turkfche Oorlogsvuur van dien kant
over het Chriltenryk
ChrHlenryk te ontfleeken.
ontlleeken. - De Oorlog, die voor
weinig Jaaren tuffchen de Turken en d~ thans regeeren.
de Keiferin van Ruf1alld, wegens de Poolrche
Pooliche aangelegenhe.
den, ontftaan
ontllaan is, heeft aan de Porte een gevoeligen ilag toe·
gebragt " (erwyl derzelver Legers ,'door de Ruffen,
RuiTen, onder den
Generaal, Veldmaarfchalk van ROMANZOW,
ROMANZOW. telkens geflagen
Generaal-Veldmaarfchalk
en verjaagd zyn,
zyn. zynde eindelyk de Porte genoodzaakt gege·
weeft voor de roemrugtige Wapenen der Keiferinna te zwigHoogllJezelve te fluiten. de volbrenging
ten en den vreden met Hoogftdezelve
Turk. nog heden in 1778.
vanwelken Vreden. door den Turk,
onder allerlei voorwend[els,
voorwend[els. uitgefteld wordt; doende dit
vree[en;; terwyl de
niet ongegrond voor nieuwe Onluften vreefen
Turken alreede, van de zyde van Perfien, veel nadeels toe·
gebragt
~ebragt wordt.
TURLUPINADE.
TÛRLUPINADE. Zoo
ZOO heet by de Franrchen
FranCchen allerlei fnaake·
rye en kortswyl. Daarvan komt Turlupineren, met iemant
fpotten en gekkernyen bedryven.
TURLUPINS. Waren in de veertiende Eeuw zekere KetKet·
ters, die naakt gingen, en voorgaven dat de Menfch, na
zekere bereikte volJwmenheid, van het juk der wet bel7rydt
Dau·
was. Zy lieten zig inzonderheid in Savoyen en in het Dauwoefte plaat fen op, en wierden
phiné zien; hielden zig in woefl:e
door Paus GREGORrus veroordeeld.
TURMA. Was in de Romeinfche Legers een Corps Troepen,
die een gedeelte uitmaakten van het Legioen.
TU RMA LIN. Is een doorzigtige Ceyionfche Edele Steen.
die. warm zynde, afch tot zig trekt, en weder te rug Hoot.
ftoot.
~elyl( alle EleEirifche
Eleflrijche Ligchaame1!.
Ligchaanzen. DroscoRIDEs
DroscORJDES noemt dierdier·
gelyken Steen Pterygopborus en PLINIUS geeft aan denzelven
den naam van Samotbracia.
TURNEPS. Dit is cene
eene foort van Raap, waarvan de aankweeaankwee·
king zeer beroemd in Engeland is. Deefe Raap heeft de ge..
daante van een rond en plat Ligchaam,
Ligchaam. of die van een Hol.
landfche Kaas. Het is niet zeldfaam dat men 'er eenigen heeft,
die tweetwee· of vierentwintig duim in den omtrek beDaan, en
vyf of zes pond weegen. Het Genootfchap tot aankweeking

van

TURR.
TURN. TURO, TURP. TURR,

l6)'
36)

Raapw va"
van den Llndbouw in Bretagne, heeft de groote Raapm
Leoll
Leo1l aalJ~ekw(;ekt,
aalJ~ekwc;ekt, die de Turneps merkbaar in middellyn cn
grootte overtroffen hebben. De Raapen van Leon hebben de
gClban'e van een' kegel of Cuil;erbrood, en men kan ligtelyk
gc,ban'e
be.;rypen,
miJ ~dlYIJ,
be,:rypen, dat met een gelyke mid
~dIYIJ, deere laatllen
laatf1:en meer
uil~l!breidheid dan de Turncps heb
hebllen
uil"cbreidheid
Den moeten.
l;cilbaar, en van des
Ha~re aankweding
aankwee1dng is niet zeer lwflbaar,
cles te meer
aJ11belangs, omdat deere
Plant, gedl;ur~n,ie
llJllbelangs,
deefe Plant.
ged~ur~n-le den Winter, het
vee Ict
tet voeder verfirekken
vedhekken kan, en dat men her
het geen beter
1;2n verfchaffen. Behalven dit,
deefe Raa.
vocJ..:r k:m
vod.::r
dir, firekken deere
pen t'Jf
tr)t voeJfel
voe.:lrel voor de B,:d!e?d~ns
verB:d!e.nd(:Ds en Arbei.:lers,
Arbeiders, en dit VerÎlor;n~kt
oorz·nkt cene groore bezUllJlgIIJg
bezulnlgmg Van
van de gewoone Ieevembe.
leevensbe.
hotftclls. Een Akker Lands, die rr.~t
m:::t deere
dede Raapen bezaaid
hotitclls.
l<!\'crt meer voorde:1
voode,:l uit dan w;,nneer hy met Tarwe be.
is, l<!\'err
za.lid w~s. Bl!halven
Bchalven dit
dIt verd'>!clen en bereiJen haare worte.
za,üd
len de Aard.;:,
Aard:!. om de Tarwe tc
te onrvaniien,
ontvaniien, en men verza.
d:.:z"lfdc uitiielhekthcid,
uit;.;elhektheid, eene grooter
grooeer menigte Tarw.
melt in d:.:z"lfde
dln van ht't gemeenc
~emeenc nraaklJnd.
Lacca Mujica. Zie het Artykel
Anykel TORNASOLIS.
TU RN IS. T~mis. Lacca.
{let
Pet blaauwe Lakmo~s.
Lakmoes.
TU RNUS. Zoo wordt, in het Geeflelyke
Geellelyke Recht, genoemd,
TURNUS.
w.:nneer een BiiTchop
Biffchop mee
met zyn Dom'kapittel
Dom-kapittel is overééngeko.
w~nneer
mt;n, dat dezelve beurt om beur. beneficien, wier begeeving
men,
b::zorging hun anjers bdde te gelyk toekwam, per turnos,
en bezorging
(lf
of !O~lrhcuW:!)
to,lrheurt-:n zullen te begeeven h~bbcn.
hcbben.
TURNUS. K071ing der RutuIen,
Rutuien, aan wien Lavinia beloofd
W~g ~<.;·
~<,;·..;orc1~n.
;orc1en. Hy wierd door zyn' Medeminnaar Encas ge.
W~5
doo.':,
cloo.':. in e~n
een byzo:.dcr
byzor:der gevegt.
TURüi'l"ENSIS.
TUROi'l"ENSIS. Zie het l\nyl,el
l\rtyl,el TOU!\N:lIS.
TU IlU;'\ S Uèefen
U::efen bakt men op de volgende wyfe: Neem een
TUn..O;'\S
pu:d (;'";!"llee,~~1l
(;'";!"I)ee.~en of grof'gcfiooten
grof-gel1ooten en gt'pdde Amandelen, doe
po:d
in een P;;nnetjc
p;mnerje anderh:llf pond Suiker,
Suiker. met het
her wit van drie
Ey~!en; !O~r
loer het fierk
l1erk door mal:,anderen,
mal!,anderen. en dan weder twee
Ey.;!en;
Ey.o:rcn d33rby,
dJ3rby, tot zes toe; neem dan uwe Amandelen, wat
Ey.::rc:n
n,JTes,
:BI)feS, geiloo:en
beil00~<:n Kruidnagelen, SrJippers
S:lippers en Succaden, en
en zet het al roerende wat op
ro.:r :Jlles wd door malkander, cn
het warm wordt. Maak 'er
'cr Balletjes
Balkt jes van die
het vuur, d::t htt
U;·,'!l
n;V!1 op p3~i~r
p:!çj::r b·,kt.
b·'kt.
TU RPETllU
RPETHU M. Zie het Artykel TURDITII.
TURDITI!.
TV
TlJlUUCULA
PLICt\TA, GRANULATA, enz.
ellZ, Zie het Ar·
TlJlUUCU
LA PLlCATA,
f\.'~.el
t;.·~.el

COi\CflYLIUM
COi\CflYLlUM

TVRRtS
TURRtS BASYLONICA.
BAS YLONICA. Zie het Anykel
Artykel CONCIlYLIUM,
Co l.\lCIlYLIUM , de
joort.
zesde ioort.
TURRIT1S. Is een Kruid dat uit zynen wortel langwerpige en
ruige bladen maakt, zyndc aan den rand uitgebreidt. Deef!:!}
Deefc!}
li6E;en rondom op den grond. Tutfchen dezelvell verheft zig
li6ben

een

TURT. TURU. TUSC.
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flen
een fl:engel.
i1:engeI, van om~rent twee
t~ee voet hoog. Deefe Is
is rond.

vall:
va1l: en dig
digrr •, m~t kleme bladen
blaaen bezet.
bezet I zynde zoo fpits
(pits gelyk
die aan de Zuurmg,
Zuurmg I en zonder Il:eelen.
1l:eelel1. Op de punten Haan
ftaan
kleine witte b!ociT:O!TIS
b!oc1T:o!TIS va~ vier bladen, die kruislinos over
D1:1!1{ander groeien. Daarop volgen breede hulzen, e~ in de.
roa\!,ander
zelven dunne roode
raode Zaaden. fcherp van fmaak. De wortel
is wit en zoo vefelagtig gelyk die van weegbree. Dit Kruid
phaefen, en heeft veel Zout.
groeit op bergagtige en ruwe phatfen.
Het opent, verdeelt de winden en verwekt zweet. MIl.ua
1:leeft
beeft 'er vier [oorten
f~oree?, van opgeteld.
~pg~t~ld.• naamelyk (I)
(r) Turritis
vulgatior. (2)
(2.) Turritis
Turnt:s Joliis
fo/us illferilJrlbus
mtertOT:bus Chicoraceis;
Cbicoraceis; ceterir
'lJulgatior.
perfoliatlC.
perfoliatce. (3) Turritis muralis minor.
min ar. (4) Turritis leucoji
leucoj'
folio.
TOR TELS.
T ELS. Men geeft deefen naam aan eene foort van Zee.
Schildpadden van hc!t
hée Eiland Tabago. Men heeft ee::le
ee:le foort
die men groene Turtel
Tmtel noemt, en die als geheiligd onder de
deeCe Schildpa(1
Arnerikaanen befcbouwd wordt. Zy noemen deefe
Gods Vifcb,
Vifcb. om de wOnderbaare UItwerkingen die baar
haar vleefch
jn
Jn het menfchelyke
mtmrchelyke Ligchaam veroorzaa;{t,
veroorzaakt, wanneer men een
Dc Inwooners
Inwooncrs van
vergiftigden drank ingezwolgen heeft. De
'Guinea fchatten haar merle al,s ecn
een onfeilbaar middel tegens
Venuskwaalell. Haar Vleefch beeft
heefe
den Druipert en andere Venuskwaaien.
dan eens den fmaak van Kaifsvleef.::h,
Kaifsvleefch, en dan weder van
OiTenvieefch Het vet wordt ais Merg gegeeten en heeft ee·
Olfenvleefch
ne groene kleur. Haare
Haarc eyeren,
eyenm. gezouten en in de Zon ge·
g{;.
De
droogd
droo!1;d zynde, zyn alzoo goed om te eeten als de befte Ka~
viard.
TURTUR. Zie het
bet ArtykeI
Artykel TORTELDUIF.
TORTEI.DUIF.
TURUNDA. Twundula.
T~Tllndula. Een wiek van Plukfel ,om
• om in de
Zweercn te 1l:eekcn.
Il:eekcn.
.
Cl. Heeft aan het Perfiaanfche Hof het
TUSCA·MAL· BAS
BASCI.
gecnen te beveelen
opzigt over de Keuken, en heeft over de geenen
die de tafel oppalftm.
TUSCAANSCHE ORDER.
ORDER.. (In de ArchiteEtuur) De eer11:e,
eenvouwdigll:e
eenvouwdigfle en 1l:erk1l:e
Il:erkll:e van de 'Vyf
vyf Bouworders. Zie PLAAT
CCLXlII. Fig, I.
I. De Tofcaanfcbe
Tofcaanfche order wodt door VI·
CCLXIII.
TRUVIUS de Ru1l:ieke
Rull:ieke order genoemd, en de H<:er
Ht:er DE CAM
CAM..
DRAY
BRA Y 1l:eme
Il:emt met hem overéén •, die zegt dat ze nooit behoort
gebruikt te worden dan in Landbuifen
Landhuifen en Paldfen.
Pah:ifen. De Heer
],ECI;ERC
voegt 'er by. àat
dat in de manier in welke VITRU.
LE
'CURcvoegt
vlUS,
VlUS, P
PALLADIO
ALLADIO en eenige an(feren, dezelve geordonneerd
hebben, het nietondienltig
nietondienftig is om ze in 't geheel niet te gefaamenllelling van VIGNOLA,
VlGNOLA,
bruiken. Maar in de manier van faamenltelling
, fchryft hy dezelve eene fcboonheid coe,
toe, zelfs in haare
baare een·
vouwdigheid, zoodanig dat ze dezelve gefchikc
gefchikt maakt,
maakt. niet al.
,
leen

C CLXllI.
Pi. CCLXllI.

~..z. TUSCAANSCHE
TUSC.AA.NSCHE
Karniea

p.eheele

Omer.

ORDER.
ORDER.·
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leell
leen voor byzondere Huifen,
Huifen , maar zelfs voor openbeare

G~

.
De TuskaanCcbe
Tuska3nfche Order heeft
beeft haar Charaél:er
Charaé1:er en Proportiell
Propottietl
zoo wel als de andere Orders; maar wy hebben geen oude
TuCcaanCche Pylaar [ot
Monumenten om ons een regelmaatige Tufcaanfche
tot
een' {landaard
ffandaard te geeven. De Heer PERRAULT lIeemt
neemt waar
dat de Charaéters
Charatters va~ de Tufcaanlëhe
Tufcaan[~he Order, ten naaften by
lktf'ifden
lktf'\fden zyn met dIe van de Don(che;
Donfcbe; en voegt 'er by dat
Tllfcaanfche inderdaad niet meer is dan de Dorifche,
de Tufcaanfche
Dori[che. maar
febaft van de
da
wat fterker gemaakt, door het verkorten der fchaft
Col
Colom
om;; en eenvouwdiger,
eenvouwdiger. door het kleine getal en de
breedte van de vormen.
VITRUVIUS
VITRUVIUS maakt de geheele hoogte van de Order veertien
Modulen. waarin hy
by door VIGNOLA gevolgd wordt, en door
CLERC, &c. SRRLIO
den Heer LR CLERC,
SERLIO maakt ze maar van twaalf.
FALLADIO geeft ons maar eene Tufc.'IanCche
meerenPALLADIO
TufcaanCcbe Profil, meeret1deels dezelfde als die van VITRuvIUs,en
VITRUVIUS. en eene andere te ryk.
in welken opzigte SCAMOZZI insgelyks gebrekkig is. Hierval1
Hiervan.
't, dat die van VIGNOLA, die de Order zeer regelmaatig
is 't.
heeft, meeft
gemaakt heeft.
meefr door de hede.ndallgfche
hedendallgfche Architeé1:en
Architeél:en ge.
volgd wordt.
Van alle de Orders, is de Tufcaanfche het gemakkelykfte ter
uitvoer te brengen.
uitVOer
brengen, als hebbend!:
hebbendu geene Triglyphen.
Triglyphen J noch
ModHlons, om derzelver intercolommen
Tandwerken • noch ModlIlons,
vafr
vaft te houden. Volgens deefen
deeCen regel, kunnen de Colom.o
Colomo;
men van deefe Order gerangfchikt worden in eene der vyf
pycnofl'Yla, Syft'Jla,
Syftylfl,
manieren van VITRUVIUS, naamelyk de P'Jcnoftyla,
EUJ1yla,
Arreoftyla.
Euflyla, Diaft'Yla
Diaftyla en Arrzoftyla.
boow~.
bouwen.

TUSCAANSCHE Oll.DER
'!Jan gel'Jke
deden.
OIlDEB door Proportien.
Proportien 'Van
gelyke deelen.
De hoogte
hQogte van de Pedefral
Pedeftal twee Diameters zynde. is ver.
deeld
dee IJ in 4,
4-, gcevende I tot den Batis.
Bafis, wiens Plinth is j daardaar..
van; het
bJt andere gedeelte is verdeeld in 'drie.
drie, geevende een
Cfillet) es
L~'ft (filiet)
eH twee tot de Holte. De breedte van
voor de Lyft
de teedbg
teerliug of het naakte is I Diameter en t,
f, en de projeé1:ie
projeél:ie
Blfis is gelyk tot deszelfs hoogte; de Lyft heeft
heeft,
van èen
èCll B2fis
drievierde daarvan. De hoogte van de Kornis is de halve
Hafis,
Bafis, zynde tf VJn
Vdn de geheele hoogte, en is verdeeld in 8.
IJ,
gee?ende 22. tut de holte,
gee'Jende
bolte. II tot de Lyft,
Lyft. en S
5 tot den band;
de projeetie
projcetie is gelyk tot den Bafis.
Bafis, en het
bet Kapiteel heeft drie
van deefe deelen.
Colom:
om : de hoogte van een
declen. Bafis van de Col
haJ\7en
hal
ven Diameter,
Diameter. en is verdeeld in zes deelen
deelen.t geevende
drie VOGr de Plinth, ~2. en een half Voor
voor de Torus, en I deel
Lyfr; de geheele Projeétie is;
derzelver hoogte.
voor de Lyft;
is ~ van c1erzelver
hoogg'~
De
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De holte of Cillélura,
Cinélura, is een vierde van eenen Cirkel, in :al.
af.
le
]e de Orders, en bc.:hnort
bJhnort tot de fchaft van de Colom.
De vermindering van decfe Co\om
Colom is ~ van den Diameter, en
is verdeeld in 9, geevende 2.!
2. i aan de Fries van het Kapi.
teel, ~ deel aan de Lyl1:,
Lyll:, 3 aan de Ovolo, en 3 aan de Aba.
Abacus.
CUS. De gehede projcftie
projcétie is & vlln
van een Diameter, zynde per.
pendiculair lOt
(ot het Li
LiiScbdam
Lyfl:
bcbd:1lTI van de Colom beneden, en de Lyft
proje
projeél:eert
éleert gelyk lOt
tot der
derzelver
zei ver hoogte. De Collerino
Cotlerillo van alle
alie
de Orders in het algemeen,
algemeen. is een
ec:n van deefe negen deeh::n
deehm
in het Kapiteel en de Lyll:
Lyl1: een half deel, de projeél:ie is I
en van deere
deefe deelen, en de Lyll:
Lyft gelyk tot derzelver hoog.
te. De hoogte van de Entableture zynde een Diameter en 4.
~,
is verdeeld in 6, geevende 2.2 aan de Architraaf, I!
I ~ aan de
dt:
Fries.
Fries, en 2 ~ aan de Kornis.
Tot de Leden van de Architraaf, verdeel de hoogte in zeven
deel
deelen,
en , geevende
geevt:nde 2.2 ~ aan de eer!1:e
eer1l:e Face,
Face. 31 aan de twee·
de, en I voor den band of top. De projeélte
projeél:le is gelyk tot
den band. en de tweede Face een derde daarvan. De eer!1:e
eer1l:e
Face van alle de Architravem is perpendiculair tot het naakte
van de Colom,
Colom. aan den top. Voor de Kornis, verdeel de
hoogte in 9. geevende q aan de ~olte,
Rolte, ~ aan de Lyll:,
Lyft, d
aan de 0
Ovol0.
volo. 22. aan de Corona; tl deel aan de Ly1l:.
Lyll:, 2 aan
de Scima·reéh,
Scima-reél:a. en I aan de Lyft.
Lyll:. Voor de Projeél:ien,
Projeélien, heeft
deeCe deelen,
deel en , de Ovolo 3 i.
f. de Corona 6.
de holte 2 van deefe
61,
de Lyft
Ly!1: 6
h en zynde het geheel gelyk tot de hoogte. Zie
de Figuur.
TUSSCHEN·DlEPTE.
TUSSCHEN-DIEPTE. Zie het Artykel METOPA.
TUSSCHEND WARSCHE BAND. Ligamentum intertrans·
intertran.r·
'VerJalia.
verJalia. (In
([n de Allatomie)
Anatomie) Een naam die gegeeven wordt,
aan een vliesagtigen
vliesagtigen band, die ter wederzyde van de werve·
len opklimt, en zig uitftrekt
uitll:rekt van elk dwarfch uit!1:eekfel
uitfteekfel naar
dat des nabuurigen Wervels. Hy loopt dus op. langs de
WervelzuiI, zig vaftbegtende
Wervelzuil,
vall:hegtende aan alle de dwarffche
dwarifche uit!1:eek.
uitftet:k.
fels.
TUSSCHENGEWRIGTS KRAAKBEEN. Cartilago inter'arti~
illter'arti~
cularis. (In de Anatomie) Daar zyn verfchdde Gewrigten,
waarïn men diergelyke Kraakbetmen vindt. ZooJanig
waat'in
Zoodanig is die
der Onderkaak met het Slaapbeen; zoodanig is ook de gele·
ding der knie, alwaar de hatvemaan[che
halvemaanfche Kraakbeenderen gez en worden.
TUSSCmmGRAATSCHE
TUSSCH[~NGRAATSCHE BAND. Ligamentum interJpina.
wm.
tum. (In de AI~atomie)
Anatomie) Een naam die men g<:!geeven
gl;!geeven heeft
aan een band. die by wy[e
wyfe als een Vlies is, en van bet
het
voetftuks van ieder Graat-uit!1:eekfel
midden des voet!1:uks
Graat-uitfteekfel begint.
begint, tot
aan haare punt opklimt, en z:g van een deefer
dee[er uitfteekfels
uitlleekCels
tot aan dat des nabuurigen Wervels uititrekt.
uitl1rekt. Dit bandvlies
band vlies
gaat

*
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~aat
«aat aldus van de eene gra:!t
graat naar de andere langs den gehee.
len rug, hetwelke
het welke maakt, dat hy als maar een eenigen band
uitmaakende kan a~ngeziefl worden.
TUSSCHEN·Kft.AAKBEEN. Cartilago intermedia. Deefe naam
TUSSCHEN·KJ!AAKBEEN.
Zelffiandigheden)
wordt gegeeven aan de .Kraakbeenagtige Zelffiandigheden,
onder elkander vereenigen , en aan
die de wervelbeen.ieren ondcr
woe.
die welken in de gearticuleerde Beenderen gevonden WOtden.
TUSSCHENRIBBIGE SLAGADEREN EN ADEREN. Dee.
Deefe Slagaderen worden verdeeld in bovenfien en in onderfien.
De bovenllen komen uit beide zyden van het onJerl1e gedeelt'!
gedeelt~
der onderfleutelbeenCche Slagaderen. De twee, drie of vier
onderfleurelbeenCchen Slaf,ä-1er
Sla!;ä-1er met eenen
eerllen komen uit den onderfleutelbeenCchen
enkelen tak. De anderen komen van den nederdaalenden
grooten Slagader. Des niettegenllaande gebeurt het vry dik.
bovenlle ook kumen
kllmen uit den l1am des grooten
wils, dat alle bovenfie
onderflcutelbeenCchen. Zy komen
Slagaders ell
en niet uit de onderfleutelbeenCchen.
fomtyds uit de Nekllagaderen. Dit alles verCchilt veel. De
onderften worden geboren by paaren, ter wederzyde van het
agterdeel des grooten nederdaalenden Slagaders. Zy begeeven
zlg tot aan het middelrift en loopen dwars over het Ligchaam
der Wervelen.
Het gebeurt fomtyds
Comtyds dat de bovenlle tulfchenribbige Slagade.
ren, met haar twee of driën opkomen met eenen enkelen
gemeen en fiam, die fchuins opklimt, maakende fen zeer
grooten hoek met dcn Slagader daar zy uit voortkomt, terter.
wyl de ar.deren met regte hoeken uit den grooten Slagader
komen. Dee[c
DeeCe Slagaderen begeeven zig met de Zenuw iJl
de Groef, welke aan het inwendige gedeelte des onderfien
rands
lands ter wederzyde g(!zien wordt; en zy worden verdeeld
tuJTchenribbige Spieren en
cn deel en die haar beo
be·
aan de tulfchenribbige
dekken.
De Oude Heelmeellers, zig zeer verlegen bevindende me~
de lluiting dcr
der bloedl1:oning, wanneer deere
deeCe SIagadcIS
SlagadcIS in eene
w:1nde doorfneeden
doorCneeden wanm, zoo heeft de IIeer GOL'LARD , een
w,Jnde
Hcelmeel1:er te Mompel
Montpe,her,
her , tene zeer gem
gcm,.kkelyke
•• kkelyke naai,]
naaI,] uit·
gcvo:ldcn, om daarmede de binûing te cuen.
\Vat de Aders ~angaat, dezcl
deze! vcn worden, even als de Slagadc'ren, in bovenlh:n
bovenll:.:n en onder!1en v(;!rJteIJ,
v(;!rJtelJ, w(;!lke Aders
verCchii.
alien komen uit d(! uitcir.dens der Slagader,n. doch verrchil.
len nan hunn/.!
hunn'.! inplanting. De onderlle i',deren, die agt in
A.Jer. Zy heb~el1
heb~en
getal zyn, gaan over in den ongepaarden AJer.
gemeenrehap
gemeenCehap met de bor!lä.ler(;n.
bor!läJertn, en de lIlwendig<.:
lIlwcndig<.: Maflli~.
Mamit.
der, door veele ir.mondingen. De boven~(;n verétlllgen
verétnJgen zig
weder in eenen fiam, nadat zy met de ondedle gemeenrehap
gem.:enCchap
ontlan aan de linkerzyde, in
gehad hebben; welke nam zig ontlall
X. DEEL.
A
Aa
de

!7°

TU SS.
S s.

de onderfleurelbeenfche derzelfd~ zyde, en die der rechterzyde
gaan over in de ongepa3rde of In den hollen Ader. en fom·
tyds in de onderf1
onderl1"tutelbee
utelbeen
nfche
fche derzelfde zyde. Zy verge·
zellen de Shgäder
Shgädtrs in de groef van dtn
d"n rand der
dcr Ribben.
TUSSC HENRU IMTE. Zie het Arrykd AFsTAN D.
TUSSC HENSL EUTEL BEENSCHE BAND. (In de Anatomi
Anatornie)
Ligamm:u1n
:u'm interclav
intercla'Uiculare.
iculare. Een naam die aan een band.
dewdke
dewelke zig van het eene fleutelbe
l1eutelbeen tot het andere uitbreidt,
en van agter over het bovendeel des bornbee
borfl:beens
r,s heen loopt,
gegeeven wordt.
TUSSC HENSP IERSC HE BANDE N. Ligamenta iliterm1i
ilitermr1fcucularis. (In de Allatom
Anatomiie)
e) Daar zyn vier banden van deeren
deefen
nJam, een aan ieder
iedcr arm. 't Zyl)
Zyn twee liga:nen
liga:nenttellfe
ellCe banden
die ter wederzyde van het epperärmbeen geplaatft ZYIl,
zyn, ruslUSfLhen de Spieren, die aan het voorne
flhen
voorfl:e deel. en tuffcben
tu([chen die
welken aan het agterr.ec
agterdeeIl dls arms zyn. De eerne
eerfl:e is vall:
langs de geheel~
geheel,:, kam des Armbeens, dewelke oneigenlyk de
uitwend
uitwendif:e
i,e knokkel
k1lokkel genaamd is, en plant zig aan het LigctJaa
Ligcbaam
des beens
beeDs zeI
zei ve in, tot over het- midden des bccns.
becns. De in·
wendige lu{fchen
luffchenbeenfche band is inwendig geplaatl
geplaatfl:,
l:. op de·
zelfde wy[c
wyfc: a:s
3:S de andere zulks uitwendig is. Zy houdt met
een eindc
einde aan den inwenoi
inwenaigen knokkel, en hegt zig geheel
vall: langs het inwendige deel des beens, tot over het midmid·
den. De banden zyn faameng
faamen~eefleld
lleld uit veete
veele bandjes , tus.
lUS.
fchen dewelken dikwds
dik wtls wat tt:fï.:hen
tdT.:henruimte is; zy zyn tot op
een zeher
zeIler punt bui;;[aJm
buihfaam. Wat
'Vat hun gebruik
g~bruik betreft, dat is
om tot vatthegt
val~hegtingen
ingen aan de SpierveC
Spiervefelen,
elen , waal
waar tu{fcben
tuffcben zy
geplaat
geplaatftl:i zyn. te dienen.
TUSSC HENSP IERS
lERS WEEFS EL. Is (in de Anatomf
Anatomie) een
wee[enl
weefenlyk Spons
Sponsw
web
eb , of celagtig wet:fü:l
wet;fÜ:l,. dat de Spil:rbu
Spitrbundels,
waaruit eene Spier henaar
hefl:aat,• verdeelt.
TUSSC HEN-S
HEN·S TAVEN . Strict!,
Strice. Cojles der
des Culllze!u
C<l717I~!ures,
res. Orli
OrU
dei Canali. Zoo heelen
hee,en de vierkante re..:re
re~re (kelen
dcelcn van den
gladden {tam.
Il:am, welken tu{f::hen
tuff:hen de uithollingen biyw.;n
biyvtn tban,
(ban.
en derzelver breedte bedra~gt
bedraagt tcn
ten .minne het
bet vind.;,
vierd~, of ten
hoogfte het derde gedeelte van de uitholling. Echter moet
men deefe Staven niet verwj{fe
verwiffelen met die geenen waarmede
de uithollingen vercierd
verderd worden ; als daar zyn de Roerftav
Roerfl:aven
uit dewelken Lauwerier-Blad
ier·Bladeren of Klimop voortkomen. Zy
(Taan
"'aan tot aan het derdedeel van den Ham.
Il:am. Men vindt ook
~olle Staven,
Staven. die boven aan de enden rond gemaakt zyn.
welken of het derde gedeelte, of wel de geheele uitholling
inncemc.'Tl.
inneernl
'tl. Zy moeten dienen om de Zuil re vernerk
verfl:erken, en
allcenlyk by dusdanigen gebruikt wordell
wordeu, well,en
welken op den grond
ftJan, en men bed'Jgt
fiJan,
bedlJgt is dat de Hoeken
Hoden van de holrcns
holtens mog~
t~n in nukken gcfioolc
gcfioolen worden.
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TUSSCHEN
TUSSCHEN·- VAATWERK of GESTEL. (GeJcbirr.)
(CeJcbirr.) Zoo
heet aan eene Machine, het deel, 't welk na eene behoorly_
behoorly.
kt: Applicatie van de kragt, de beweeging van de Machine
eer!l: het nut moet
zelve te wege brengt, uit welke beweeging eed!:
aange.
oncftaan, om het welke te verkrygen , de Machine is aangecuifchenvaatwerk
legd. By voorbeeld, aan een Molen is het tuifchenvaatwerk
het Tand' en Dryfwerk ; want het groote waterrad ofde
of de Wind·
vleugels hebben alleenlyk ten opzigte van de applicatie der
kragt naamelyk, water of wind nodig I maar aan den As of de
kragc
Wel moet het Tuifchenvaatwerk vaftgemaakt worden, 't welk
in het Kamrad beftaat, dat in zyn Dryfwerk grypt of in
invat.
vat.
By een gemeen en aan een ieder bekend Spinnen wiel is het
Tuifchenvaatwerk de Snoer, we!ke over het groote Spinrad
uitgerpannen moet worden. By het Veld gell:eng
ge!l:eng is zulk~ de
kromme Tap en het Stafwerk. By Trekpuccen
Trekputten is het deSIin.
deSlin.
ger, enz. Egter kunnen byeene Machine dikwils veelerhani
veelerhan'
de roorten van Tutfchenvaatwerken aangebragt worden, deels
aanmerldng van de Werk.
ten opzigte van de kragt, deels in aanmcrl\ing
tuigen zelve, welken men' daarby gebruikt, gelyk uit het bo·
tuigEn
yengenoemde voorbeeld van een Spinnewiel blykt. daar in
aanmerking van het Werktuig waaruit deefe Machine wordt
te raamengefteld, en bet geen uit een Wiel met zynen As
beftaat, het TUlrchenvaatwerk, gelyk reeds gezegd is. de
m:taktj maar ten opzigte van de kragt, dat naamelyk
Snoer m:takt;
deefe door trecden
rrecden of draaien de beweeging voortbrengen
kan, is het Tutfchenvaatwerk de kromme Tap, welke zig
aan het f'roote Spinnewiel bevindt; en indien hetzelve door
de treede
v~.r.
neede beweegd wordt, de Hevel, welken de Tree ver.
Pomp· of Drukwerk aáit.
aanbeeldt. Alzoo ook wanneer men een Pomp'
ziet, vindt men aan hetzelve meellendeels verrchillende
verfchilIende Tus.
fchenvaatwerken, als Hevel, Slinger,
Slinger. TandTand' en Dryfwerk,
Schroef zonder end,
end. P /alla inclillata, Touwen Kolf, krom.
mi:! Tappen, enz. Welken dikwils by te faàmengeftelde
faamengeftelde Ma·
iîli:!
chines vermeerderd worden, Wie hiervan met:r
meer naricht beo
geert, v;;-;-it dezelve in JAcon
Aeon LLUPOLD'; verî.:heiden deek!n
deelen
van zyn Tbeatmm
Tbeatm1n lI1acbinarl/m.
lI1acbinarum. maar in het byzonder in 2}in
zyn
Theatro Hydraulica,
Hydraulica. Tom. II
IJ pag. 143· Jeqq.
.
Theatra
TUSSCHENWAL. Zoo wordt
worJt van fommigen het ftuk van den
Wal geheeten,
anderfinfs de Courtine
COllrtine noemt.
geheeten. 't gcene men anderfillfs
TUSSCHENWERVELBEENSCH KRAAKBEEN. CartilagfJ
Cartilago
geefr deefennaarn
deefennaam
illtervertebra/is. (In de Anatomie) Mcn geef!
intervertebralis.
aan een Kraakbeen,
Kra3kbeen, dat zig tutTehen de Wervelbeenderen
Wervel beenderen
bevindt. Het is van e':lI' hyzonderen aart, en is aan de an·
dere Kraakbeenderen alleenlyk gelyk door zyne Verwe en
veerkragt. Het bedekt het gantfche Ligcha<tmder
Ligcha:nnder WervelWervel.
beenderen, tuif~hen dl:welke het gepla3tft
geplaatft i.. Het ia [aamen.
[aam en.
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gefteld oit kleine
kleil1e plaaties
plaatjes.• die ~ri?gswyre rondom malkan~er
maJkan~er
gefchikt zyn. Deere Plaaten, In
m t byzonder genomen. bie.
bieden byna geen wedcrfiand,
wederUand, doch hunne vereeniging maakt
dezelven fleviger.
lieviger. Het midden, dat tegens het middelpunt
\Vt'rvelbeen aanligt. is van eefle
eene zagtere en papagti.
van elk \VerveJbeen
ge ZelffiandigJ;jeid.
tufrehenruimte, die zjg tuffchen
tufrehen de
ZelHhnrtigl.1eid. De tuffchenruimte,
kleine kringswyfe plaatjes bevindt,
bevindt ~ is opgevuld met een fmeeragti~
vogt. dat hunne gedweeheid onderhoudt. De dikte dee
dee...
agtig vogt,
fes Kraakbeens is , tuffchen
tufrehen alle Wervelbeenderen , niet even·
ëens. Het is veel dikker tuffchen
tufrehen die welken bekwaam zyn
tot
lot eene groote beweeging, dan tuffcben
tufrehen die welker bewee.
bewee·
ging zeer bepaald is. Om die reden is het tuffchen
tufrchen de Len.
denwervelen zeer aanmerkelyk, en zyne dikte is vanvooren
vanVQoren
graoter
grooter dan vanagter,
vanagter. Hetzelve heeft plaats in de halswerve·
len.
Jen. Dewyl de BoogwerveJen integendeel wei';lg
wei,;lg beweeging
hebben, zoo is dat.
dat, het welk zig tuffchen
tufrehen dezelven bevindt.
vry dun.
dun, en het is vanagter dikker dan vanvooren. De Wer.
velbeenderen naderen malkander
mall,ander in de buiging des Ligchaams
Ligehaallls
voorwaarts, en drukken deere Kraakbeenderen, die alsdan
voorwaarts overhellen en een weinig op de zyden;
voorwa~rtS
zyden, wanneer
het Ligchaam zig herGeIt
herfielt •, is de drukking op de geheele op.
oppnvlakte
p~rvlakle des Kraakbeens evenëens, en wordt teirens
teffens veel aanaan.
merkelyker.
merkelyket. Om deefe reden i~ het, dat wy des avonds klei.
ner zyn, als wy naar bed gaan, vooral indien men iets
i ets zwaars
by dag gedraagen heeft, dan des morgens als men opftaat.
opfiaat.
Als het Ligchaam ligt, doet
Goet de Veelkragt
Veerkragt deerer
deefer deelen het
dezelfde uitgebreidheid weder aanneemen , die de drukking
haar had doet)
doe., verliefen, wanneer het regt op ftond.
TU3SCHENWYDTE. Zoo heet de wyderuimtetuffchen
wyderuimtetufrehen twee
Zuilen, dewell,en
cewelJ;en van den even dikke!)
dikken Stam van de eene
Zuli,
Zuil, tot den gelyk dikken Stam van de tweede Zt:il,
Zt:iI, door
hulp van eene horizontaal getrokkene Linie gevonden wordt.
Eertyds zyn dd,ezelven,
ezelven, of veelmeer de Zuilen wydte op eene
byzondere wyfe, verdeeld en bygenaamd ge weeft.
l'USSILAGO, Far/ara.
1'USSILAGO,
Farfara. Filius ante Patrem. Hoefblad, (Tn
(fn
de Botanie) Eene foolt
foort van de SyngeneJia-polygamia Super.
'flua Klaffe
Klafre der Planten, groeiende aan de fpringende of op.
wellende wateren, aan de Beeken en op vogtige weiden,
weiden. en
bloeiende in de maand Maart.
Maart, De Bloemen daarvan worden
genoemd Maarts-Bloemen, Het
Het. geheele Kruid is een goed
Borft- en Long-Kruid, en dienftig tegens de Longverzweerin~
BOlftgen,
gen. den droogen hoeft,
hoeft. engborftigheid, Longzugt en Teering.
Teeling.
Het wordt cok
ook gebruikt tegens bet
het vuur aan de zweerende
:Beenen der waterzugtigen. De bladen gebruikt men uitwen.
l.1ig
cig tegens ontfteekingen, heete verzwt:ermgen,
verzwt:eIlDgen, Roodenloop,
.brand
,brand
c

TUTE. TUTI.
TUTJ. TUTO.
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brand en buIlen
barllen in de Tepels der Borllen.
Borelen. De Prreparata
Prreparattf
daarvan z\'n
zl'n Syrupus de Farfara, COl!1èr'Va,
COl!fer'va • Aqua
.Aqua en Loch.
TUSS.IS.
TUSS,IS. Zie de Artykels
A,tykels HOEST.
HOE5T.
TUTELA. Dus noemden de
d@ oude Heidenen dien Befcherm;
God. wiens Afbeeldfel zy doorga~nds plaatfien
plaatllen op de Agterfie.
Agterfte.
ven der Scheepen. Het Vaarendsvolk had veelal de gewoon·
te om dezelven aan te bidden. By denzelven wierden niet
alleen TraEtaaren
Traétaaren geflooten,
geflooten. maar men vereerde dien God ook
ook
op dezelfde wyfe, als men de Gojen
Goden gewoon was te verver·
eeren.
TUTELA. Wordt in de Rechten eene voogdye over een Pu~
piJ
pil of onmondige en minderjaarige genaamd; uit kragt van~
va~
welke een voogd, over de Perfoon
Ferroon van een minJerjaarige
min:lerjaarige en
deszelfs middelen,
middelen. het opzigt en be!1:ier
b~ll:ier heeft. Zie het AreyArty.
keI TUTOlt.
.'
TUTalt.
TUTIA. Eene Veillaalfche
Ve.fiaalfche Maagd, die,
die J van eene misdaad
befchuldigd, haare on
(chuid, zoo men zegt.
onfchuld,
zegt, bewees, door
het
bet putten van water in eene Zeef,
Zeef. 't welk iy
zy uit den Tyber
naar den Velhalfchen
Velbalfchen Tempel droeg.
TUTIA ALEXANDRINA. Anders ook genaamd
gena3md Cadmia Factitia, is herkomfiig
herkomftig van het Metaal en de Klokfpys; want onon.
der het vloeien en gieten derzelve , zet zig den damp of rook
boven aan de Kloffen
Kloffèn ,welken hiero,n
hieroJl over den Smelt-Oven der
Geelgiet~rs
GeelgiettTs gelegd worden. Zy h:mgt
h:lOg[ zig daaraan in de ge.
daante van eene Schorff\!,
Schotfftl, welke inwendig glad, maar vanvan.
bu:ten ~uw
"uw is. Zy moet beil:aan
be!1:aan uit fraaie dikke fchillen,
feb ilI en , die
vaaJagtig, gegranuleerd
vanbinnen bleekgeel, maar van buiten vaalagtig,
en ligt te breeken zyn; zynde niet met veel kleine fiukjes
ftul,jes of
onzuiverheden vermengd.
vermen.-;d. De geene die van Orleans komt
is de beroemdfie.
beroemd!1:t:. Ze wordt tot de uitwendige Wonden,
Wonden.
voorna:lmelyk
voornaamelyk in de Ziektens der OObcn,
Oo,;en. gebruikt
gebruikt,J waartoe
ze wd
wel gepr<epareerd
geprrepareerd zyn moet.
T lITO
01'0 R. Et:n
E~n Voogd, zoo wordt genaamd iemant. die wetlig.
tig, of by de::
de overbdd,
overhdd, of by uiterllen
uitertlen wille. over een minderj1ange
derjlange gefleldheid
ge!1:eldheid iF.
is. Zie het Artykel VOOGDEN.
VOOGDE:N.
TUTOR DATIVUS. Is een van de overigheid aangeeleIJe
aangeftelJe
Vooi'd.
VooIid.
TUTOR HONORARlUS.
HONORf\RIUS. Zoo wordt een voornaam Perfooll
Per[oon
genaamd, die
di.:: den naam van Voogd draagt, ten einde de
minderjaarige Pupil, in vreze ell omzag
ontzag gehoucen
gehouGen warde.
TUTORIUM.
TLTTO RLU M. Is een GetUlgenisbrief,
GetuIgenisbrief , waarby lèmam
lemam bewyfi,
bewyft.
dat hy door de Overigheid
Ollerigheid tot Voogd is aangelle!d.
aangdte!d.
TUTOR LEGITIMUS.
LEGITlMUS. Is iemant,
iemant. die door de naaele
naafie Bloed·
verwandten tot Voogd wordt aangeil:cld.
verwanctten
aange!1:eld.
TUTOR TESTAMENTARIUS.
TESTAMENTARlUS. Is een Voogd die van VaVa'
Aa3
d~

1'4
TUYG. TUYN. TWAA.
~'4- TUTT. TUTU. TVYG.
der of Moeder. by uiterften
uiterfien wil, tot Voogd Vl\n
Vqn een minder,
jaarig Kind of Kinderen, wordt aangdleld.
TUTTI. Tows
Totus of Cap
Capellen.
ellen , Is een Kunfiwoord
Kunftwoord in de ·Zang.
en-Speelkonfi,
Gen'craal-Bas
en-Speelkonft t en wordt gemeenelyk onder de Generaal-Bas
geile/d.
geeven I dat alle Stemmen te gelyk
gefteld. om te kennen te gceven,
moeten ('l?,geheft
npgehcft worden.
die zy aan·
aan.
TUTULlNA. Was by de Heidenen eene
eelle Godin die,
riepen.
riepen, ten tyele
tyde 'als zy hunne Veld-vrugten ingeoogft hadden
befcherrnen.
om die te bewaaren en te befchermen.
TUYGHUIS. Zie het Artvkel TUICHUIS.
TUIGHUIS.
TUYNMAN. Hovenier. Zie het Artykel HORTULANUS.
TUYNMELDE. Zie het Artyl(el
Artykel TUINMELDE.
TUJNMELDE.
.
TWAALFVINGERIGEN DARM. Zie het Artykel DUODl~.
TWAALFVINGERLGEN
DuoDl';.
NUM.
TWEEBAK. Pcmis
Pt/nis bis Coctus.
CoElus. In het Franfch Buscuit. Zoo
wordt twee- of driemaal gebakken brood genaamd. Zie het Ar.
tykel
tykeI BESCHUIT.
TWEEBLAD. Bifelium. Zie het Artykel OPHRIS.
TWEEBUIKLG.
TWEEBUIKIG. Zie het Artykel BIVENTER.
BJVENTER.
TWEE-GEDEELTE. Die
Dit woord is in fommige plaatCen
plaatren by
het
bet Landmeeten •, en in het byzonder by.
by het Land afdeelen
fierk
fterk in 't gebruik; echter moet hetzelve oneigenlyk verftaan
worden. want een Tweegedeelte geldt zoo veel als~. Dus
bedraagt by voorbeeld een !weededeels
rweededeels JJuchart,
ucharr. 10
J055 Quadraat·
Roeden, en is dierhalven !:l Tweedeel ,• een en een half
halfviervier.
deeleel, of 521 Quadraat Roeden.
dedeel,
TWEEHOOFDIGE
'TWEEHOOFDIGE SLANG. Zie het Artykel AMPHISBlENA.
AMPHISBIENA.
TWEELINGEN. Gemini. Zoo heet het derde Sterrebeefd
Sterrebeeld in
, den Dierkreits ,Waarvandaan
• waarvandaan het derde gedeelte van den Zonnenweg zyn naam heeft. Van fommigen worden 33 Sterren
tot dit Teken geteld, onder dewelken 3 van de tweede, 4
van de derde,
derde. 7 van de vierde, en 19 van de overige Groot
tens zig bevinden. De lengte en hreedte
breedte van dezelven be·
fchr~ ft HEVEL in Prodl'omo
Pradl'omo .Aftronomite,
Aflronomice, en in zynen Firma~
Firma,nento Sobiesciano,
Sobiesciallo, Fig. D d. fielt
ftelt hyze
hvze in Prent voor.
voor, zoo
als ook HAYER
BAYER in zyne Uranometria
Uranometl'ia,t FIg. Z. gedaan heeft.
De_ Poeeten geeven dezelven uit voor Jupiters Zoonen. die
lly
hy met Leda geteeld heeft.
beeft. SCHILLER maakt
maäkt daaruit den Apos.
tel Jacobus den GroOlea.
Groote~. SCmCKARD
SCIUCKARD integendeel Jacob en
Efau, en WEIGLER
Efau.
WElGLER uit de beide hoofden het Wapen van de
Paters Jeruiten.
Jefuiten. J. H,
H. S; uit de voeten de tweede Kroon van
Ligchaam het Lothaden tweehoofdigen Arend, en uit het Ligcbaam
Jingfche
ringfche Wapen. Men noemt dezelven
deze!ven anderfints Didymi,
Didymi. eo
en
met byzondere naamen
naarnen Ampbion en Zetbus ,• Apollo en Her·
cules
PotluJC. Tripto/emus
l'riptolemus en JaJo1l.
JaJon. Ook heeten
beeten zy
cules,I Caflor en Potfux:,

Abra·
Abril'

T lJV
vV E E.
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Abrachaleus, Aphella71
Aphellan of A'/Jcllar.
Avellar • Dioscuri,
Dioscuri. D!to
Dllo Pavanes.
Ledtei 'Juvenes,
]u'/Jenes, Ledceum
Ledrei
Ledreum Sidus.
Sidus, Samotbraces,
Samotbraces. Tyndarida!.
Tyndaridl2.
TWEELYVIGE TEKENEN. Zoo worden in de Sterrekun.
bun naam van een Sterre.
de de Hemeltekenen genoemd, die hun
beeld belwmen,
bekomen. 't geen uit twee Iigchaamen
ligchaamen te faamengeil:dd
faamengefkld
is. Deefe Tekens zyn de volgel1den,
volgeIlden , naamelyk de TweeTwee·
Hngen.
Boogfchutter; want
lingen, de Viffchen, de Maagd en de Boogrchutter;
de beide eerfien
eerften zyn dubbeid ; de Maagd houdt eene air in
de hand, en de Boogfchutter
Hoogfchutter is half een Man en half een
Paard.
TWEESCHELPIG. Deefenaam
Deefe naam geeft men aan de Schelpen
TWEESCHELPIG.·
die twee Slu!tCchelpen
SluitCchelpen hebben,
hebben. gelyk de Ot:il:ers,
Oefters. Moffd'
MOtfd'
len.
len, en.z...
enz.
,.
.
TWEESNYDEND MES. Zie het Artykel AMPHISMILA.
TWEESPLEET. Zie het Artvkel DIGLYPHEN.
DIGLYPHRN.
TWEESTAART.lGE
TWEESTAART.L.G.E WILGENRUPS. D.t is eeoevry
eel,le;:vry zeld.
ze Id.
faame Rups,
Rups. en die zeer aanmerkenswaardig is. zoo wel om
llaare
l1aare zonderlinge houdingen, als om de vreemde;:
vreemde fch:kking
Dee[e [oort
foort van Rups is in haare kindrch·
kindf:;h.
van haa~ ftaarten. Deefe
heid geheel zwart. Men merkt op haar' kop tweefoorten
twee «oorten van
hoornen op,
op. die vry wel naar lange Ooren g;;:lykeo.
g~lyken. Hy
By de
tweede vervelling ontdekt men dat deefe large Ooren niet an.
baair zyn
z~1O hehe·
ders dan knobbels zyn, die met een klein bosje haair
zet. Hy
By de derde en laatfle
laat!1:e verwilTeling
verwiffeling van huid, ziet men
ben geheel verdwynen. Zoo de natuur niets te vergeefs vaanvoonbrengt, zoo moet het waar zyn dat dcefe
deeCe lmobbels,
knobbels. die eerfl:
eeril:
van een nuttig gebruik voor de Rups zyn;
zyn, 't geen ons onbe.
kend is, haar alsdan nutteloos worden.
Men merkt aan deefe Rups,
Rups. zoo wel als zy Jong is,
is. dan als
zy haare volkomen lengte
le<ngte verkreegen heeft, die twee duimen
en
IOn meer is,
is. een dubbele
dubbeie Staart aan haar a~terfle
a:;tedle gedeelte op.
Hy
By bdhat
b::.:!hat uit twee regte bui [en
fen , die eeq weinig dikker aan
hun begin d:!n
d~n aan het andere uiteinde zyn; zy be!l:aan
beftaan uit
cene
vaft~ fiofFe.
fioffe, maar zYl!
zyn hol; en uitwendig aan de zyde
ccne vail:-::
yan den rUb
nlE: met verCcheicte
verfcheide ryen doornen bezet. De Rups
doet.uit
deeCe Kokers purper\.;leurige
purperf.;leurige Vereis
Vefels voortkomen, die
doet. uit deefe
zy verieut',t,
verlengt, int!
intr;;:kt.
:;:kt , fJ3menvouwt.
f:13menvouwt, en naar haare begeerte in
1'1Iy
l111yrlei
riei rigtingen
ri,:;tingen co~t
GO~t Specle!].
Speelen. Het fchynt dat deere
deefe Staarten
haar tot verdedigende
vefd~dig;;l1de wapcntuigcn
wapentuigen dienen. De Heer de REA
REAu.
u.
MUIt verrafte.
MUil
verrafte op een'
een.' dag een van deefe
dee[e Rupfen,
Rup[en. op het 00
genblik
d<l,t eene. Vlieg zig op haar Ligchaam zette de. Zy
g;;:oWik d"t
d~cd
dycd Á1:erop
~l:erop aanil:onds
aanfton~s een van deefe Verelen
Ve[clen met de uiterlle
uitertIe
fnel\1eid
1helpeid uiUwrnel,1,
Uilkol).iel,l, e~
elf rigtte ze naar de plam alwaar zig de
vlieg
vtie~ onthield, even als of zy haar eea
eeu {lag
flag geeven wilde. en
vlO'Jg 0;)
0;1 het t)ogenhlik
'logenblik weg.
de Viieg vlo'Jg
D..:efe [oort
zeldtàam voort. Haare houding
D.:efe
foort van Rups gaac ze/dtàalll
c;;ven
Aa 4
Aa
~vcn
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. evenaart een weinig die der R ups die men eene Spbillx noemt.
De \'leefige del'len
det'len van den eerfien
eer/len ring, Vormen
vormen haar even
als eene
eent: [oort
foort V.lU
V.lU kap, inweiké
inweike het wit, het rooskleurige en
het zwart met elkanderen gemengd zyn. Deefe Rups heeft
omtrent den kop, een
ecn dwarsloopende [pleet.
fpleet, uitwe!ke zy,
zy.
wanneer men haar aanraal,t. vier [oorten
foorten van vleefl:hagtige
Tepeltjes doet voorkQmen. die een vogt verre uitfprunen.
Het onderfle
onder!le gedeelte van het Ligchaam is purperkleurig, van
fchakeeringen. Deefe R
R upfen voeden zig met de
verfcheiden [chakeeringen.
bladeren der Wiigenboomen; doch zy bepaalt:n
bepaakn ~ig daaraan
niet alleen.
Deefe Rups is
i~ een van die geen en die haar eerfle maaltyd met de
huid doen,
doen. die zy afgelegd hebben.
hehben. Zy ontdoet
ontdpet zig daarvan
Rupfen, met haar op den rug op
niet op de wyfe der andere Rupfen.
te blaafc::n en te doen barfien;
bar!len; haar oud bekkeneel gaat eer
eer!l
tl:
in 't geheel. even als een Muts
MUIS van den kop af.
Men ziet:
zie~
met verwondering dat haar kop een oogenblik hierna» in dierdier.
voegen opzwelt. dat hy driemaal grooter
grooeer dan onder zyn oud
Bekkeneel is. De Rups [chudt
fchudt yervolgens haare huid als een
Zlk af. Somtyds verlietl:
verlie!l zy door deden arbeid een van haa·
re Staarten, of trekt hen befchaadigd uit haare oude huid;
zoo
200 ongemakkelyk gaan zy van h~are bui fen los. Dit verlies
doe, de Rups niet Ilerven.
Ilerven, en de Vlinder die 'er uit voordeelen be
be...
komt is niet verminkt, omdat de Staarten tot die dt:elen
hooren, die der Rups nutteloos zyn.
zyn, wannter
wanneer zy in haaren
hooren.
fbat
illat van Popje is.
Wanneer deefe Rups in eene Dons l;eplaJttl:
I;eplaat!l wordt .• zoo
lm3.agt zy ze uit. o:n 'er eene holli!;heid in te vormen. die
!lelt het an.
een gedeelte van haar Tonnetje uitmaakt. Zy fielt
dr;;re gedeelte van
V2n de fpaanderen te [almen,
fa3men. die zv door midlIan elkander heGt. Zy vindt zlg
del van eene zyägtige gom, aan
dus in een houten tonlletje bdlooten,
bef1ooten. 't geen zeer hard en
va{l:s Het is in deefc Grilmede
GrilfItede •, dat zy haare ge.1aante.
verwïfding o:lde~gaat
o:Jde~gaat
Nadat zy 'er verfcheide maanden in
bdboten
geweefl, maakt de Vlinder zi~ gereed om 'er uit
bcf100ten is geweefl:,
komen, en zy fiaagr
f1aagt hierïn, zonder dat zy van fnyvoort te komen.
dende werktuigen voorzien is. Het vo~t. waarvan boven geis, is volgens den Heer BONNET, een weefenlyit
fprooken is.
zuur. Het maakt de Bloemen van de wilde Cichorei rood;
dezelfJe indrukCelen
indrukfelen als de Afyn voort,
het brengt op de Tong dezelfde
en het doet het bloed in de geringe wonden te faamen fl:rem
!lrem-o
J!l.en.
men. Wanneer men een droppel van dit vo~t in wyngeefl:
wyngeell:
èoet,
doet, zoo ontllaat 'er eene merkbaare faamentl:remming.
faame~!lremming. Dee"
Deevogt.t die zeer kenbaar zyn, moet
fe kenmerken van een zuur vogt
d~
de o,.,!e!t~nheid
o,;!ett~nheid van die geenen
geen en tot zig trekken,
trekken. die gel
geloollen
oOI/en
dat het dkrlyke Ligchaam geene zuure vogten buiten de eerlle
.
we.
we.
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wegen bevat, Behalven de verfchilIende
verfchillende nuttige gebruiken
die dit vagt
vogt waarfchynlyk voor de Rups bezit,
bezit. zoo fchynt
het mede nog dat het der Vlinder tot een fcheivogt dient,
om het faamenweeffel van haar Tonnetje zagt te maak
maaken,
en, en
haar een uitgang te vel fchaffen. Een hewys
bewys hiervan is,
is. dat
d?t
de Heer BONNET aanmerkdyke gedeeltens.van het Tonnetje
z:tgt gemaakt beefc,
heefe. op we1ken
wellien hy iets ·Yan
·van' dit vogt liet
vallen.
TWEEVOETIGE DIEREN. Dit zy de Dietel2
Dier.eD die alleen op
twee voeten voortgaan.
moerafiige Landfireek,
Landftreek; in Overyffel.
TWENTHE. Zekere moeraffige
tuffchen
MuiJller en de Graaffchappen
ruffchen Salland, hét Bisdom Munl1er
Zutphen en Benthem,
Benthem.
van. het Verfiand. waarwaar.
TWYFFELJNG. ;Dubitatio. De daad van
door men eene zaak JIloch geheel aanneemt noch gantfchelyk
verwerpt, omdat men·
men"van
·van derzelver verdienl1:e
verdienfte of waarheid
.,niet
niet ten volle overtuigd 'is.
TY., of GETY.·
GETY. Zie het Artykel
Artykel Enu
E»IIE EN VLOED.
TY',
TYBERONE. Zie' het Artykel·LEEuWI!NHART.
ArtykeILKEuwENHART.
'l'YBERONE.
TYBURN. Dus wordt 'de
de gewoone Gerechtsplaats te Londen
Misdaadigers ·(er dood gebragt
genoemd ,: alwaar de Misdaadigerner
gebragt worden.
TYCHONISCH SYSTEMA. Eene orde·of
ordeöf fchikking der He.
tuifchen
melfche Ligchaamen, van eene intermedi'ate natuur tuffchen
P{olom~ifche Syl1:cma, of participeehet Copernicaanfche en P(olom~ifche:
rende met beide te gelyk.
naam en oorfprong van TYCHO
TYCI!o
Dit Syfiema heeft deszelfs n3lm
,BRAHE,
·BRAHE, een .Edelman, uit Denem~rken, die in het laatft
laatll: van
.Jeefde. Deefe Phil0fooph. fchoan
fchoon hy het
de voorige Eeuw .leefde.
Syftema van Copernicus
CoPernicus goedkêurde,
goedkeurde. kon zig niet vereenigen
"an de Aar.cle;
Aade; en zynde' aan den anderen
met de beweeging Vlm
Iwn zyn,
zyn,ver·
vt:r·
kant overtuigd dat het Ptoiomaifche ftelfel niet waar kon
zon hy 'er een, van heide verfchilIende., gelyk vertoond wordt
PLAAT CCLXIV'
CCLXIV Fig. J. Hierïn
Hierin heeft dè'Aarde
déAarde ~eene de
dagelykfche ver·
verminfie beweeging, maar de jaarlykfche en dage!ykfche
[chyn[els
fchynfels worden opgefofi
opgeJoft door de beweeging van de Zon
rondom de Aarde, gelyk in het fteffel
ftelfel v~n PtOlom~us.
Ptolom~us. Endie
van Mercurius en Venus worden opgeloft door deefe uitvinding, nagtans
nogtans niet in dezelfde manier,
manier. noch zoo eenvouwdig
al's.., in het Syfiema
Syftema van Copernicus.
en natuurlyk a~
Het Tychonifche Syl1:ema
Syftema veronderl1:elt
veronderftelt gevolglyk
gevoJglyk de Aarde ilJ
in
het
bet middelpunt
middel?unt van de: Waereld,
Waereld. dat iS';
is'; van het Firmament
der Sterren.
Sterren, en insgilyks' van de Loopkringen der Zon ea
ell
zeI ven tyde maakt het de Zon [Ot
tot het
der Maan; maar ten zelven
. middelpunt van de
de. beweegingen der Planeeten, naamelyk van
'middelpunt
de Loopkringen
Loopkringenvan
van Mercurius. Venus, Mars,
Mars. Jupiter en
S~turnus •. Dus wordt de Zon,
Zon. met allederzelver
alle,derzelver Planeeten,
Siiturnus.
po
Aa 5
ge·
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gemaakt te wentelen rondom de Aarde, eenmaal in het JJar
JaF •
ten einde het verfchynfel op te loiren, fpruitende uit
Dit de jaar.
jaaruuren, om re'
lykfche beweeging, en iedere vierënew:ntig
vierëntw:ntig uuren.
kenfch3P
kenfchap te geeven van de dagelykfche beweeging. Maar
deefe veronderftelling
veronderfi:elling is zoodanig ongerymd.
ongerymd, en ftrydig te.
te. gem de groote eenvouwdigheid
eenvbuwdigheid der natuur, en, in fommigen
opzigte.
opzigte J zelfs ftrydende tegens de waarfchynlykheid.
waarfchynlykheid, dat hetzelve weinig ingang heeft gevonden,
gevonden. en den weg baande
voor het:.gevoelen van COPERNICUS.
Van fommigen wordt dit Syfiema
Syftema van 'lYCHo,
'lYCRO, uit eenen blin.
blin'
den yver voor den Bybel, nog aangenomen, om ,kwanswys
,.kwanswys
niets tegens den uitgedrukten tex!
texl te geloven; fchoon GALI.
LJEUS,• LANEBRRGEN en anderen.
LJEUS
anderen, genoegfaam aangetoond heb·
ben, dat de,
de. Heilige Schryvers. in: natulUlyke
natuurlyke Zaaken, de
gewoone fpreekwyfen der Menfchen .."van
van dien tyd, gebruikt
hebben.
bebben. De meefl:en
meefien integendeel verwerpen hetzelve, om.
dat men daaruit geene de minfte oorzaakenvan atle de verver ..
By voo,beeld, oliJ·
omfchynfelen aan den Hemel afleiden kan. By
dat de Zon.
Zon, op eene eu
eU'dezelfde
'dezelfde plaats ,alle dagen de feha.'
feha-'
duwe van eene Pen op de Middagslinie
MiddagsJinle \lrerpt,
\l1'erpt, als zy dOor
dOor'
derzelver Meridianum gaat, en ndgtans niet alle dagen even
dei:: Horizont te fl:aan
ftaan komt"
komt,. 'tft welk de lengte
hoog boven den
van de fchaduw genoegfaam uitwyfl:,
uitwyft, die den eenen ryd toe.
neemt.
neemt, en den anderen weder korter wordt,
wordt. zoo moet de
Zon, de Maan en alle
Zon.
aHe de overige Planeeten.
Planeeten, die 'zig
:zig binnen
'24
24 uuren rondom den'
den- Aardkloot.
Aardkloot, naar het gevoelen van Ty·
TyeHO
CHO moeten beweegen,
beweegen. niet.
niet, gelyk de ar.dere Sterren, haare
Dagcirkels met den Evenaar parallel befchryven.
befcbryven, maar de.
dezeI ven moeten in Schroefgangen rondom dllJl
deJl Aardklootbe.
weegd worden; en ve1mits
vermits dezelver afLl:and
afftand van den Aardkloot
niet telkens even groot is.
is, zoo moeten deefe Schroefgangeh
Schroefgangt'h
dan wyd, dan naauw .zyn; daar het echter .klaar is dat de Zon
Zonnenwenden'heenloopt,
'heenloDpt, en de
nooit over de Tropicos of Zonnenwenden
Planeeten nooit buiten den Dierkre.ts
Dierkreits komen. Maar uit het
gevoelen van TYCHO k~n men geene oorzaak,
oorzaak; vinden, waar·
waar,-de Poolen brenom deefe Schroefgangen haar niet tot aan
aan'de
bren·
gen, en waarom zy gedrongen wordt.
wordt, om vandaar terug te
loepen.
loopen. Voor het overige heeft men door menigvuldige ob,
obfervatien waargenomen,
waargenomen. dat de plaats vanwelke de Planeet
het verfie
verfte affl:aat,
afftaat, zig verfchuift. Hieruit volgt dat wanneer
de Planeet eens haare Schroefgangen ten einde gebragt heeft,
heeft.
en dezelven op nieuw begint.
begint, zy niet de Ouden herhaalt.
herhaalt, ma,ar
maar
geheel nieuwe Gangen befchryft. Dierhalven zoude zy,
zy. zoo
zOO
lang als de Waereld ftaat, alle dagen eenen anderen weg rondrond.
om den Hemel moeten genomen hehben t 't geen men IÜt het
Tychonifch Waelcld·
gebouw nooit zal kUDnen
Waeleld~gebouw
klUlnen verJd!iafen,
verkliiaren.
zoo
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zoo weinig als mell bewyfen kan, waarom.
waarom de Schroef
Schroefgangen
gangen
Illleen1yk daarom naauwer worden,
worden., dan zy anderfints zouden
;lllecnlyk
weefen , omdat de Planeet op onzen Aardkloot, een grooter
gedeelte des Hemels van
nn de Zon fchynt verwyderd te zyn.
Nog minder kan men reden geeven, hoe het
hot komt dat de
Planeeten dan fchynen 11:11
fbi te 11:aan,
ftaan, dan weder terug te gaao
gaan,,
dat is.
is, waarom zy haare Schroefgangen rondom den Aardkloot
e.ens
~et de vafte
va11:e Sterren •.dan weder gezwin_
gezwin.
eens tel
ter zelver tyd !net
anc/ere verfchyn.
verfchynder of [nelIer
foeIIer ten einde brengen. Ik wil hier andere
felen
ftilzwygen voorbygaan, welk
welkers
ers oorzaaken waarom
relen met 11:îlzwygen
zy ons dus en niet anders voortkomen, onmogelyk uit de Ty·
chonifche Schroefgangen kunnen beweefen worden. - Van
fommigen wordt het ook Syftema Terrrz
Terrl2 Quiescentis genoemd.
aan·
vermits fYCHO met PTOLOMlEUS
PTOLOMJEUS en den gemeenen man aanneemt, dat de Aardkloot ftilfiaat,
i1:iUl:aat, en de Zon met alle ,de
Sterren
.41ma.
S~erren zig rondom dezelve beweegt. RICCIOLUS,
RlCCIOLUS J in 4lmfJ'
Nova, Lib. IX. Cap. 9. P. 2.89
289 heeft hetzelve daarin
gefto Novo,
veranderd, dat hy den weg van Jupiter en Saturnus rondom
Aft'(J·
den Aardkloot befchryft. LONGOMONTANUS, in zyne Aflro'}lomia
710mia Danica, heeft wel deefe
dee[e Order van de Waereld·LigWaereld-Ligchaamen,• en in het byzondcr
chaamen
byzonder van de PlaneeteD,
Planeeten. gelylt
gely~ dezel.
dezelve TVCHO BBAHE
BRAHE heeft opgegeeven, maar nogta.ns.
nogtan!\. met dit
onderfcheid
onder[cheid aangenomen, dat hy aan den Aardkloot eene beweeging rondom zynen As,
As,.met
met COPERNICUS, toefchryft.
toefchryft, en
alleenlyk aan de Zon de Jaarlykfche beweeging rondom den
Aardkloot toeeigent , omdat hem toefcheen
toeCcheen dat de eerfte
eer11:e beweeging der Sterren onmogelyk in zoo kort een tyd gefchieden
konde.
kon
de.
TYD. Is eigenlyk de duurzaamheid van alles wat besin
begin en
einde heeft; waaromtrent in aanmerking komt de
de_ afmeeting en
de verdeeling. De af
afmeeting
meeting gefchiedt door den loop van
Zon of Maan; en de verdeeJing
voorledenen ,
verdeeling gefchiedt, in voorIedenen
Secunde duurt
tegenswoordigen en toekomenden tyd. - Eene Seeunde
zoo lang als het flaaD
Daan der Pols van een gezond Men[ch.
Menfch. 60
daarvan maaken eene
cene Tydminut; 60 Minuten maaken een
Etmaal. beftaande uit dag en
uur; 24 uuren maaken eene Etmaal,
nagt, te weelen,
weeten , zoo lang de Zon, volgens haare ingebeelde
beweeging, rondom de Aarde lobpt, om morgen, middag.
:lllond
avond en middernagt te maaken;
maak en ; 't welk een natuurlyke dag
maa'
is. ~ 364 van die natuurlyke dagen,
dagen. en eenige uuren, maaken edn
J aaren maakten eertyds by de Grie·
ecn Jaar. Vier zulke J
ken eene Olympiade.
Oly.mpiade. De Jooden hadden hunne Zevenjaa·
43.Jaarige Jubeljaaren.. De
rige Sabbathjal,l'en,
Sabbathjaa,ren, en hunne 43·Jaarige
Romeinen hunne IS ]aarige
R.omeinen
J aarige Indiélien,
IndiéUen, die de Keiferlyke NoNo.
tarilfen in Duttfchland
bedendaagfch gehouden
phouden zyn te ge'
ge·
tariffen
Duitfchland DOg
nog hedendaagfch
bruiken. !""'!
~ 100
~oo JaaIen
Jaaren maaken
maak en eene Eeuw. - Dan
DaD heeft
he~ft

mtn
rotn
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men de Epochen of :ydbefiekken,
!ydbefiekken, van welk (ydfHp
tydfHp de IJ:J.
ren geteld worden. Zoo lellen
tellen de Jooden
]ooden en Moscoviters de
J:laren van de Schepping der Wacreld. De Turken. Ara.
Jaaren
bieren en Tartnren
Tart~3ren aan de Vlug.
Vlug;: van
\'3n Mahomed. den J 5
Jllly 1622,
JlIly
1622. uit Mecca naar Medina. De Oujc Romeinen na
den Opbouw der Stad Romen.
Chrifhmen na de gege.
Romen, en de Chrilh:nen
boorte van den Zaligmaaker.
TYD. In den MechaniCchen
Mechanifchen Zin.
Zin, is het zelfdo
zelfde met RUIMTE.
TYDBESTEKKEN. Zie de Artykels EpOCHA.
EpOCHA.
TYDELOOS.
'fYDRLOOS. Zie het Artykel TYLoos.
TYDEUS. Zoon ven Oenius en Althea. Hy wierd door Po.
Jyniee
lyniee gezonûen
gezonden naar Eleoc\us,
EteocIus, Koning van Thebes. om hem
te fommeeren
Commeeren lot
tot de wedergave van zyn Koninkryk. maar
door denzelven kwalyk bejegend zynde. daagde hy hem uit
rot alle [oorren
foonen van gevegten, waarin hy alryd
ahyd de overhand
had. Eleoclus,
Efeoclus, vergramd van zig allyd
JJad.
altyd verwonnen te zien.
zien,
fpande h~m verfcheide
verCcheide firikken.
firikken, waaruit de ander z:g weder·
reddede. Eenigen Iyd
tyd daarna,
daarna. wierd Te:ieus eindelyk gedoodt in de belegering van Thebe~.
ThebeR.
TYOREKENING. Zie het Artykel
Arrykel CHRONOLOGlA.
CHRONOLOGIA.
TYDWYSER. Zie het Artykel ALMANAK.
TYGER. Tigris. Dit is een viervoetig Dier (PLAAT CCLXIV.
Fig. 2) van het GeLlacht
Geflacht der Katten. dat vyf vingers aan ie.
dere Poot. zes fnytanden in iedere Kaak, genagelde en van
vall
elkanderen gefcheidde vingeren en gekromde nagelen heeft,
die het geheel intrekkl:n
intrekken en verbergen kan; zyn fiaart
fiaarc is
lang.
Di:
D.: regte Tyger die men alleen in Afia en de Zuidelykfie
Zuidelykfte
I aMen van Afrika vindt, is niet gevlekt. maar hy heeft.
heéft. ze,.;t
zebt
de Heer DE HUFFON.
BUFFON, lange en breede fireepen,
tlreepen. by wyfe
wyCe van
Kringen. Deeft:
Deefc banden nee:r'en
nee:r,en hun aanvang op den rug;
gaan om den buik en voei!en
voegen zig op den rug weder te
Ie faaCaaI:!cn.
x::en. Zy gaan l~ngs
(;lIJgs den {laart
!laart voort,
voort. en zyn even als witte
wiltt:
en
cn zwarte ringen beurtelings geplaatft.
geplaatfi.
D~ grootfte
grootll:e van alle Tygers is die geene,
geene. die !Den
men de KlJ.
Ko.
Dt!
nÎlIklyke Tyger noemt. Hy is by ultfiek
zeld[aam, en zuo
'lillklyke
ullftek zeldfaam.
zuO
groot als een Paard.
De Tyger doet het vel van zyn aangezigt beweegtn,
beweegen. knarl1:
knarfi:
op zyne tanden. fijdert,
fijdert. brult gelyk een Leeuw,
Leeuw. maar zyn
gebrul is verfchilIend.
verfchiIJend.
In de Klaffe
Klalfe der verCcheurende
verfcheurende Dieren volgt den Tyger op
eerfie is meer dan de laatfie
laatlle te dugten.
den Leeuw, maar de eerfte
De Leeuw vergeet dik wils dat hy de Koning.
Koning, dat is de fterk.
llerkJ
fie van alle Dieren is; hy gaat met een langCaamen
langfaamen tred
voort, en tafi
voort.
taft nooit de Menfchen aan, ten zy hy getergd
wordt. !Iy
lIy verdubbelt zyne [chreeden
[chreedee niet; hy loopt noch

gaat
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gaat niet op de jagt uit, dan wanneer hy door den honger
geped1: wordt. De Tyger fchynt integendeel, fchoon hy
geperlt
van Vleefch
VleeCch verzadigd is, altoos naar bloed te dorIten.
dorllen. Zy.
ne woede heeft geene andere tuffchenpoofingen
tulfchenpoofingen dan de gee.
heeft om zig in hinderlaagen te plaalren
plaat[en
nen die hy noodig heefe
Hy verwoei!:
verwoei1: de Landen die hy bewoont,
bewoont t en hy vreelt noch
het gezigt, noch de wapenen der Menfchen; hy vermaart
vermoort
en vernielt de Veekujde. doodt aHe de wilde Dieren. taft
de jonge Olyphanten en RinocerofIi:n
RinocerofIi::n aan.
aan, en durft
ducft zt:lfs den
Leeuw fomtyds trotfeeren. •
L1gchaam komt gewoonelyk met den
De gedaante van het Llgchaam
a:lrt
a:m overéén.
overé~n. Di:
Do:: Leeuw heeft eene edele gedaante, em; ;
maar de Tyger, die te lang van Ligchaam.
Ligchaam, te laag op zyne
pooten is. de kop lang eo. de oogen woell heeft: de tong
bloedkkurig en die altyd UIt
Uit zyn muil hangt, heeft geene an.
bloedkleurig
die van eene laage boosaartigheid en on.
dere kenmerken dan dIe
\'erzadelyke wreedheid. Hy heefe
heeft getn
geen ander naluurlyk
natuurlyk ver.
ge1ladige woede, een blinde bloeddorll, die
nuft, dan eene genadige
niets kent, niets onderfcheidt, en die hem zyne eigen jongen
doet verfiinden.
verflinden , en hunne Moeder verfcheuren.
verfcheureo. wanneer zy
hen verdedigen wil.
Gelukkig is het voor het overige van de Natuur,
Natuur. dat dit ge.
nacht van Dieren niet talryk is, en io
in de heetfte
heet1le Geweften
Gewe1len
van de Ooft-IndIën
fchynt.
Ooll-Ind:ën befiooten
bellooten fchy"t.
Men vindt de Tygers voornaamelyk op de Kuil
Kuil: van Mala.
Malabur.
blar. in Siam en in Bengalen. in dezelfde Landen die door
de Olyphanten
Rhinoceroffen bewoond worden. Men wil
O!yphanten en Rhinocerolfen
zelfs dat de Tyger deefe laatften vergezeld.
vergezeld, en d3t
dat hy hen
volgt o:n
0:11 hunnen drek te eeten, die hem tot eene
eeoe purgatie
of vezfrilfend
velfri!f(!nd middel dient •• Hy onthoudt zjg
zig mee
met hen aan
den oever der Rivieren en Meeren ; want omdat het bloed
hem alleen dorflig
dik wils water noodorfiig maakt, zoo heeft hy dikwils
dig, om de hitte te maatigen die hem verteert
verteert;j behalven dit
wage hy naby het water de Dieren af die 'er naarroekomen ,
wagt
en die door de hitte van het gewell
gewef1: genoodzaakt zyn om 'er
verfcheide maaIen
maaien op een' dag naartoe te komen. De verwoedheid van dit Dier,
Dier. in
In het verfcheuren zyner prooien.
is verbaafend;
ver!)aafeod; hy zuigt het bloed met volle teugen uit zyne
Sla~toffers.
Sla;;toffers. Een geveld Paard of Buffel, voert hy in een
Bofeh;
Bofch j 't geen eenig bewys van zyne ongemeene kragt ople.
oplevert. Zyn aart is niet te buigen, zoo min door eene goede
als door eene kWdade behandeling. Hy
lIy verfcheurt zoo wel
llaat.
de hand die hem voedt als die hem fiaat.
De Tygerin brengt, gelyk de Leeuwin, vier of vyf jongen
voort. Zy is altoos verwoedt ; maar haare woede gaat alle
paaien
paaIen te boven, wanneer men haar baare joo&en
jon&en ontrooft.

.
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TYGE. Tylt. TVLO.
TYLO.

De Tygervellen worden vry hO:Jg gerchat,
gerrhat. vooral in China.
alwaar men 'er de~ kop en (hart. aan !aJt,
!3at. D;! Krygs' Man·
darynen bedekken
bt:Jckken er hunne Rytulgen
Rytul;;en 10
rn d~ o;>cnbaare
O?cnbaare piel!'
plc,!!'
tigheden me
Je. De Vorlh:n rtkenen het zlg tOt een rocm,
mde.
roem,
Tygerjl;;, tc
te gJJn.
gnn.
op de Tygerj~bL
TYGERKAT. I,
I~ VJn grootte 3ls
als een Engelfche Dog; komt in
alles met een' Tyger overéén ,• maar is zoo groot niet.
TYGERSCHI<:LP.
TYGERSCHELP. D-:
DI! Ht:er
Ht.:er d';\r~e!lville
d'Ar~e!lville geeft dce(en
dcefcn nJam
a:m eene l'enfcheJpige
ecnCchelpige Schelp van het geil acht d~r Toott!n.
1'ootcn.
PLAAT CCLXIV. Fig. 3·
Zie PLAAT
TYGER VlSCH.
VJSCH. Dit is eer.e Oolt·lndifche
Ooll·lndifche Vifch,
Vifch. die men
dus noemt,
noemt. om de gelykvormige ilreepen,
lheepen, die Zin ligchaam
bedekken.
Men onder(cheidt
onderCcheidt 'er zelfs twee foorten van,
van. welkers ver(chil
verfchil
in het onderfch~id
onderCcht.:id der kleur en den Vinnen van den bUIk
bUik beo
be.
naat.
naat, De eerfle is afchverwig
a(chverwig .graauw
graauw en heeft Iynen die op
het zwart trekken.
is blaauw en heeft mede zwar·
trekken, De tweede IS
te {lre~ptn.
flre~ptn. Reide
Rei,le hebben zy een groenen naan,
naart. gelyk mede
Vinnen van dezelfde kleur,
kleur. die met geele vlakken gefpikkeld
zyn, 't geen eene LH:vallige
LJevallige uitwerking
uitwerlting doet. Dit is eene
foort van
Ván Kaheljaauw. Zyn vleefch heeft 'er zelfs eenigc
overeenkomll in ['naak mede.
TYGER VLOO. Tig,rlS
Tig'IH P"lex.
Plûex. Men geeft deere
deefe naam a3n
aan eet!
een
!nfl'é1
lnfl'é1 dat zoo groot als een \Vc~gluis,
\Veegluis, en rond en gra3uw
graauw
is,
is. 't geen de bladeren van de Peeren· en andere Boomcn
Boomen
afknaagt,
afknaagt.
TYIC Eene /laffe,
(loffe , die men gemeenelyk gebruikt tot
tOt B~d
den~. en hi<:rom
hitrom ook doorgaands Beddetyk genoemd
~enoemd wordt.
TYKYRAT.
Negers, de tweede
TY KY RAT. Zoo hee!en de ZWJrten
Z wJrten of Negers.
derzelver be~in
maand in het Jaar. Zy /lel!:!!).
fleIl::n.derzelver
bebin op den 28 S<!p.
]uliaanCchen t\lman3k.
/\Imanak.
tember VJn den ]uliaanfchen
C,7!cbicwn Dede
De~fe aanmerkensw3ardige
aJnmerkenswaardige Plant groeit
T Y LOOS. C07;cbiw7n
TYLOOS.
in de WeiJe
Wede (:n
t:n op de Berge;). Zy was eertyds
eerryds zeer gemeen
in Colchos.
Colchos, '('t gcene men thans Mingrelien noemt. De wor.
wor·
te knobbels faamengefle!.i.
raamenge!leLi.
tel van de Tyloos is uit (wee
twee wir
witte
vlet.:fi;;b en de andere gebaard.
gebaard, met een mell\3g"
De eer.e is \'Iedi
melk~b'
lig
tig fap vervul
vcn'uldd en met eenige roode of zwartagtige
zlVartagtige vlieft'll
vlief~'n
D~ wortel i.
ia ronjagtig.
rondJgtig, en placagtig aan eene
cene
omkleed. D::
zyde. Hy is ge voord W3nn~er
wann~er de Plant bloeit, maar op anhl' geen vooren,
vooren. Er komen onmiddelyk uit
dere tyden heeft hy
den wortel drie of vier lange, dunne en witagtige buifer.
buifen voort;
uiteillde in zes deelen;
zy zyn teder en openen zig aan het uiteinde
vorlDen even als eene Lelie, die of purperagtig of wit.
witen VOTlDt:n
deere Plant verlOonen
vertoonen zig voor
agtig is,
is. De 13loernen
lllocmcn van deefe
aotig
de bladeren.
bladeren, in het begin van de Nagtevening van den herm.
d~
verwl:lken, nad:!!
nad:1t zy twee of drie dagen geduard
geduurd hebben:
7.'1 verw\:lkcn.
VCivcr·
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.ervo!gens
van de volgeilde
• ervo1gens komen 'er in het begin 'Van
volgende Lente
Lenra
ui! den
dc:n wortel twee of drie bladeren voort,
voort. welke bladeren
uit
naar die der wilde Lelien gelyken. Uit het midden van deefe
blaJeren
~rh:. of vicr
vier blaadjes.
blaadjes, bl'
by wyfe van
blajeren verheffen zig ~rie,
driehoekige Peulen; ~Ie d,lk,
d.lk, largwerpig, zwarragtlg, en
til
met
mt:! rondagrige
rondagtige en brumagtJge
brumagllge zwarte Zaadtn
Zaaden vervuld zyn.
Wanneer zy ryp zyn,
zyn. verdorren de bladeren met den
Reel.
tleel.
Deefe geheele Plant heeft een Ilerken
walgingen
tlerken reuk,
reuk. die 'Nalgingen
veroorzaak!.
SpeeHel. en doet het
veroorzaakt. De wortel verwekt het SpeeHel,
eeniglints bitter fchynen. Inwendig ingenomen, is hy een
eeniglinrs
vergift;
fpons in de keel en in de Maag
vergif!; want hy zwelt als een (pons
dierYoege dat hy doet vernikken.
vertlikken. Men gevoelt
op, en wel in dier,oege
te gelyk eene zwaarte en aanmerkelyke hitte in en omtrent
de Maag; .,eene
verfcheuring in de Ingewandeu, en eene
eene verfcheuring.
looft door den
jeuking over het geheele Ligchaam. Men lootl
floelgang bloed en Rukken
tlukken van den wortel. Behalven de
braakmiddelen, is het
bet gebrUik
gebruik ,an
yan de Wei van Melk, ea
der verzag!ende
verzagtende en weekmaakende Clytleeren
Clylleeren van veel nut
nu!
in een diergelyk geval. Zoo fchadelyk als het gebruik van
den wortel der Tyloos inwendig is, zoo heilz:lam
heilzaam is hy uitwendig tegens de Petl
Peil en alle befmettelyke
befmeuelyke Ziekten!. Het
liet is
genoeg
I'(enoeg dat men hem als een draagmiddel o:n den hals draagt.
l\len moet de wortelen van de Tyloos, omtrent de Naglé.
l\!en
Nagtë.
venin
ht:rfft Uil
uit de aarde delven.
venin~
delven, wanneer de Bloe.
5 van den herm
men [)(:ginnen
beginnen te verwelken. Men {hydt
(hydt hem in flukken
/lukken en
die in de fchaduw
fehaduw droogen. De Heer STORK
laat cie
STORK heeft be.
vond<.:n
vonden dat de wortel van deefe Plant, in het gewigt van
et:nc
eene once,
onee, in ecn
een pond Afyn,
Aryn, 't geene men vervolgens tot
cene Syroop koo!a,
koo!\(, inwendig zonder gevaar gebruikt kan wor.
wordeefe Syroop eene
ce ne der kragtigfie
kragliglle pisdryvende
den; en dat deere
middelen is, die lllen
men gebruiken kan. Hierdoor heeft hy veele
Lieden wonderdaadig
wondcrdaadig van de Waterzugt geneeren
geneefen,, die wan.
hoopig gefehat
g<.:fchat wierden. De Gift van de Syroop van Tyloo.
fen, is VJn
Van een half vierendeel
Vierendeel Loors.
Loots, een of meermaaIen
dei daags,
dugs, volgens den Raat
tlaat van den Lyder ingenomen zynde,
waarov<.r
waar()v~r een Genee5het:r
Genee~heer het befie
belle oordeelen kan.
TYM.
het Artykel TIIYM,
THYM.
TY
M. Zie lIet
TYL'vlPANA. Zoo worden die Tafelen op de Planifpb~,ia
TYLvlPANA.
PlanifpblZria ge.
naamd, op welken de hoog!e
hoogte van den Polus,
Polus t enz. vertoond
wordt.
TY
MPANIAS. De Windzugt, het Trommelwater. Zie het
TYMPANIAS.
bet
TVMPANITES.
Artykel TnIPANln:s.
TYMPANI SCHIZA. Zie het Artykel TBIJ1UCHEID,
TB.tJMSCHF.ID,
TYMPANISMUS. Was
Wal weleer eene
cene doodaraf
doodtlraf by de oude
Orio·
Orie·
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Grieken. Men leide dezulken op de Pynbank en floeg zo
ze
doorgaands zoo lang met knuppels. dat zy den Gtletl: gaven.
TYMPANITJt. Dus noemJe men
mell by de nieu·.ver! G:icken
TYMPANITlÉ.
den geenen die in den Kerkenban geflorven zy .. ; weshalven
men ondedleide, dat zy in het Graf niet Iwnden
kenden Verrotlen,
verrotlen,
maar dat z,/
z'l opzwollen en zwart en bleek zig vertoonden,
vertoonden.
doch dat zy tertl:on.!
terllonJ in één zak
zakten.
Jen , en weder van gedaante
veranderden, zoo dra de DitT.:hop
DiiTchop de Dooden weder van den
veranderden.
Ban vryfprak.
TYMPANITES. De TrommeI:ugt.
Trommebugt. Is eene allengskens voort.
M~J~ en Darmen. en van het be.
bekomende opfplnning
oprplnning d~r MaJ~
gedeelte dés Ligchaams. zoo dat niet :tIleen het
nedenlle geJeelte
Ligch:13m als een Tromlllel
TromllJel opgeblaafen
opgeblaaCen wordt.
wordt, maar ook als
men met een' vinger daarop klopt. een geluid van zig geeft.
Bovendien verf;ezelkn
vergezelkn zig daarby fcheutende nnen omtrer.t
den
dcn Na\·el. Zy komen als voorboden der Ziekte, en laaten
zig niet
nict eerder verzagten , voor en alëer de Ziekte wegge·
nomen is. De naalle oorzaak daarvan is eene krampagtige
geaandoening van alle de deelen, in het onder-Ligchaarn ge.
legen. De daartoe gelegenhei:t
gelegenhd:l geevende oorzaaken zyn veel
winden en blaafingen. die niet alleen in de Darmen,
Darmen. maar
ook fOllltyds in i!c
i!e holligheid des onclerligchaams
onclerligchaarns komen te
oorrprong ncemen.
neernen.
ilikken. en uit de harJlyvigheid haaren oor(prong
d:1t
Tot de gcneefing deern modelyke Ziekte is het nOudig d~t
men boven al cerll openende Clyfleeren
Clylleeren gebruike. Dit vol.
WALDSClIMID, in Ope,.
Oper. Medjc.
Medic. pag. m.
gende wordt door WALDSCllMID,
3oH. b. daartoe aangepret:ft:n
aangepret:Cen :
Ijt Folio,.
Folior. RutiZ.
F.or.
F,or. Cbamorn.

Sambuc.
Summitat. A'le,bi
A'letbi á M
M j.
Se",.
Se 111. Allifi.

Carui.
Cumill.
Fa;lliCflI.
FamiCflI.

ti
á ~ 6.

Coque ill Aq.
Ag. Simpl.
Si",pl. q.
g. f.
Colatllra %x. adde.
Pini Malvatic. iij.
Pi"i
E/ix.
Elix. Pitcz Mattb. 6.
0)(;
Oid Sept. Flor. MYIlJ. i 6.
Carmil/ativ Comp. deft. 3 j.
Ell!mQ.
F. E'I!rnQ.

'3

3

3

Daarn;
Daarn~

T Y M p~
1".

3SS

Daarna worden niets dan Canninativa.
Canninativa, dor.h in eene behoo
behoor.
r_
Dofis, verordineert, als Abfinth. Cba1tlUmill.
J,ke Uofis.
Cba7tlUmill. Mwtb.
Me/ltb.
JlyjJop.
SeII~. Carlli.
Cami. Alzift,
Allift, Cor
l!yjfop. Summitat. Alletb.
A'letb. Rosmarill.
Rosmari'l. Sem.
tic.
ur. Lil!./!.
trc. Aurantior. Cimlamom. Rati. Galang.
Ga/ang. Zedoar Tillêl
Tillêlur.
Lil!.lI.

Sa.fJafr. Spirit.
Spi,it. C.armi?at.iv.
Car,niMt.iv. de tribuf,
tribur. Nier;
fV.ltri. Du;cis, Sal ./Jin.
A,,,.
A/lij. Ellx.
Elix. Cim. EjJent.
EjfeTIt. CaT1/llllatl7J.
CamÛllativ. &c.
mOlliaci Allif.

C"".

~.
Ijt. TinEl. Lign. S:iJTafr.
S:iiTafr. 3 iij.
EjJent.
Ejfent. Carminativ.
Carmillativ. Timrti.
Timrei. 3 j.
M. pro Doft xxx
.xxx lUtf.
TYMPANUM. Trommelkas; de Trom. Is eene holligheid van
het inwendige. oor.
oor, die
die: onmiddelyk agter het Trommelvlies
gelegt:n
gelegen is. Zy is halfrond. Haar bodem is binnenwaartS
binnenwaarts
gedraaid, en men merkt daar drie. uitfieek fds
(ds en veele hol.
Pyramide, een vry
ligheden in aan. De uitfleekfels zyn de Pyramide.
Pyramide, en een wei.
we:i.
aanmerkelyke knoóbel, die onder de Pyramide.
nig meerder naar vooren zig beweegt. De derde Voert
voert den
zl'n de opening der Speen.
naam van Tuitje. De holligheden zyn
celletjes.
been·
celletjes, die der Eufiachiaanfche Tro:npet. de halve been.
buis,
buis. het eyronde Venller
Venfler en het gaarje der Pyramide.
De opening der Speenholen of Speen rad is 'er zyJe
zy.le het
agterfle en bo\'enlle
bovenfle gedeelte van den r~'ld
Ta'ld der Tromrrlel.
Trommel. De
agterlle
celletjes, die daar eindigen, zyn in de dikte van h!t
h~t Mam.
uitlleekfel
Eu/h.
uitfleekfel uitgehold en zeer onregelma~tig.
onregelmaatig. Die der Eulh.
('hiaanfche
rhiaanfche Trompet is ter zyde het voorlle
voorfle en een weinig
wt!lnig
bo\'enlle
bo\'enfle deel des r.mds
rands der Trommel. Zy worJt ar.d;.:rs
al'd..:rs de
Waeerleidill{;
Waterleidill{; genoemd. Het halve Beenkanaal is o'vniddelylt
0'1 'lliddelytt
boven de Uutlachiaanfche
bovenfi~ opper'.
Uuflachiaanfche Ruis,
Huis. tegens de bovenfi-:
vlakte vaD
van het Steenuitfieekfel.
Steenuitfleekfel. of als in de dikte deefer op.
reTvl~k!e.
reTvl~kte.

Het eyronde Ven
Venller
fier is onmiddelyk beven den Bult. en het
ronJe
ranJe bevindt zig in het onderlle en een weinig agterfie geJeelte
des bults. Het ~t der Pyramide wordt aan destelfs
deszelfs punt
gezien.
gezien •
.Men vindt in rie
rle Trommel en de Speenholen ,• eene als etteretter·
Men
agtige
agcige Stof. Dee(e
Deefe dient ter bevogtiging der Vlie(en;
Vliefen; ontlatl
ontlail
:tIg
~lg door de Trompet van Eufiachil,ls,
Eufiachil,ls. en eindigt in den bodem
monds. Daar is ook ahyd
alryd lucht,
lucht. die door de opening
des mon1s.
deefer Huis
Buis ververfcht
ververrcht wordt,
TYMPANUM. iHtmbra1la
Membralla tympan!. Het Trommelvlies. (In
(Tn
de Allatomie) Een vlies, 't welk het lI1wendige
Inwendige: oor van het
uitwendige ~ffcheidt.
affcheidt. Het ligt aan den ingang van her uit
wendige Gehoorkan~al,
Gehoorkan~al. en /1Ult
flUit dien ge het.:! toe.
loe. Het ·is v~tf.

X.

DUI..
DE1:I..

Bb

a~~.

386

TYMP. TYND. TVNE. TYPH.

aan den geheelen omtrek der beenagtige Buis, en ligt een
fcbuins van boven nederwaarts_
nederwaarts. D.,
DI! Beentjes de~
der
weinig fébuins
TlOmmelkas zyn daaraan vaft,
vaft. vooral de Hamer, welke door
Tl'Ommelkas
middel zyner Spie~en dient om dezelve te [pannen
(pannen en te ontfpannen, Dit Vlies belet door zyne fchuin[che
fchuinCche ligging.
ligging, dat
fpannen.
geluidflraalen hetzelve al te fterk
flerk aandoen; en dewyl het
de geluidftraalen
door toedoen der Spieren meer of min gefpannen is, zoo
maakt het dat de in de kas beflooten Lucht.
Lucht, meer of min.
min,
ldeine
door de uitwendige lucht aangedaan wordt; en op het Ideine
Vlies, dat het' gat, hetwelke aan de agtelbuis
agtcrbuis van het Slakkenhuisje wordt waargenomen, en met de halve kringbuifen
gemeenfchap heeft, toei1:opt,
toeftopt, noodzaakelyk klopt.
TYMPFE. Is eene Poolfche en Pruiffifche Munt, bedraagende
18 l{reut[ers,
Kreutfers. en waarvan 'er vyf veertig ftuivers gelden.
TYNDARlDES.
TYNDARIDES. Zie het Artykel CASTOR EN POLLUX
POLLUX.•.
Northumberland. in Engeland, die
TYNE. Eene Rivier in Northumberland,
Newcaftle, in de Duitfche Zefr
Zee ontzig, anderhalve myl van Newcafile.
laft.
la11. Jn
In Zuidfchotland heeft men ook eene Rivier, de Tyne
genaamd,
Ilenaamd, die zig by de kleine Stad Tyningen in de Duitfche
Zee oOlla11:.
ontlaft.
TYPHA. (In de Botanie) Eene foort van de Monoecia-triandria
Monoecia·triandria
Klaffe der Planten, in het NederduitCch
Nederduit[ch Lisdodde.
Lisdodde, ZotskopZotskapKlalfe
pen, is tweederlei , groot en klein. Het is eene Rietplant.
ma:tkt een Stengel, fomtyds
fomtycls hooger dan een Man,
Het groote ma'lkt
rond, fterk
il:erk en gaat glad op. De bladen zyn lang, [mal,
fmal,
fponsagtlg en zoet van [maak. De bloelfems
fponsagtIg
bloeffems zyn raode
lOode vaatjes, in de gedaante van eene lange ronde air. De kleine
maakt lange [malle
fmalle bladen, als gras. Beide worden niet alleen
Moeraffcn gevon·
in onze Tuinen, maar ook in Poelen en Moeralfcn
den. De punten der Stengels adftringeeren, verkoelen en
zyn goed om breuken te gentefen.
geneefen.
TYPHILINE. Aws Marina. Zie het Artykel ZEE-NULDE.
ZEE-NAALDE.
TYPHO. Is eene foort van geweldigen Stormwind, zeer
zetlr ge·
vaarlyk voor de Zeelieden,
Zeelieden. aangezien daardoor niet alleen
gel;Jroken, maar fomwylen de Scheepen zelfs in
Zeil en Maft ge~roken,
de Lucht gevoerd worden.
TYPHODES. Is eene aanhoudende beete koorts, met alleraller.
omflaande uit eene onti1:eeking
ontfl:eeking der
dtlr
lei toevallen gepaard, en ontftaande
ingewanden.
TYPHOMANIA of TYPHONIA. Is eene Krankzinnigheid
met Slaapzugt gepaard.
koorefen.
TYPHOS. Eene zekerefoort van heete koort[en.
TYPHUS. Een der Reufen die den Hemel beklommen. Op
Venus
Venus> verliefd zynde.
zynde, vervolgde hy
hV haar tot aan de Oevers
VHfchen voerden haar
baart
van den Euphraat, en twee groote ViiTchen
met

TYPO. TYPU.
TYPO. TYR.
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met baar
blar Zoon naar den anderen oever der Rivier. Men
:zegt
zegt dat deeCe
deefe twee Vilfchen
Viffchen in bet getal der twaalf tck~nell
van den Zodiak geplaatft
geplaacf1: wierden. Daar is 'er die van Ty.
, mJar
ho en van Typhoé, twee verfchlllende
verfch!llende Reufen maak
maalt en ,mJar
beide van een vervaarlyke geftalte.
d~ Boekdrukkeryf!,
Beekdrultkeryp., en Typo.
TYPOGRAPHIE. Betekent de
GRAPHUS. een Boekdrukker. Zie
ZIe het Arcykel
Arlykel BOEKDRI:JKKI!N.
BDEKDR~KKEN.
TypuS. Periodtu.
Periodru. Circulus. Dus worde
wordt de orde genaamd, wcl.
wt:lke de Koores
Koorts pleeg te houden.
TYR. Is by de Zwarten of Negers de vyfde maand in het Jaar.
Juliaanfche Tydrekening den 27
'2. 7
Dezelve begint, naar de }uliaan[che
December.
TYRAN. Tyrannus. Dit woord betekende oudtyds een Ko.
ning of Prins; maar wanneer veelen hunne magt begonnen
te misbruiken, heeft men begonnen dit
die woord in eene kwaade
eenen.
betekenis, voor etne dwingeland te neemen , en zoo eenen,
die zig aan geene wetten houdende, volfirektclyk
volftrektelyk heerfcht,
heerfcht.
en de ondc:rdaanen
ooderdaaoen wreedelyk handelt.
Eene foort
TYRCA. Eeoe
Cooft van uitflag of Schurft, voortkomende van
eent"! Pituita.
eeot:
TYRE. Dit
DIt is een Laplandfch
LaplandCch woord en betekent een ronden
kogel, gelyk een Okkernoot, uit zagte wol en haairtjes van
van Boomen in elkander gevlogeen zeker Dier; of uit Mos Ván
ten; en zeer ligt.
ligt I glad en overal gelyk, bleekgeel van klt:ur.
kkur.
Deere
,M~n(cht:n
Deefe pleegen de Laplanders te verkoopen,
verkoop~n, en
eo den ,McnCchtm
maak en , dat ze met deere
deefe Tyre iem2nt al WJt
diets te maaken.
wat ze
willen, by voorbeeld Slangen, Padden, Muifen
MuiCcn,, en!:;.
enz. in het
Ligehaam
kannen Cehieten. Men verhaalt dat deere Tyre
Ligchaam konnen
zeer fnel vliegt, gelyk een Pyl of Kogel. Maar als ze een
ander onderweegs ontmoet, wordt hetzelve in plaats van dat
Reene, waarop het gemlltt
geene,
gemikt was, betroffen.
TYRONS. De Romeinen noemden dus de Soldaaten der
nieuwe Troepen, en in het algemeen die geenen,
geen en die de wa.
pens voor de eert1emaal
eerfiernaal draagende •, 'er eigenlyk de behande_
behande.
ling van leerden.
'TyROSIS.
TYROSIS. Zoo
ZOO wordt het ftremmen
firemmen der Melk in de Maag
genaamd.
genaamd, waardoor ze als kaas wordt.
TYRRHENUS. De Zoon van Atys, gaf zynen naam aan eei
oe
ne Landftreek
Landfireek van ltalien,
Italien, werwaarts
werwaartS hy eene Vo'kplanting
uitermaate
uit Lydien gevoerd had, waarvan de Nakomdingen uitermaate'
bygeloov'g waren.
bygeloov"g
TYRRIIUS. De Bewaarer (GanHaan)
TYRRIlUS.
(Gardiaan) der Kudde van den KoKo·
H~rt 't welk hy tam gemaakt had, door
ning Latinus. Een Hert
Afeagnu9
OorAfcagnu! gedoodt zynde, was de eerfte oorzaak van den Oor.
tulI'chen de Troyaanen en de Lat}·nen.
log tulI'ehen
Latj'nen.
B
~"
T'i.
Bbb 3,
Tl'.
I

A
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TYR. TYS. TYT. TZA. TZI. TZS. TZU.

TYRUS. Voor dee(en ee~e m3gtige en beroemde Stad in Pha:;.
Pha;.
niden
OIeuw Tyrus verdeeld wierd, en wenicien die in oud en nieuw
gens h~3rén
h~arén groot en Koophandel, bovenmaate ryk was. Zy
viierd door Alexander den Grooten verwoeil:
verwoefl:,t en is nader.
band een Aardsbiffchoplyken Zetel, onder den Patriarch van
Antiochien
ArJtiochien,J geworden. Hedendaagfch Is het maar een
l1egt Vlek
Vlek,J behoorende den Turken.
'turken. en wordende Sur gege.
naamd.
TYSHAS. Zoo wordt <foor
óoor de Negers de vierde Maand in het
}uliaanfchen Almanak.
Almanak,
Jaar genoemd. Zy begint volgens den ]uliaanfchen
den 27 November.
TYTEL. Zie het Artykel TITULUS.
TZA. Zie het Artykel THEE.
TZADER MECTER BACHL ZOO
Zoo wordt by de Turken de
Officier genaamd, die het opzigt over de Tenten heeft.
TZERBET. Zie het Artykel SORBET.
SORBET.
TZINAR. Is een Indiaanfche Boom ~ wiens Loof aan dat van
vrugt.
eenen Wyngaard
Wynga:itd niet ongelyk is. Hy draagt eene ruige vrugt,
kananje. doch zonder kern. Het hout is bruin
bruin,·
J
gelyk een kail:anje.
kroes en gefpikkeld, waarom het tot konil:igen
konfl:igen arbeid ge.
bruikt wordt.
TZSCHERPER. Zoo wordt een groot Mes genaamd, dat de
Berglieden
B.erglieden,, nevens eene zoogenaamde Groevetafeb, altyd by
zig
zlg voeren.
TZSCHYCUNJ.
TZSCHYCUNI. Zie het Artykel FANNASCHIBA.
TZUTSI of 'rZUTZI. Zyn GeorgiaanCche
Georgiaanfche Chrifienen in"
ll!"
Perfien.
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De vyfde Vokaal en de twintig/le
twintigfte Letter van het At·
Al·
phabeth.
De oude Latynen onderfcheidden niet, gelyk wy; twee foor.
ten van U, de één Confonant en de andere Vocaal. By hen
was de V altyd Vokaal, en zy fpraken ze uit als ou. Ver·
Vermits dit onderwifchen.
ondertuifchen, in fommige
fomrnige Woorden, eene zeer har·
de uitfpraak te wege bragt, by voorbeeld in Servus,
&''1.IUS, 't welk
zy uitfpraaken als ware het $erouofi,s,
SerOltOfU, verzagteden zy het.
het,
'1.y
frellen by de eer1l:e v, een nieuw Caraéler,
Caraél:er, van de
door het fJ:ellen
gedaante eener omgekeerde .>I.
d. waaraan zy ten naaftenby den.
zelfde!)
zelfde~ klank gaven als die welken wy geeven aan onzen
Medeklinl,er V.
Medeklinker
Men vindt fomtyds
[omtyds V voor B. Velii
Velli voor Belli. Danuvi!H
Danuviur
voor Danubius.
Danubiut. Er zyn ook voorbeelden van u Voor o. Tur·
Tt.,.
mentum voor Tormentul1';
Tormentum; en van u voor 'J,
'Y, Tttranlltts
Tttranllus voor
TyfallnltS, &c.
Tyrallnus.
V. Wordt in de oude Gedenkfchriften gebruikt voor Vitelliu!.
Vitellitl!,
rolerlJ,
ralera , Volero, VoluJlts,
VoluJus, VOpifCltI.
VopiJcus. eigen naamen; Valt.
Vale,
adieu, vaarwel; valeo,
valeo. ik ben welvaarende;
welvaarende ; Veflalis, veSt
ves.
kleed: Vofter, uwe; Veteranus
VeteraIlUs,, vet
ve.
taalfche Maagd. Veflis, kleed;
teraan.
teraan, vir. man of menfch;
men [eh ; Virgo,
Virgo. Maagd;
Maagd: Vivms of vivus •,
leevend; vixit, heeft geleefd; Votum, wenfch;
wenfch: Vovit, heeft
toegewydt: Urbs,
Urvs, Stad; UIus,
UJltS, die zig bediend heeft, of
deugd, moed; Viaor,
gebruik; Uxor,
Uxor. vrouw; Virtus,
Virtus. deugd.
VWor, over.
winnaar.
V. A. vetcrano
affignaturn, aan een Veteraan toegeweefen.
veterano affignatum,
V. A. V. vixit amnos
al/mos quillquc.
qui71que. hy
by hetft vyf jaaren geleefd
VAL. Valeria, Valerius,
Vaierius, Valerianus, eigen naamen. V. B. A.
viri boni arbitraw.
virt
arbitrattt. aan het oordeel van een braaf man. V. C.
'Vale
'iJale conjux, vaarwel waarde Man of waarde Vrouw; of 'lit.
'/JE·
vens cltravit,
wravit, heeft
beeft by zyn leeven
Ieeven doen maaken; of vir Cia·
riffimtts,
ConJularis.,of
of
riffimus, een zeer aanzienlyk Man; of vir ConJularis
quintum
quinturn ConIu!,
Conjul , Conful
Con [ui voor de vyfde maal. VOL. videli.
videli·.
cet. te weeten. V. E. viT
'Oir egreguis, een doorluchtig Man.
M~n.
eet,
of viJUln
vifum eft,
eJl, het heeft
beert dienftig
dien1l:ig gefcheenen; of veru!1/.
verum etiam.
etiam,
maar ook. VE,P.
VE'P. VeJpafianus. V. Scxtumvir. VII. V. Sep.
Bep.
tqmvir.
t'-mvir. VIII. VIR. Oftumvir.
Oètumvir. Romein[che
Romeinfehe Magil1:raacel1.
Magifhaacen.
VLPS. Ulpms,
Ulp:us, Ulpianus. eigen naamen.
naarnen. V. M. Vir
I'ir mag
9tificus,
niftcus, aanzienlyke Perfcnaadje,
Per[cnaadje. of viven.
vivens mandavit
111andavit,, hy
merito. met vollen zin
heeft by zyn leeven bevolen; 'Volens
vale/u merito,
en naar recht. V. N. Q.uinta
Q;uinta No/zas,
Nonas. de vyf der NOlles.
NODes. V.
M
MVN.
VN. J(iar
pas 'lntmivit.
munivit. heeft de groote wegen gemaakt of her·
field. VOL. VQ/callio,
Vqlccmio, Fee1l:en ter eere van Vulcanus;
Vukanus; of
Bb 3
1(~4·
1(ot·
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VEE. UBI. UCA. UDI. UFF. UIL.

JToltinia eene R omeinfche Tribut • of volufus
voJufus een eigen
BOllC/!. VOPo Vopifcus, eigen na;m. V. OP.
naam. VORE, BonC/!.
deugdr.1am Man. V. R. Urbs Roma.
'Vir optimus • een ze<ör deugàr.um
de Stad Romen; of 'Votum reddidit, heeft zyn"e geloft't! volvol·
bragt· V. V. C. C. Viri Clariffimi, zeer doorluchtige' Mannen. VX Uxor; Vrouw, &c.
V. In de getalen bedraagt 'V'j!;
'Vyf; met eene I dàar voor is ze
m~?r vier, en met ecne
eene Iyn daarboven, betekent ze vyf~
duifend.
URERA. Mamma. Zie het Artykel BORSTEN.
UBI. Dit noemen de Ariftotelifche Philofoophen een afzonafzon"
derlyk PrlEdicamentu1n.
PrlEdicmnentu1n. Men pleeg gemcEnlyk
gemccnlyk bet Ubi, in
eene ruime betekenis, voor een Lacus of plaats te neemen •
Ligchaamen, maar het Ubi ook
zoo dat deefe maar van de l,igchaamen,
van
."
Van de Geell:en
Geet1:en kan gezegd worden.
UBIQUITlST. Een Per foon die gelooft dat Chrjftus nan zy.
ne Menfchelyke natuur overal regensw()ordig
regenswClordig is, welken
naam van de Gereformeerden aan de Lutherfcheil
Lutherfchen gegeeven
wordt.
UCA UNA. Is eene foort van Kreeften t omtrent zoo groot
als een Ey, olyfverwig en eenigfints geel. Zy hebben agt
'Het
pooten; de vier voorften zyn langer dan de ag~erllen. "Het
eenigfints geel en goed om te eeten. Het opent en
vleefch is ecnigfints
is goed voor de borfl.
barft.
UDlTORE DELLA CAMERA. Is te Romen de Rechter
p~unyke Hof, wiens rechtsgebied en gezag in het
,. aan het p~unykc
PerCoonen uitll:rekt;
uitlhekt; naame:yk
naamelyk
geefrelyl,e zig over allerhande Perfoonen
Vreemdelingen. Prelaaten en Vorllen. Hy
over Burgers, Vreemdelingen,
nee:r:t kennis van alle Appellen van den Kerkelyken fraat,
ftaat, en
alle Contraél:en, waarin men zig aan de Kerzelfs ook van aile
Ce:JCuur onderworpen heeft, zoodanig dat hy de weer.
kelyke Ce:Jfllur
[panningen
fpanningen in den ban kan doen.
UFFER, of UTFERS. Eene foort van groote Scheepen in
Engeland.
UIL. Kat"flit. Dit is een Nagtvogel , waarvan men verfcheide
[oonen of verfcheidenheden heeft, die men doorgaands met
malkander verwart. Het woord Strix, moet. ge 1yk de Heer
LINNlEUS zegt.
zegt, de geflachtnaam van alle Nagtvogelen zyn;
Naflua. met een bynaarn. onderfcheidt de ver.
en die van Noêtua,
[chilIende foorten , gelyk het woord Accipiter, de naam van
Afio,
alle de Roofvogelen , in het algemeen is. Het woord Afio.
is op den Oor·uil
Oor-uil of fchuifilil,
fchuifuil, die oor en als een Efel
Erel heeft.
heeft,
d,c v:;n
\1:;n Bubo, op alle de Kat-uilen,
Kat-xd/en, met een b~
bytoep3fi::iyk; die
naam, om de. grootte en de verfcheidenheden te onderfchet.
onderfchei.
den; die van Noêtua
Noflua aurita, op den geoordm
geaarden Steen uil; die
~~n
V~~ 4/I4CO,
4/14 co , op den §t~elr~ii;
§t~elr~il; qie
die van (jlula, on
op den groote7l
groote1l

, .... -

,.

..

Nag"
Nag',

UIL. UITB.' UITD.
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Noftua templorum
Kerk,;
Nagt.uil; en die van NoEtUIz
telnplOTUln alba, op den Kerk~
uil of Lyk·fÛl.
Lyk·uil.
Men geeft den naam van Uil aan verfchillende
verfchilIende Nagtvogels
die·
die tot den rang der Roofvogelen behooren. Het is een~
byzonderheid in deefe Dieren, dat zy de 00
Dogen
gen toefluiCcn.
toei1uiten.
met het bovenfte
onderfte te laaten va!len.
vallen. ge..
bovenfie ooglid op het onc!erfie
lyk
Iyk alle Roofvogels doen. Wy herhaaIen
herhaaien hier dat de Nacbtuil en Stem-uit geene hoornen of veder boffen aan de ooren
hebben; maar zy hebben even als fene
eene boon
kroon Van Vederen,
Vederen.
voodie van den kop en het onderfie
onderi1:e van de keel, by
die het voori1:e
wyfe van een halsband, omringen. De oogen van den
Nagt-uil zyn zwart, zyn buik is wit; zyne pooten zyn geve.
derd; zyn rug is loodkleurig en gevlakt, en zyne vleugels
zyn zoo lang dat zy in lengte over den i1:aart
fiaart uiti1:eeken.
uitfieeken. Deefe
Dee[e
Vogel is zeer mager; hy vliegt zonder gerugt te maakfn.
maaken.
en [chreeuwt
fchreeuwt op eene akelige vryfe.
wyfe. Hy voedt zjg
zig met
Muifen.
Muiren.
Men vindt de gekroonde Uil en de witte Uil in de HuMonsHudfons.
baai. Deefe laatH:e
fomtyds geduurende <len dag,
dag J die
laatfte vliegt [omtyds
hy met den
den nar,t verwart, omdat hy door den glans des
gefiadig in dit Land heeft, !!ewoon
/!cwoon is, om
fneeuws. die men geftadig
fneeuws,
zoo duidelyk des nagts als des daags
d~ags te zien. De Heer AN'
ANDERSON zegt, dat men in Ierland gehoornde Uilen, en Rots.
uilen heeft.· 'Wanneer
Wanneer men eene Duif voor hen laat uitvlie.
ge~, zoo werpt 'er zig een van hen boven op
Op haar,
haar. en na
dat hy haar eenige Vederen uitgeplukt heeft,
heeft. zoo eet hy eerfi
eeri1:
het hart van dit Dier, door den rug, uit; vervolgens de In~
gewanden en eindelyk het Vleefch.
Vlcefch.
UILTJE.
UILT
JE. Zic
Zie het Artykel PAPILIO.
P APILIO.
UIT
UITBLAASE.i.'l.
BLAASEl~. Zoo noemen
lloemen de Bergwerkers • den Oven. na
ten of dry
dryven
ven , door Blaasbalgen. koud maaken •.
het [meI
fmelten
UITBRANDEN. Dus noemen de Bergwerkers ophouden te
[melten.
fmelten.
UITBREIDING. Uitzetting. Zie het ArtykeI
Artykel DlLATATIO.
DII.ATATIO.
UITDAMPING. Zie het Artykel DrAPNol':.
DUPNOE.
UITDRAAGERS. Waaronder de
deoucle'
"oude" Kleerkoopers gerekend
worden.
worden, moeten weeten dat zy het
bet ingekogte
ingekogle goed nrct
nret ver.
te
pligt zyn aan den Eigenaar, als het gefioolen is, weder Ie
geeven, zonder
zander het uitgefchooten geld te rug te ontvangen;
. doch alleen onder deefe uitdrukkelyke Iroorwaarde.
~oor\Vaarde, zoo zy
. dat ingekogte goed. eenige dagen voor de deur openlyk teil
te[}
toon gefield hebben; dit wordt op de meefie plaaçfeo
plaatfen by de
."
keuren bepaald op drie dagen.
UITDRUKKING. In de Rbetorica, de elocutie, dié1:ie
diél:ie of de
woordell in eene Redeneering , waar door men
keufe van woorden
:i,yoe
Bb 4
2.yne

3.Ç1.
3~1. VITO. UITE. UITG. UITK. UITL.
<,yne
jtyne gedagten rcgelmaatig en cierlyk Uitdrukt of te verftaan
geeft,
geeft.
urum
UITDR yVEND WINDSEL. l'illflura
Villflura txpdletls.
txpdlms. Een VerVer·
dat In de Heelkunde dient. om hel bloed eener Wonde
, band dar
of den EICer van den bodem eener Pypzweer
Pypzwecr uit te dryven •
men regweratie
regwnatie ties vlu{cb noemt te bevordc·
bevordc,
en het ;:ccne mt:n
re::o.
TIm. Ht:t
Bet d,ent
J,ent um
urn de uitdryvende
uitdrYliende Drukdoeken • liie
rlie in <leefe
gevallen doorgaand(ch
door~aand(ch worden aangelegd, crap~wyfe
crap~wy(e Ie beo
velligen, om aan den bodem der wonden en zweeren Ilerker
te drukken. Het wordt
worJt van een <:envouwdigen Zwagtcl,
welker lengte naar de dikte der gekwctlle Leden is afgemee.
ten. ~emaakl.
~emaakt. en ontleent zyn naam uit lieszelfs
deszelfs gebrUik.
UITDRYVING.
uITDRYVING. Is int gemeen eene werking waardoor iets
iet$
moe~. met betrekuit eene plaati,
plaar" in dewelke het niet zyn moe~,
);in~
kin~ op 's
'5 MenCchen
Menfchen Ligchaam. geduwd wordt,
wordt. en byzon·
byzon.
derlyk waardoor de vrugt uit de
de: Baarmoeder gedreeven wordt.
wordr.
hanct volllrekt van de
dc ulCdryvende kra~ten der
Dezelve hangt
fdarrH:nrrekk iog
ing der on.
on·
Mueder af. dJ~ is te zeggen van de CdarrH:ntrekk
derhuikCr.H;!ren.
derhuikfr.H;!ren, en van
lIan /let midl'lenrrfc,
midl'lennfe. gevoegd
gevotgd by de (aa(aa.
menrrekkenJe kragt der Baarmoeder. Als deere
deefe natuurlyke
uirdryving niet
niee gefchledcn.
gefchlcdt::n.
Arbeiders onlbred.en.
ontbred.en. dan koln de uildryving
Arbt:ldt:rs
vcrpligr roc
roe de wt'rking
werking d<!r
der handen over te !;aan.
en men is vcrpligt
die gCt'ne
gcene uilJryvin~,
uieJryvin~. maar et:ne
eene ullhaallng is.
Wat J.:
d.: uildryvln
uil,lryvlO b in d~
de Medicynen belekcfJc,
belek\:fJt, ziç hct Arlykel
Expul. ••
•. u.
UITERStE WIL. Zie het Arlykel TF.STAMiN'i'.
TF.STAMiNl'.
UITGEKRAAGD. Zoo wordt
worde in d..: Uuuwkof,(l
Uuuwkor.fl: genoc'lhl, als
:lIs
MUllr in eene zekere huogte 1t!lkcr.s
telkcr.s meer en
., men ec:nen MUlIr
doet uiffieeken,
uidl:eeken, zoodanig dat het
hee bt!nedenfie
benedenlle perpt:ndiperpt:ndi o
meer dot:t
opgeha .. lde dec!
det:l van den Muur. het
hee bovenopleggc:n,fe
bovenopleggc:nJe
culair opgehaÓ\lde
uilgekraagde
uitgekraagde., met het gedeelte,
gedeehe. dat daar boven op gezet
geztt
wordt, zektr
zeker houdt en voor bet vallen bewaart. De gronc~
gronq
ligr in de wetren
wetlen van de Statica; maar een fraJi
hknoo ligt
Ilaalljl! vindt men aa:1 de veranderde
Ilaalljc!
veranderd<.: Brug over
ovcr de Elbc.:
Elbc:.t
van
[Ot a~n Dresdt!n.
Dresden.
liJn de Neulbt!
Neullad lOt
UITGESTORT,
UITGESTORT. UITGEVAAT. Zie onder het Arlykel ExTRAVASATIO.

Ul1'KQMSTEN.
UJ1'KQMSTEN. In de Arithmelica
Arithmetica en Algebra.
Algebra, <!yn
zyn niC!
niet
anders dan de Produften, (pruitcnde
(pruircnde uit de geduurige Multi·
Multi.
quantiteit,t in zig zel(:
zelf: alJus: 2, 4,
plicatie
plicatic van een gelal of Cjuantire:t
~, 16, 3~
3 ~ &c.
&.ç. Zyn de uilkomflen
uitkomllen van het
her getal 2; en a.
a, {U,
aJ.
~.
ol',
a', n. &;.:. de ui,kumfien
uitkumll:en v;;n de quantiteit a; welke bewcrkrng
bewerkrng
EvoL.iJTIO gl:na.1:lId
gt:na.1:lId wordr.
wordr,
EvoL.ÏJTIO
Ul1'LI)I'.I'ING.
UI1'LI)I'.I'ING. Z.c
Z.c: her Arrykel UITll'Il.C1NG.
l1i'l'LECGl.:R,
llfl'LECGl,J\. his ~en
~cn VJJ!lUI~,
VJJIlUI6, gelyk
gC:lyk cent:
~ène Pra;;m,
fra;;m, me,t eCJe
..
Borl'.•

UITte
UITL. UITM. UITR. UITS.
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,Bor(t~veering
.Bor(l~lJeering en flukken Kanon voorzien. dat gemee:Jelyk
gemeenelyk op
de Rlvler~n
Rlvlerl:n gebruikt wordt,
worde, om ht!t
ht:e paffteren
pafTteren der Vyandevyande.
Iyke Scheepen Ie
re verhinderen. Het dIent ook in de plaats V:lR
van
een verlooren SchJldwagt.
Schddwagt.
cen
UITLEGGERS. Gard~
Garde eote:. Zyn Oo.rlogfcheepen dieopde
cHeoilde
Kullen kruiffè/1,
kruifTer ' Om
om dcm
den handel ter
Icr Zte voor
Voor de Zee,RooZee-Roo.
vers,
vers. en de Koopvaardyefcheepen te
Ie beveIligen.
beveiligen.
UITLOOPEN.
UITLOOPEN •., Zoo noemen de Boekdrukktrs,
Boekdrukkers, als een Boek
.- herdrukt
herdruke wordt. en wegens menigvuldige invoegfels • nier
niee we.
.veel bladen, als hy den eerflen
eer/Ien druk.
derom op even zoo ,vet:!
kan gedrukt
gedrukl worden. 'n dar
dae geval zeggen ze, Jal het Hoek
Boek
zoo of zoo veel vellen uilgeloopen
uirgeloopen is.
UITLOOPEN. Wordt van de Scheepen bezegd,
gezegd t die eene
Haven
Hllven verlaaten.
verlaalen. en naar Zee zeilen.
zeilen, om zig ua;:r
ua4r de plaats
hunner be(}emming re begeijven.
begeflven.
UITMEETEN. Betekent niet alleen zo veel als den inhoud
inhoull
VJn
van een SlUk
Scuk Lands. van een
cen hoop graanen en diergelykell
diergelyken
Groouens ge.
onderzoeken; maar herzel\'e
herzelve won!t
wordt ook van Groollens
zegJ.
zegJ, die elkander
elkaIldet gelylt
gelyk zyn. Alzoo zegt men: rieeJe
deefe Li'lie
Lillie:
mert de
d~ anderen
allderen uit.
uit, of duJe
d~~Je Triangel mut'
mat- de andere
a7ldere uit.
als zy naalF.elyk
naalf.elyk eencrJei
eenerlei irJhoud
inhoud hebben. Evenëens is het
met de Getalen
Gelalen geflt:ld,
gefield, daar na:Jmelyk
nailmelyk door een klein getal.
verCcheiden
verfcheiden maaIen
maaien genoemd.
genoemd, het groote geheel verëtfend
verëffend
wordt. By voorbeeld 3 meet het
her gelal 12 uit.
uit, vermics
vermirs ~.
viermaal genomen. het getal 12 verëffent. Dit
DIt gelal
getal 3 heet
in aanmerking van dit,
dir. by de l'ranfchen
t'ranfchen Sownultiple.
Soulnulliple, en in
he~ Laryn S"bmultiplex.
Sr4b7llultiplex.
UITMELKENDE
UITl\1I<:LKENDE VATEN. Zie het Artykel
Arrykel EMULGENTlAo
EMULGENTJAo

.• VA,A.
..
,•
VA;A.
'JITRt\I\DING.
-JITRAKDING. Zie het Arlykel
Arrykel UIT~~Yrm:L.
UIT~NY[)~EL.
UITREKKING
\J1TREKKING VAN GEBROKEN LEDEN. Schoon dit
dir Ar,
Ar.

rryile!
ykt:l van het '-Voord
\Voord DY!!
l.)YE overgeweefen
overgt:weefen is.
is, zoo heeft men
hetzelve
hctzelve reeds befchreeven op
np het Arrykel EXTENSIO.
EXTENSIO, Ui,.
Uit.
flreklcill{;
flrekkill{; tillIl
'VIIII UIl
em Gebrookm
GebrooÁ:m Lid Zie dll~ dat Ar,
Ar,ykel_
ykel.
UlTRUSfEN.
UlTRUS l'EN. (Em
(Ew Schip,)
Schip_) BeflJat
Belbat daa'ïn
daa'in dal
dat lIIen
men hetzelve
me~ ProvIant.
Provlanr, Munitre.
~luni(Je. SoldJdten.
Sn!dJ.lten, lh)ul~gez:!"en
Bool~gez:!flen en alJJel::
audel:!
met
n;JorlwenJi~hedtn
n;)orlwendi~hedtn (Ol
lOt de reis
reIs en den Oorlo;.:
Uorlo~ vt:rzorgr.
VtrzOti;r.
UITSCHOT. LANDS
en
LANOS UITSCHOT. ZOO)
ZO·) worden de
Je geen
geenen
~enaaOlJ,
~enaanrJ, die Uil
uie de Burgers en Hoeren
Boeten van den Lande ver\Vapmen geoeffend
geoelfend worJen
worjen ,• om het Land In
In
knoren
kooren en In de Vlapenen
tyJ
tyd \'3n
van nood te
Ie befchermen.
pI rSCHOT DER LANOSTANDEN.
LANOSTi\NDEN. In het
her Keurvorfien.
Keurvorllen_
dom Saxen zyn Iweederlei
tweederlei Ullfchotten.
Uufcholten, de Itlt:rne
kfl.:me en
cn d.:
Je groo.
Ie,
te, d~e by ulI(chotd.Jgen
ull(chotd.lgen beroepen worden;
worden j zynde de groutc
groute
l.!1tf..:hot
1.!1t(..:bot van d.:
de overige Stanc1en.
Sranc1en. of van het
her ~I~emeene
al~emeene ~~nJ.
LHhfli b 'i
.
f.h ~r
t.h~r
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fchap ook onderfcheidcn,
onderfcheidcn. als dewelke maar alleen tot de al.
LancJdagen beroep~n wordt.
wordt ~ en zulks
zulks,t voornaame·
voornaame.
gemeene LamIdagen
lyk de Schriftzaren,
Schriftzaten • onverdeeld door eigen Keurvorftelyke
Keurvorfi:elyke
Bevelen of Miffiven; maar de Amptzaten door de Amptenaa.
Amptcnaa.
ren, en deefe Amptzaten moeten uit ieder
ieder Ampt maar twee
of eenen Gedeputeerden $enden.
~enden. By zulke Uitfchot· en Landdagen worden de LandsLoofden
Landstoofden in verfcheide ColJegien
Collegien ver·
verdeelt, komende daartoe tot 100 Man van de Riád,erCchap
Riád,erfchap en 103
103
Steden by malkander.
UITSCHRYVENDE VORSTEN. Iedere Kreits van het Hei.
uit[chryvende Vor';
lige Roomfche Ryk heeft eenen of meer uitfchryvende
ften, waarvan het eene pa~t geefielyk
geefi:elyk en het andere waereld.
lyk
Iyk is. Hun Ampt beftaat
befi:aat daarïn dat zy het uitfchryven der
KreJtfen
is. dat zy, wanneer het de aangelegen.
Kre,itfen hebben, dat is,
heden der gezamenlyke Kreitfen of des Ryks vereiITchen.
vereiffchen, de
Standen van hunnen Kreits beroepen, de voorftelIing
voorfi:elIing doen t
de ftemmen opneemen, het beiluit opftellen,
opfi:ellen, en de.
de, uitvoe·
ring daarvan bezorgen.
'
UITSNEEDE. Seftor.
Seflar. Zoo wordt in het alg~meen een deel
van eene Figuur genoemd, 't welk tot zyn' grond een gedeel.
te van den omtrek heeft,
heeft. en op de zyden in Linien eindigt tI
die uît
uit het middelpunt van de Figuur getrokken zyn.
UITSNYDlNG.
UITSNYDING. Sciffura. Inwyking, dewelke in de Beende·
ren ter doortocht der bloeqvaten en Zenuwen gemaakt wordt
of is. De Heer WINSLOW verwerpt dit woord. in deefen
zin genomen, en wil dat dat van Uitranding en Goot in depiaats
depIaats
gefi:eld zal worden.
gefteld
~'
UITSNYDSEL. Uitranding. Een meer of min gebrek van
Continuiteit of geheel. 't welk op den rand van een.
een, indierindier·
voege uitgewerkt been, gevonJen wordt. zoo dat het [chytt
fchyrt
a!~ of 'er een 11:uk
fi:uk is uitgenomen.
al~
UITSP1\NNING.
UITSPANNING. Zie het Artykel EXPANSIO.
UITSPANSEL, Firm&mentum.
Firm4lnmtuln. Zie het Artykel FIRMAMENT.
UiTSPANSEL,
UITSPRAAK. Pronu'Ilciatio
Pronunciatio (In de Spraakko'llft.)
Spraakkonft.) De manier
Taaie te articuleeren of naar den ver·
ver'
om de woorden eener TaaIe
eifchten klank uit te fpreeken.
eirchten
De uitfpraak
uitfpra~k is het moeielykfte
moeielykfi:e deel van eene gefchreeven
gerchreeveo
Spraakkonfi. omdat een Boek zigzelve uitdrukt aan het oog.
Spraaklwnfi:,
fbffe die alleen de ooren betreft, even gelyk men
in eene ftdfe
Bli::lden wiI
verg,m om de kleuren te ,onderfcheiden.
eenen Bli::Jden
wil vergen
Spraakkonft~ dan de
Hierom is 'er niets gebrekkiger in eene Spraakkonfi:~
uitG,raak. hebbende de Schryver dikwijs geene bewoording
waardoor hy den Leefer een denkbeeld kan geeven van dèn
JdJnl, dien hy uitdrukken wil; by,gebrek
uy,gebrek van eene gefchikte
lilJn!,
bewoording. by daarom eene wan/biJtige
wanllaltige in de plaats fielt.
bewoordms.
Om een juift
juUt denl,beeld
denkbeeld te geeven van de uit(praak
uitfpraak eener Taa.
Taa·
le~

U lTS.
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Ie.
Ie, (chynt het neodzaakelyk.
n~odZllakelyk, om zoo n3:1uwkeurig mogelyk
bepaalen, alle de verfchilIende klanken die in de pronun·
ciatie van die TaaIe gebruikt worden. CICERO leert ons dat
de uitrpraak
uitfpraak veele
veeIe. veranderingen
veranderinge~ heeft ondergaan by de Ro·
meinen; en dit is in
In de Jeevendige
leevendlge Taaien
TaaIen niet minder waar.
waar,
als zynde daaraan zeer onderworpen. - De uitrpraak
uirfpraak eener
TaaIe wordt dus allerbe!1: door de leevendigc Stem onderwee.
fen. Om daarvan, hier ter ptaatre,
ptaatfe. eenig bewys te gee.
ven,
ven. zoude, uit hoofde van het boven!1:aande.
boven{l;aande, vrugteloos wee.
fen.
UITSPRINGENDE HOEK. Ang/e
Angle Jai/:allt
jai/:allt of Sortant.
Sortallt. All'
gulus externus of egrejJivus,
egreJlivus, wiens punt naar het veld gekeerd
is.
is, maar de zyden binnenwaarts naar de Stad, 'gelyk de Bol.
werkshoek.
werkshock.
UITSPRONG. Uitlaading, Uitflek. Ecpbora. Is de maat of
de wydte, naar dewelke een deel van eene Order I en aan
hetzelve een iegelyk Lid in 't byzondcr, van den As af gerekend, voor het andere uitfpringt
uitrpringt of uitloopt. - Deefe uit.
fprongen der Leden worden.
worden, naarmaate van hunne hoogte
geproportionneerd, uitgenomen de Platte,
J.Dlatte, aan dewelke men
tot uitfprong,
uitfprong. de Hoogte van het PI:ltje geeft, tot op die
Platte, dewelke een weefenlyk Lid van de Karnies is, en
telkens een buitengewoonen uitfprong
uitrprong heeft. Men moet deere
deefe
uitfprong noodzaaklyk weeten ,,als
als men de Orders tekenen wil,
gelyk men ook dezelven in de gemeene Tafelen.
Tafelen, nevens de
hoogte
hoogle aar.getekend vindt. Sommigen noemen zulks ook den
Aa1l'was, ins~clyks het Over!1:ek; hoewel GOLDMAN onder
deeft!
deer~ drie Benaamingen, een verfchil maakt, 't welk tot
duidelyl\e
duidelyke kennis van de Rouwcieraadjen veel toebrent(t.
toebren~t.
UlTSTEEKEND WERVELBEEN. Een naam die aau
aan het
laar!1:e
laarne Wervelbetn van den nek gegeeven wordt.
wordt, omdat het
is. en daar buiten uitlleekt.
groot
groorcr
er dan de anderen is,
UITSTEEKSEL.
UiTSTEEKSEL. Zie het Artykel
Arlykel ApOPHYSIS.
ArOrHYSIs.
UITSTEEKSELS. (Haair'lvyfe.) Zie het Artykcl PnocEssu3
CrLTAREs.
UITTREKKING. Eene foort van Diairefis, die door de
ouden onder(cheiden
onderfcheiden wierd. Het is eene verdeeling,
verdeeling. die zoo
in za~te
za[:;te als harrle
hade deelen plaats heeft. Deere handgreep beo
benaat in e~n gebrcklyk
gebreklyk van ecn
een gezond deel, door trekking.
trekking,
vanéén te fcheiden.
rcheiden. Zy wordt door middel van tangen in het
werk geileld. Zoodanig is by voorbeeld de uittrekking der
bedorvene
bedon'ene Tanden. ZoJanig is de uittrekking èer Slymprop.
pen. De uiar<:kking
uittn:kking der haairen •, die gerchiedt om fhauwe
Mcnfchc:n
MCllfchc:n by te brengen, is ook eene waare uittrekking.
UITTREKKING \TAN DEN WORTEL. Zie het Artykel
\VOiTELTREKKlI'iC.
\VOl\ TU T llEKKIl'i G.
le
te

VIT·
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UITVAL. pournt,
Pote,n~. Raftel,
Raflel. Sortie.
Sorti~. Is aan
a3n een VeIHngwerk
VelHngwerk
eigenlv kk eene geheime en verborgen deur en uitgang op het
vrye Veld,
OrWon. als mede naafl:
Veld. die in 'r" gemeen agter het Oril/on,
wordt. en door dewelke
de FJanque in de Courtine gemaakt wordt,
met gemak een uitval doen kal'!.
kan. Maar in het algemeen
men mee
betekent dit woord in de FOrtificatie eene iegelyl:e 0i'ening
o;>ening
of uirgang aan een Vellingwerk • diergelyke,
diergelyke. by voorbeeld.
?allilTddeering
de Kluppm of gaten zyn, welken mem door rallilTddeering
laat gaan.
'.
UITVAL. Gefchledt uit eene plaats, of in 't Veld, om den
aannaderenden Vyand te verjaagen,
verjaagen. het Gerchut te vernageaanoaderenden
len. en' den gemaakten Arbeid der Vyanden om verre te
len,
Gracht. wanneer de Vyand mine maakt
werpen; of in de Gracht,
zeilen.
om zyn werk daarover voort te zetten.
oamiJ. die uit eene
UITWAASSEMING. Dit is de rook of oami',
Zelfllandigheid voorkomt,
voorkomt. en zig in de Lucht verrpreidt. Men
Zelfl}andigheid
moet eigenlyk den naam van Damp aan den vogtigen Rook
geeven. die zig uit het water en andere vogtige Ligchaamen
geeven,
Uit~vaa.{fr:miilg aan den droogen Rook.
<':,heft; en die van Uit'..vaa.trr:miilg
(''lheft;
die uit de drooge Ligchaamen
Ligchaamtn uitdampt,
uitdampt. gelyk Aarde,
Aarde. Vuur,
Vuur.
DeeCe deelrjes
deeltjes verheffen zig
Mineraaien , Zwavel en Zout. Deere
'1.y door de
dt: hlttCj
hitte
uit de harde en aardagtige Ligchaamen, 't zy
zy door eenige andere
andere:: oorz3aken,
oorzaaken. en zy r.yn,
zyn.
Lucht ••'~~ r.y
der Lucht,
met de D.lrTIpen
D.1rupen veréénigd,
veréénigd. de oorzaaken der verhevelint;en
verhevelinben
van de Lucht.
vermyden. 0'0
0'11
Men kan niet zonder de grootlle oplettenheid vermyden,
zig voor de UitwaalT~mingen
UitwaalT-:mingen te wagren,
wagten. die zig romtyds
Comtr,is uit
eenige Ligchaamen en in zekere Omllandigheden opheffen;
doodeli'k. Men heeft
want deefe UltwaalTemingen zyn dikwils doodel/k.
'er voorbeelJen van allerlei foort
fooft van. Het gebeurt zelf. fom·
Cam·
deere dampen ver~lkt
verllikt woret,
worer J \'oor dat
tyds. dat men door deefe
uitwerkrelen van ontdekt.
men 'er de fchadelyke uitwerkfelen

Uitwaaffcmillgm.
MineraaJe UitwaaffcmillgC1l.
'Er komt uit de Ingewanden der Aarde.
Aarde, en vooral uit de Me·
Id~lgl o()ven of Aderen,
Aderen. die naby de oppervlakte van de A~r·
tá~lglol!ven
de zyn,
zyn. uit de G~lIeryen of onderaardfche
onderaardrche Holen,
Holen. waaruit
men de SteenkooIen
't:r kanJI.
komt.
Steenkooien of andere delfIloffen
delfIlofTen graaft; 'er
·:C~
uit\'laalTemingen van verfchillendt:
~'e~ ;k.
;k, uit alle de holen.
holen, uitl'/aalTemingen
[oorten •, voort; en die verfchiliende
verfchillc:nde uitwerllfelen
voortbrenuitwerHelen voortbren.
U ItwaalTemingen
ItwaafTemingen worden op verfchilIende
ver(chillende wyCen
wyfen
gen. D",cfe U
door de Mynwerkers genoemd.
genoemd, en ieder volgens haaren aart.
j~ènigen
l,Jit"..vaa[Jemingen genaam d; anderen
j':enigen worden eigenlyk l,Jit"..vaa{femingen
B'~(lJ/Is·V!wr
B'~(lJ/Is·V!tlI, en anJeren Dampm.
Damp~/l. Zy geeven eigenlyk de~
Vil.] Uitwaaffemingen
Uirwaaffemingen aan jle gcenen
geenen die zeer aanmer
aan mer
naaUl VilJl
kelyk
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Mclyk zyn, en die z[g vooral des Morgens doen zien, wanneer den Daauw op de oppervlakte der Aarde, en in haare
inwendige deelen
dee\en vale. Na deefe uitwaaifemingen vinden de
Mynwerkers de Groeven, die in de Nabuurfchap zyn,
zyn. on·
vrugtbaar, van de . Erts ontbloot, die zy te voor
en bevatte'
vooren
bevattec;len,
(,leD, en gely~vormlga,an ver,kalkte Be,ender~n
Be,enderen ofHonigraaten.
Somtyds is er de Ultwerkmg fpoedlger van. De Dampen
fchynen te branden.
brand~n. Zy komen uit de Aarde, van een' dik.
],en
ken rook vergezeld,
vergezeld j voort; veroorzaaken uitbarilingen,
uitbarftingen, waar.
na de Metaalgroeven vernietigd zyn. Deefc
Deefe verfehynfelen
verfchynfelen
ontftaan
ont1l:aan uit dezelfde oorzaaken"
oorzaaken' als die der
dèr ontbrandingen van
de Bergen.
.,
Eindelyk, 'er heerfeht
verlaaten
heerfcht in de Mynen, die langen tvd verbaten
geweeft
gewee1l: zyn,
zyn. onderaardfehe
onderaardCche Dampen, die men beflooten
beJlooten Dam·
pen noemt, en die zeer veel tot het faamen!1:el
faamen1l:el of de vernie·
tiging van de Metaalagtige Rotfen toebrengen,
toebrengen. omdat 'er
door derzelver middel geftadige
ge1l:adige ontbindingen gefchieden, die
van nieuwe faamenvoegingen gevolgd worden. Het zyn dee.
te mineraale uitwaaifemingen
aanmerkelyk1l:e deel in
uitwaaffemingen die het aanmerkelyldle
<,Ie Cry!1:allifeering en Mineraalifeering .hebben.
,hebben.
de
.,
Het Brifons
BriJons Vuur, noemt men de Uitwaaifemirlgen'
Uitwaaffe'mirlgen die tig
zig
verin de Koolmynen verheffen, en welkers uitwerkfelen zoo ver·
fchril.kelyk
DeeCe Damp komt met eene
fchrikkelyk als zonderling zyn. Deefe
foort van gefluit,
gefluit. uit de fpleeten der onderaardfche Holen
voort; inwelken
inwetken men arbeidt. Hy is zelfs zigtbaar voor het
óog, en
en vertoont zig onder de gedaante van die foort van
Spinnewebben of draaden ,• die men in het einde van den Zo.
mer, door de Lucht ziet vliegen. Wanneer de Lucht vlyelyk
vryelyk
door de onderaardfche
onderaardCche Groeven rond vloeit
vloeIt ,• en wanneer zy
{peeling
fpeeling genoeg bezit, zoo flaat men 'er weinig
weini~ acht op; maar
wanneer deeCe
fioffe door de Lucht niet genoegfaam
genoegCaam verdeeld
deefe 1l:offe
is, zoo ontfieekt
Lanwen der Werklieden, en
ont!1:eekt zy zig aan de Lampen
brengt uitwerkCelen
uitwerkfelen voort die gelykvormig aan die van den.
Donder en het Buskruid zyn.
Zie hier wat de Werklieden .!loen,
sloen, om deefe
deeCe \gevaarlyke uitqee(e wit.
werkfelen voor te komen. Zy houden het oog op deefe
te draaden , die iy hooren
hOOIen en uit de Cpleeten
fpleeten der ROEfen
RotCen zien
voortkomen, en verpletten hen tuifchen
tuffchen hunne handen. Wanvoortkomen.
neer zy in eene te groote hoeveelheid vQortlwmen.
vQortkomen , zoo blus.
fehen zy de Lampen uit, die hen verlichten; vallen op iJun·
Qun·
fchen
nen buik op de Aard'e
Mede.
Aarde neder, cn waarfchuwen hunne Medegefehreeuw om hetzelfde te doen. De ont·
makkers door hun geCchreeuw
noffe gaat al,dan
al,c\an over hun Ligchaam.
Ligchaam, en brengt al·
11:oken fioffe
laar.1l:en
leen die geenen nadeel toe die dit verzuimen. Deefe Iaar.1l:en
lbopen gevaar om gedoodt of gekwet1l:
gek wet ft te
Ie worden. Men hoort
ibopen
r;k:cfé ftoH:e
fto!fe,... in de flul,ken
fiul\ken der AardkooIen lOeien en 'er met
dé::fé
ge,
ge·
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geraas uit voortkamen
voortkomen,, en zelfs doet zy dit nog in de opeti
open
Lucht nadat men de Kooien
KooIen uit da
de Mynen getrokken heeft·
maar ~en heeft alsdan
'
a!~dan niets van haar te dugten.
dugcen.
Wanneer de Koolmynen
Koo.lmynen aan deefe (oort van Dampen
D~mpen onder.
bevig zyn, zoo is
IS ket zeer gev3arlyk
gevaarlyk voor de Werklieden om
'er in neder te daal
en. vooral den volgenden dag nadat men
daalen,
'er niet in gearbeid heeft, omdat deefe
dee[e fiof zjg
zig alsdan byéén
byéél1
vergaderd heeft, geduurende den tyd dat 'er geene beweeging
in de Lucht geweefi
geweeft is. Hierom neemt men in Engeland en
in Schotland zynen toevlugt tot een hulpmiddel, Voor
voor dat men
in de Myn nederdaalt. Men laat 'er cen
een Man in afzakken,
afzal,ken,
die met natgemaakt of gewafcht Linnen bekleedt is. Hy heeft
een Stok in de haild.
ers einde een brandende Fakhand, aan welk
welkers
kel vaftgehegt is. Wanneer
~anneer hy op den grond komt.
komt, zoo legt
by zig op zynen buik
bUIk neder. en in deefen fiand nadert hy met
uit welke de~
den damp voortkomt. Hy ont.
zyn Fakkel de plaats uitwelke
brandt aanftonds }net
,met een verfchrlkkelyk
verfchrikkelyk geraas.
geraas, gelykvorm!g
gelykvormlg
aan dat van een' geweldigen donderl1ag,
donderDag, en gaat door de ope~
ope"
ning
Lucht. en men kan ver.
verlling van de pUt
put uit. Dit zuivert de Lucht,
volgens zonder vrees in de Myn nederdaalen. Het is
~eld.
iszeld.
faam dat de Arbeider. die den damp ontfteekt,
ontfteekt. eenig
t:enig nadeel
overkomt, mits
mit~ hy plat ter aarde blyft liggen.
liggen, en dat de ge.'
gelleele
Coort van onderaardfchen Donder tr teheele werking van die foort
gens het gewelf van de Myn gefchiedt.
De Dampen der Mynen kunnen van een verfchillende aart
yk die geen
en
zyn; eenigen zyn maar alleen ontbrandbaar.
ontbrandbaar, gel
gelyk
geenen
die men uit het water van eene Koolmyn ziet voortkomen.
De Heer MAuD,
MAUD. medelid van het Koninklyke Genootfchap'
Genootfcnap'
van Londen.
Londen, bragt door Konft een Damp voort.
voort, die hetzelf·
hetzelfde Verfchynfel verfchafce.
verfchafte. Hiertoe verzamelde hy in een blaas
de Dampen die uit eene
eeDe vermenging van een Vitriolifch Zuur.
gemeen water en vylfel van yfer
yrer voortkomen. De ontbranding
der andere Dampen is van verfchrikl,elyke
ver[chrikkelyke uitbarfiingen
uitbarftingen ver·
vergezeld. Men leeft in de Engelfche Trans·aél:ien,
Trans-amen. dat een
Man, die de opening van eene Mynput,
Mynput. onvoorzigtig met
een Licht genaderd zynde, terwyl
terw)'1 'er den Damp uit opfteeg.
opfteeg,
deefe op het oogenblik ontftak; 'er gefchiedde op drie verfchil·
ver[chil·
leade
lende plaatren
plaat ren eene uitGarfting
uitoarfting van vuur, die van een verfchrik.
verfchrikkelyk geraas vergezeld was. 'Er kwamen negenenzeftig Men'.
Men'·
fchen, door dit toeval om. Twee Mannen en eene Vrouw.
die op den grond van deefen Put,
Put. ter diepte van Zeven.en.
Zeven.en·
Vyftig Vademen waren, wierden 'er uit opgeheven.
opgeheven, en opop'
aflland voortgeworpen. De fchudding
een vry aanmerkelyken afI[and
der Aarde was zoo geweldig, dat men een groot aantal Vis·
Visfchen,
fChen, dood op het water.
water, in eene kleine beek,
beel;;, op eenigen'
eenigen
afftand van den Put der Myo,
ven.
Myn, vond dry
dryven.
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Het zonderllngfie
zonderJ/ngfie Verfchynfel dat ons de uitwaa1Temingen
uitwaaffemingen

verfcha1Ten, is dat geene 't welk de Mynwerkers de Bal noe.
noeverfchaffen,
rr,en. Het vertoont zig aan het opperfie gedeelte van de Gal·
Ier
yen der Mynen, onder de gedaante van een' ronden zak.
leryen
en waarvan het omkleedlel
omkleed fel naar SP.inrag
Spinrag gelykt. Wanneer die
foort van zak ba
bartl:,
ril: , zoo verfpreldt zig het vuur dat 'er in
bevat is, door de ,?nderaardfche
«?nderaardfche holen, en doet alle de geenen
omkomen die het mademen.
De Damp of Mupbltte,
Mupbttte. Mouffette,
Mouffette. is een !!evaarlyke
/?evaarlyke Damp.
gewoonelyk, vooral geduurende de Zomerhi!te.
Zomerhiue J in de
die zig gewoonelyk.
Koolmynen verheft,
verheft. die men bearbeidt
bearbeidt.•
."Deefe
oDeefe Damp gelykt naar een dillken
dil,ken Mil1:.
ei-'
Milt. Hy bezit de ei-·
genfchappen om de Lampen en brandende KooIen,
KooIen. langfaalangfaa.
merhand uit
uic te
ce dooven.
dooven, en hy verfiikt
verllikt de Mynwerkers,
Mynwerkers. zoo
zy 'er zig door laaten overvallen. Hierom is dit een grondgrond.
regel onder ben,
oog. zoo wel op zyn licht als
ben. dat men zyn oog,
\Vanneer zy gewaar worden dat
op zyn werk hebben moet. 'Wanneer
verfhauwt, zoo kiefen
kieren zyaan_
zyaan.
het Licht van hunne Lampen verfhauwc,
M}'n te hegeeven. De uitfionds de party om zig buiten de Mi'n
werl,felen van deefen damp zyn,
werHelen
zyn. dat zy dof en ilaaperig
flaaperig maa.
Comtyds met zoo veel fpoed,
fpoed. dat de MynMyn.
ken; maar hy werkt (omtyds
vallen. wanneer zy in de Mynen af.
werkers van de Ladders vallen,
klimmen.
Wanneer men hun by tyds hulp verfchaft, zoo kan men hen
redden: men brengt hen in de open Lucht. alwaar zy eeni.
gen tyd blyven leggen, zonder eenig teken van leeven te geeo
gee.
uitven. Het kragtigll:e
kragtigfie middel is dat men eene Graszoode uit.
{teekt
Reekt en op den buik des Zieken legt, indiervoege dat zyn'
mond op de opening komt,
komt. en men plaatll:
plaatfi de Graszode op
zyn hoofd. Zoo hy niet lang voor den Damp blootgefield is
geweell.
geweefi, zoo komt hy langfaamerhand
langfaamerhar.d weder by.
by, even als of
hy uit een' diepen fllap
fl.ap ontwaakte. Anderen gee'lcn
gee'/en hem
laauw water met flrandewyn
llrandewyn in. Dit Mengfel verfchaft hem
eene overvloedige braaking van zwarte /loffe
fiofF~,• maar de Zieke
hoefi, voor het ave.
behouJt doorgaands een fiuiptrekJ.:cndc
ftuiptrekkcndc hoe/l,
ove.
lecvcn.
rige van zyn lecven.
Deefe verfchrikkelyke uitwerpfelen worden door eene fiil.
llil.
fiaande lucht voortgebragc.
voortgebragt • die haare veerkragt verlooren heefr
heefr,•
omdat zy met zuule
ZUUIe Zwavelagtige deeltjes belaaden is. Om
zig aan deefe gevaaren niet bloot te /lellen, zoo laat men.
men,
voor dat men zig in de Pucten
Putten begeeft, om te arbeiden, 'er
I{aars in nederdaalen, om den Staat van de
eene brandende Kaars
Lucht te onderzoeken.
uitwaa!Temiogen niet altoos in
Gelukkiglyk HcerCchen
Heerfchen deefc ui!waaifemiogen
de Mynen; en behalven dit is men t(;n
r"n ujtcrlle
uitcr/le zorgvuldig om
van alle de middelen gebruik ce
te n::LJken,
n:aJken, die de Kun(}
kunll ver·
f.:h3f.
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fchaffen
fchafi"en kan om de omvloeijins
omvloeijin~ der Lucht in de onueraal:'
onJerdat 1.
I; bevorderen,
bevorderen. Hll'noe
m~n een!:
eenc: horizori·
horizOli·
fche Holen r~
Hll'rroe opent m!:n
taaie Gallerrc,
cn de GaJ/erye
Gallerye
taaIe
GalJerre, aan den voet van den Berg; en
Puften der r.1yn,
r.lyn, eene
een!: foor!
foort van Spuit,
Spuit. die
maakt, met de PUIten
It!en ook
ver\'erfchlng der LuclJt
Lucht bevordert. MJar
MJ3r Wa!
wat l1!en
de ven'erfchlOg
In het werk :lellen
:'lellen mobe,
mo;;e. OIell
niet. is 'er veiliger dan het werl.,
werl;·
van SUTTON.
SUTTON,
tuig VJn
UITWAS. SciromiJ.
Sciroma. In het FranCeh
FIJnCch Ercr~JJmc~
Ercreffmce. wordt in de
Heelkonll genaamd al het geene aan een urrwendig
uitwendig deel van
VOln
Heelkonfi
lot des7.elfs eigenlyke
het Ligchaam groeit. zonder dat t:et rot
gedaante
Krop, Wenne,
&c,~edaan((: behoort.
behoort, By voorbe.:IJ,
voorbe.:IJ. een Krop.
Wenne. &c.Zie het Artvkel
Arlvkel ApOPllYSIS.
ApOPIIYSJS,
UITWeRPSELEN. J)!Ü:K,
UITWI:RPSE.LEN.
J)!Ü~K. txcremC/lta.
trcremC/lta, Dit woord wordt in
een' rn!:t:r
rnc:cr of mlO uiIge
uitgebreiden
breiden zin gebrwkt.
gebru,kt, Hel
Het betekent in
het algemeen alle de !loffe
tloffe, 't zy vloeiuJare
vloeibJare of vafie,
valle. die uit
Llgcha'lm de.
de, Dieren uitgeworpen wordt, omdat zy over·
het Lrgcha'lm
tollig
fehadelyl; is. De ultwerpCe!en
uItwerpCelen verrchilleh
verfchil1eh
tollig. nUlte/oos
nutteloos of fehadelyi\
in de Dieren.
Dieren in evenredlgheiJ van h\.!t
het verrchil
verfchil van hunne
[oorten , en de verCcheidellheid van hun voeJfeJ.
voejfel. De drek der
fooTlen
g~Jeelie een ,uitmuntende
pilmuntende mell.
mefl.
I>leren
giootfle g~Jeelle
Dieren i, voor het gioorlle
wa~rvan den Aart verfchdt;
verfchrlt; en is dus bygevoig
bygevoig. meer of min.
nUItig ; want men oordeelt van
voor verCchillende
verrehillende gronden,
gronden. nuttig;
hl.!t verrehrl
het
verkhd door de ultwelktng;
ul(welklng; tu{fehen
tulTchen den Mell
Meft der Paar.
den,
den. die der Koeien. de KeureIs
Keutels der Schaapen en de Mefi
Meft
ecn aanmerkelyk verrehil.
verfchil,
der Duiven, is em
D<!
mede in de Gcnee!konl~'
Gcnee!kont~- en in de Y.onfien
Y.onllen ge.
D.! Drek wordt meJe
brulkt, He
De HondenJrek,
Honden,leek. dl:: onder
oncler den naam van Album
brUikt.
CrrUHrn
C;rrewrn worJt /;ebrul).:t,
/;ebrulkt. om zeker rJort
f:Jort van Leder met oud
Yferwerk
ZWJCC Ie
te 'Jen'ien,
·lerr;en. De Drek der Paauwen wordt
Yferwt:rk ZWJrt
t«:g«:ns
de:: vaJle::nJe
Z lekte gebruikt; die der Ekllers
Ekflers legens
tegens den
tegens de
vallenJe Zll:kle
Roudenloop •, die::
du:: der
d~r Zwaluwen tegens de ontlleekingen
ontfleekingen der
ROudenloop
heel en het Graveelzuglig
h::c
Keel
Graveelzugtig Kolyl;; die dcr
der Muil.EfeI3,
Muil.Erel;. om kt
Zweelen
Zwee[en [e
Ie verwt;/\ken;
veClvckken; die der H0cnderen,
Hucnderen. legens
tegens de
cle roode
Snydin.:en
dt:r Rotten, om het haair te
Ie
Snydin:en der Paarjen ; die der
,'o:n
.'o.:n gro~len;
gro~u:n; die
dre dt:r P darden.
Jarden, I~gens
r~gens het zydewee,
zydewee. die
die:: der
DUiven en
DUlvt:n
ell Marlt:r5.
Marrer~, o,n
0,11 de::
de Muscus na te maaken,
maaken. en einM~n(d-,en, Grn
vIJl de
d.: I'd:bclweJlen,
P·t:~bclwelfen. toC
tot ryphcid
rypheid
delyk die der lvknkhen.
Ie
te brengen.
UITWYKENDE,
VITWYKENDE. of AFWYKINGS·
AFWïKINGS· ClRK~L,
C(RK~L. Ci,mli
CirCIIli eo:~
e,,:~
(141UUlII.
curfuu'lI. ZJO
Z..10 worjen
worden 10
In de Srerrelwnde
Srerrel;unde twee
t wee Cirkels
CIrkels g<:'
ge:.
noemd, die beidt:
noernd.
beide met de Ecliptica
Eclip'ica in de wydle
wydte of atlland
atflanj
Vln IIcn
VJn
Ifen GraaJen
GraaJt:n pJralJel
pJrallel geIrokken
g~trokken worden. en de
cie ruimIe
ruimre
inOullt:n, In
In clt:well\e
ciewellie de Planeelen
Planeettn zig heweegen. De aflland
affland
illf1unen,
of afwykrng
afwyklng van deere
Jc:cCe Cirkels
Cirkc:ls van de Ecliptica heeft mtn
mt:n allc:en
leen Uit de anjervInding
onJ.:rvrnJing genomen; w_nt
W4nt men vindt door hulp
V.in
VJn d~1-I!I'IC:
d~~I!I'/e dJt geene
ge~ne 1'Iantlet
l'lan\1t:t van de
dl: Eclipll':i
Ecliptl~ól verder ;>;f.
?of.
wykt
I

I

I

I

I

I

UITZ.
tHTZ. UKAS.
U KAS. ULCE~
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wykt dan Venus. Maar RICCIOLUS, in zyne Aflronomia
Aflrono'll!ia Re.
formata Lib. VIII. c. 9. heeft
beeft aangemerkt dat zulr.s
zull<s nooit boba.
ven 9",
9°, 47',
47/, 401'
4011 gefchiedt.
geCchiedt. Dierhalven is men vaft verzekerd

dat de afftand van 10 Graaden dezelfde ruimte bepaalt,
bepaalt. in de.
zig beweegen.
., welke de Planeeten zjg
UITZAKKING DER SCHEDE, VAN DEN HUIG.
HUIG, VAN
DEN AARS. Eene aandoening van alle deefe deelen,
deeIen. de·
welke beftaat in eene verilapping van die. welke dezelve
dezdve
Heet.
opgeheven en in eene natuurlyke ligging houden. De Heel.
kunde befigt
beligt naauwelyks iets dan verfierkendt!
verfierkende en [aamentrek.
wyfe als Stoovingen, Pappen, en In·
kende middelen, by wyCe
fpuitingen, om die foort van Ziekte te geneefen;
geneeCen; en van
Steekpillen voor de uitzakkin~
uitzakking der Schede en Baarmo!!der.
Baarmoeder.
UITZIEN. Zoo wordt in de Bouwkonft
Bouwkonfi eene Scenographifche
ScenographiCche
Tekenip~f
Tekenin~f een befiek genoemd.
genoemd, waardoor een Gebouw
voorgel1:eld wodt,
wor1t, zoo als het zelve in eenen zekeren afftand
voorgefield
en 'hoogte aan het oog voorkomt, Dusdanige Tekeningen
worden naar de Regelen van de Perfpeél:iefkunde
Perfpeéliefkunde vervaardigd.
ANDREAS POZZI heeft in zyne SCHILDER en BOUWMEESTER
BOUWMRESTER,;'..
PERSPECTIEFKUNnE
PERSPECTIEFKUNDE •, verfcheide en breedvoerige Exempelen.
nevens een onderligt
onderrigt daarvan gegeeven.
gegeellen. I'1~gelyks
IT)~gelyks vindt men
daarvan ook naricht in de Perlpeftive
Per/peftive Pratiq"e, welke een
Pater ]efuit
Jefuit in het
bet Jaar 1683 voor de tweedema11 heeft laaten
drukken, waarvan het eerfte Deel, door JOHAN CHRIST:IFFEl;
CHRISTDFFF.[;
REMBOLD in het
bet Jaar 1710 te Augsburg in het Hoogduüfch
HoogduüÎcu
ollergez~t is.
,. overgez~t
UITZIGT. Zie het Artykel FACADE.
UITZUIGENDE ADER. Zie het Artykel EMULGRNTIA
EMULGltNTIA
VASA
UKASEN. Zoo
ZOO worden in Rnilmd
Ruilmd de Ordonnantien, Edié1en
Ediélen
en Placcaaten genoemd, welken de Regeering in dat Land
laat bekend maaken.
ULCERA CUTANEA. Huids Verzweeringen. die van zelfs
doorbreeken, àls
als daar zyn de Furunculi. Bloedvinnen
Eloedvinnenen
en
Steenpuifien;
Steenpuiflen; de Scabies Confiuens offaamenvloeiende Schurft;
en de Tinea Capitis of het kwaad Zeer op de Hoofden der
Kinderen. alle welken met Zalven moeten behandeld wor.
den; want als men die onreinheid naaf
naar binnen in het Lig
chaam dreef.
dreef, zoo konden 'er allerhande zwaare toevallen
door ontfiaan;
ontflaan; als de Amaurofis.
Amaurofis, P
Pbtyfis
btyfis of P
Pl$dartbrocace.
IEdartbrocace.
:lynde
zynde eene ;;Igemeene
algemeene verrotting der Beenderen en andere
Toevallen; weshalven men ook bloedzuiVt:rende en openende
middelen tuffchen beide dien[ te laaten gebruiken; wàarna
wàaroa
men uiterlyk eene Solutie van Merc. Dulds
Dulcis of van Sublimaat
mag gebruiken.
ULCERA FAUCIUM, KeelKeel' en Mondz'l.ueerru.
Mondzweeren, die van bilibin.
X. DUL.
C
nel}
DEEL.
Ccc
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nen aan den hals, aan het Lelletje, aan bet
het gehemelte, in
den Klierrok van den mond,
mond. tn2; ootflaan; tegen welken
eerft
eer{1: vereifcht worden Mandificantia of zuiverende middelen,
Suiker. enzenz· of Lubricantia,
gelyk de Effentia Pimpinetla met Suiker,
die zalvende en verzagtende zyn, gelyk MeI
Met RoJar. en de
Mudlag. G. Tragacantb,
Tragacantb. Cydonior. & Sem. Pfylli.
PJytli. Waarby
bloedzuiverende. affpoelende en
men dan tevens inwendige bloedzuiverende,
verdunnende middelen kan voegen.
ULCERA SINUOSA. Fiftels. Zie het Artykel FISTUU.
U LCERA TIE>. Zie het Artykel EXULCIlRATIO.
ULCERA VENEREA. In alle VerzweCfringen. en in 't by.
zonder in de Venerifcw moet men niet vergeeten om inwen.
dige Art[enyen te gebruiken. Hierby komen vooraf de De.
co Eta Lignorum, en 't Lign. Guajaa. met de Rad.
Rad.Cbin.
Cbin. f.J'
f.I'
SalJapariJla te pas,
pas. waarin men een Nodulus
Nodutus Antimonialis laat
Dulcis, het Pulvis Viperarum in Mil.
kook en; de Mercurius Dulds,
lepe.tum,
lepe.lum, en vooral de Salivatio moet hier het werk verrigten.
zoo men de Ziekte in den grond geneefen wil.
U
ULCUS.
LCUS. Een Zweer, Verzweering. Is een verlies .der Zelf.
il:andige
fl:andige flor
flof van de huid en het ver,
ver. met toevJoeying
toevloeying van
kwaadtJ fioffen. De Ulcus is gevoJglyk
gevolglyk van de AbJceffus on·
onderfchelden (a) wegens derzelver langduurigheid. zynde een
AhJces
.Abjees gemcent:lyk ras geneefen. (b) Wegens deszelfs invree.
tenden
tendt:n aart.
aart, daar het Jaaeftgemelde
laatftgemelde niet grooeer
grooter wordt. Cc)
·Wegens zyn dunne fiinkende lcbrw. daar een AbjecT
AbJcesdikke
dikke
p!aatfen
fen op ;
etter geeft. De Ulcera doen zig aan verfcheide plaat
Clamlulce Conglomeratce, Salivales, en Tunicl2 GlanClanals in de Glanclulce
d16l oJce, gelyk als de Aphtbce of Sprouw; in de huid en het
ver, als de Ulcera; in de Vagin~ Tendinum.
Tendinmn. gelyk het Pa·
naritium. Ook zyn ze onderfcheiden naar derzelver grootte
en diepte. Zy zyn Herpetica, als ze zig in de vlakke huid
Daauwwarm, die eene vreeslyke jeukte
onthouden. gelyk de Daauwworm,
be{1:aat. Of
maakt. en uit kleine voortbytende waterhelletjes beftaat.
ze zyn Pbagadrenica: en worden in de klieren Carcinomata;
of als ze na de geneefing ftraks
{1:raks weder opbreeken,
opbreeken. DyJepulo
DyJepu/o...
tica geheeten. Men onderCcheidt
onderfcheidt ze ook naar de wyfe waar
op ze ontftaan.
ont{1:aan. Zoo heeft m!ln
men door konfl: gemaakte Zwee·
Zween:n,
ren, als de Fontenel en Seton. Sommigen komen uit kwalyk
geneefen wonden voort. Eenigen Uit bederf in de Beende·
ren,
ren. en fommigen uit verharde AbJceJJen; anderen uit de
Roos. uit ontftooken
ont{1:ooken Podagra, of UH het zugtig zwellen
zwel/en der
aart,
Beenen en Voeten. Eenigen zyn van een Venerifchen aart.
en doen zig aan de Schaamdeeleu voor of elders, doch zyn
meeftal kwaadaartig •, zoo men ze niet in den beginne te keer
dient, om de hardnekkigheid weg te neem en , de
gaat. Men dient.
Sappen des Ligchaarns
Ligchaams te verbeteren. Sommige Utcera draa·
dra a .
g<;:n
g,tn

ULCU. ULM. ULN. VLO.
ULO. ULP. ULT.' 40;
gen den naam, naar de plaatfen
plaatren des Ligchaams
Ligcbaams waar zy z;~
beeft men aan het
bet hoofd de Tinea en Cndta
CTl~fla
voordoen. Dus heeft
LaEtea;
LaEtca; in het Aangezigt,
Aangezig t , de Acbores,
Achares • Vad,
Vari. en Gutta Ro_
facea in den mond de Aphtbce; aan het uit~inde der Pee
Pet[tO
feil
vingeren. het Panaritium,
Panaritium. 't welk, als het
bet hoo,;
aan de vingeren,
loopt,
loopt. de Spieren tot aan den Schouders toe kan doen Ga/3.
Ga".

grrzneeren.
ULCUS CUM NIGREDINE ET CARIE
CARm OSSIUM. Is eene
aangefafte Beenderen.
Verzweering met zwarte en aangetafte
ULCUS FISTULOSUM ET SINUOSUM. Is eene holle
Pypzweer. Zie het Artykel FISTULA.
ULMARIA. Regina Prati,
Prat i • Barba; Caprina. Geitenbaard, worm.
kruid,
kruid. Reniette. Groeit tierig op vogtige Weilanden. Het
bloeit in de maanden Junyen July. Het geheele Kruid dryfc
het Zweet, wederflaat
wederfiaat het vergift, is dienflig
dienll:ig tegens de Loo.
pen. Uitwendig is de wortel goèd tegens het bloeden. won.
den, oude Verzweeringen,
Verzweeringen. Fi!1:elen en Beenbreul>:en.
Beenbreuken. D;,
Do
P,repilrata
P,reparata daarvan zyn Aq. defl.
deft. en Extraflmn.
Extraflum.
ULMUS. Zie het Arrykel OLMBOOM.
OLMnooM.
ULNA. Zie het Artykel CUBITUS.
ULOMELLA. Zoo noemen de Genees' en Heelmeeflers een
gantfch ongefchonden Ligchaam.
ULPIO. Zie het Artykel KRAAN.
ULTERIEUR. (In de Geograpbie) W-ordt
Wurdt gebruikt van eenig
deel van eene Landflreek
Landfireek of Provintie , 't welke,
welke. met betrek.
Landfireek, gelegen
geregen is aan dl:!
èLl
king tot het overige van die Landflreek,
overzyde van eene Rivier, van eeneM Berg, of eenige andere
Grensfcheiding, welke de Provintie in twee deelen verdeelt.
Dus wordt Afrika met betrekldng
betrekking tot EurojJa,
Europa, verdeeld door
Citerior en Anterior. naamelyk in twee
d~1l Berg Atlas in CiterÎor
deelen, het eene aan deefe en het andere aan geene zyde
van den Atlas.
UL
ULTRA
TRA DEMIDIUM BENADEELD, wordt genaamd als
verkooping. of eenig ander Contraél:, boven de
lllen
men in eene verkooping,
helft
belft te Jwrt
kort komt, en uit dien hoofde het Contnél: weder
omvt:rre
Ex.eptio IllJfionis
lcefionis
omvt::rre flomen
fiooten kan; ten zy iemant van de Ex:ceptio
heefr.
ultra dimidiwn uitdrukkelyk gerenuncieerd beefr.
UL TRAMAR
TRAMARYN.
YN. Is eene fraaie en wegens ha3re moeielyb
moeielyke
preparatie zeer duure blaauwe verw,
verw. wordende van Lazuur.
neen gemaakt. en dus genoemd.
genoemd, of om dat ze eerfl
eerfi Over
over
Heen
Zee in het Eiland Cypefus
Cyperus of in Engeland is uitgevonden;
uitgevonden:
of omdat dee[e
deefe kleur veel blaauwer fchynt dan de Zee. By
Bi"
den Inkoop dee[er
deefer verwe moet men toe~ien
toezien dat ze hoog van
kleur,
kleur. wel gel100ten en gepr~pareerd zy; het welke gemak.
gcmakeC:l weinig van onder
kelyk kan gezien worden. als men 'er CC:l
d~
Cc 2.2
de
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ULU.
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de Tanden neemt, om te ontdekken of ze zondig zy of J!ier;
J!iet';
De befte proef gefchiedt door het vuur.
vuur, waarin het OofterCch
Oofterfch
Lazuur zyne fraaie blaauwe kleur behoudt, en bygevolg Fixus
genaamd wordt. Het wefierfche integendeel wordt in het
vuur groenagtig en nDn
n011 Fixus genaamd.
En uit dit laatfte
wordt het Lázuurblaauw, dat toch, gelyk het Bergblaauw.
ailengsllens
ailengskens groen wordt. gemaakt; hoewel het de Schilders
niet zelden met het goede Ultramarin pleegen te vermengen.
Men heeft nog eene andere, uit een zekeren Steen geprre.
pareerde ,blaauwe verw, die fyn. hoog van kleur,
kleur. en regt
SchilderkonR gebruikt wor"
wor..
droog zyn moet, zal ze tot de Schilderkon&
den.
.
UL TRAMONT ANI. Zoo noemt men in Italien de geenen,
. welken in Dmtfchland.
DUltfchland. Frankryk, &c. woonen,
WOODen , betekenende
zoo veel als over de Bergen.
U L ULA. Steén-uil,
Steen-uil, Kerk-uil. Zie het Artykel UIL.
VIL.
ULUSSEN. Dus worden de Wooningen van de Kozakken,
Kalmukken en Tartaaren genoemd.
U L YSSES. Koning van het Eiland Itaca, Zoon ·van Laërtus
en Antiolea. Hy fpeelde de onzinnige om niet naar de Be.
Beftelde, om hem
hern
legering van Troyen te gaan; maar Palamedes H:elde,
te beproeven, zyn Zoon Telemachus, die nog een kind was.
voor bet
het fpoor van een ploeg,
ploeg I die hy door Ofren·
Ofren deed trektrek.
ken. U1yfres,
U1yfres. bedugt van zyn Zoon te kwet[en. ligtte de
Ploeg op. Dee[e
Deefe oplettenheid ontdekte zyne veinzerye en hy
wierd genoodzaakt om te vertrekken. Hy bewees den Grie.
Griedien!l:en, door zyne voorzigtlgheid en door zyn
ken groote dien!l:en.
haaien by Lycot
konftgreepen. Hy was 't die Achylles ging haaIen
medus,
medus. daar hy hem vond vermomd als eene Vrouw. en
hem ontdekte,
ontdekte. onder het aanbieden van Juweelen aan de
Dames van het Hof,
Hof. waaronder Wapenen waren,
waren. op
oj> dewel.
ken die jonge Vor!l:
U1yifes veroverde
Vorfl: zig aanfionds wIerp. Ulyifes
het
bet Palladium
palladium met Diomedes; was een der geenen die zig in
het houten Paard opnooten,
opilooten. en door zynen moed veel roe.
roe·
bragt tot
tOt de verovering van Troyen. Naar Itaca wederkee.
Zee. en worftelde
rende:,
rende.', liep hy verfcheide gevaaren op de Zee,
titrl jaaren lang tegens zyne kwaade fortuin. Hy leed Schip.
breuk op het Eiland van Circé. waar deefe Toveres een Zoon
by hem kreeg, met naame TeJogonus.
Telogonus. Om hem daar te hGu·
houden.
den, veranderde zy alle haare Medgezellinnen in wilde Bees"
Beesten; maar ten laatften verliet hy dit Eiland, en leed Schip_
baar hield. Ein.
breuk op dat van Calypfo. die hem ook by haar
d'óyk wierd zyn Schip verbryfrdd
Cyclo·
cteyk
verbryifdd by het Eiland der Cyclopen,
pen. waar PolypheUJlls
Polyphemus vier van zyne Makkers vetflond.
vetilond. hem
ovengen in een hol opJloot, waaruit dee[e Prins ge.
met de ovengt:n
lukkig ontkwam.
Ulys.
Vlys.

U MB E.

U M B I~
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UlytTes vermydde door zyne behendigheid de betovering der
Ulyffes
Syrenen,
Syrenen. en toen hy uit Eolien
EoIien vertrok. gaf Eolus hem, ten
tcn
toegenegenheid. huiden of vellen, waarin de
teken zyner toegenegenheid,
opgeflaaten w~re~;
waren; ":laar
maar zyn~
zyne Makkers op~nde!1
openden
Winden opgeflooten
deefe
deeCe huiden uit nieuwsglengheld:
nieuwsgierigheid: de wmden
winden vloogen 'er
er mt
uit
en veroorzaakten eene yffelyke wanorder. De Storm wierp
Afrika. toen hy op het p~mt
p:mt was
Ulyffes op de Kuften van Afrika,
l1y Schip.
Van in zyn Vaderland te treeden. Eindelyk leed hy
en zy!1e
zyre
breuk ,voor de laafte maal; verloor zyne Scheepen cn
Reisgenooten; redJcde
reddede zig op een fiuk
ftuk hout, cn k wam
\Vam in
Jtaca in eenen deerniswaardigen fiaat,
ftaat, zonder van iemant erkend te worden. Ondertulfchen
Ondertulfcben begaf hy zig onder de MinPenelope. om den Boog te fpannen die men VO'JrVOê)r·
naars van Penelope,
gefteld had:,
had:. en waar voor Penelope tot eene belooning modt
mod1:
gefield
ver{}rekken.
verllrekken. Hy ilaagde
Daagde daarin. deed zig erkennen, begaf
be~af
zig in den Schoot zyner Familie, en doodde alle zyne Me
ryd daarna ontdeed hy zig van zyne
deminnaars. Eenigen tyd
ftelde ze in handen van Telemachus. omdat hy
Staaten en Relde
van het Orakel vernomen had dat hy door de hand van zynen
zy'nen
Herven zoude. Hy wierd inderdaad door Tèlegonu5
Te]egonus ge.
Zoon nerven
doodt,
doodt. welke hy by Circé
CÎrcé had verwekt. Hy wierd onJer
anjer het
geplaatH.
getal der halve Goden geplaatft.
U MBEL LA. Betekent eene foort van bloeying,
bloeying. wanneer naa.
melyk vyfbladlge onregelmaatige Bloemrjes,
riamen in Poen
ecn
Bloemrjes. te f:lamen
bosjes.
bloemkreits of bundel byéén liaan; welke bundds of bosjes,
Mufcaria geheet
geheeten
by de Ouden MuJcaria
en wierden,
UMBER. UMBRIA.
UMBER,
UMBR1A. Zoo wordt genaamd de Terra Colinienfir
Colinienfi.r
COLONIENólS
of Keulfche Aarde. Zie het Artykel TERRA COLONIEN,15
UMBILICALIS ANNULUS. Is de ring tuffchen
tulfchen de regler
regter
Onderbuik. tuffchen
rulfcben weiken
welken voor heer: ctd
de
Spieren van den Onderbuik,
Navelvaten van het kind, in 's Moeders Lvf, in- en llit2!itj.
uitl!ltJ.
UmhWrafiJ
gen, en door welks verwydering eene Hernia Umbilira'iJ
Flmi.r
ontftaat. Zoo geeft men ook den naam van Umbilicalis FZJ'lIis
aan de {heng
ftreng die uit twee Slagaders en Ad,~r~
Ad·~rs en des verwten.
verrD(;'Co.
den Urachus
Uracbus beftaat,
beftaat. waardoor het
hèt Moederlyke Blo~d
Bloed n~;ir
n~~r
ldnd aan-, en van hetzelve
hetzeIV'e weder afgevoerd wordt. Zie
het kind
FCETUS en NAVELSTRRNG.
NAVELSTRI>NG.
het Artykel FffiTus
UMBILICI M8RlNi.
MARINI. Zie het Artykel FAnlE
FABlE MARIN1E.
MARIN'.'E.
UMBILICUS,
UMBILICUS. Zoo wordt het Aspunt van een kro,nme Linie
and~rfints onder den naarn
naam van Focus bekend.
genaamd; anderfints
UMBILICUS. 'Omphalos.
Ompbalos. De Navel, is by de ong~oborene
ongcbarene
E!oed· en Sla ij
Kinderen een vliesagtige gang, waardoor de D!oed·
deren van de Lever des Kinds naarboven tot de:
dl:: Moederlw
Moederkfl kk
·klimmen. In het beginfcl
beginfel der Beelding is die taaffielyk
taarrielyk 13Dg
!30g •
feboon het kind zeer klein is. Als de eerfrgeborene
cerfigeborene J,indu
l<induen
fchoon
el]
o:Jd zyn,
~yn. rot hy allengskens
al!engskens af
af.J en groeit dan
d;lI1
eenige dagen o~d
Cc 3
in
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in den buik te (aamen
raamen,• gelyk men by de Volwaifenen zien
kan. Als nu deefe uitgegroeide Navel geene behoorlyke holte
maakt. maar als cene
eene harde en vafie doch niet zeer grooto
grootc
knoop voor uit flaat,
/laat. zoo wordt het Toeval
TQeval Umbilici EminmEminwtia·
tia. de vooruitfleeking
vooruitlleeking des Navels genaamd. De oorzaak
onachtCaamheid der Vroedvrouwen toe.
hiervan moet aan de onllchtfaamheid
gerchteeven
geCchreeven worden.
worden, welken het in den :Navelfireng
:Nallelfireng zittende
ven , of den Navel behoorlyk
Bloed niet wel naar binnen dry
dryven
verbinden; hierby komt nog het Herke
lI:erke fchreeuwen
Cchreeuwen der Kin·
rel
deren. In het begin van dit ongemak is een goed wind fel
van groole
groote nutli~heid.
nUtligheid, vooTr.aamelvk
voorr.aamelvk zoo 'er een looden Plaat,
of in plaal~
p!aa!~ van deefe.
deeCe, het Emplaftrum Diapompbolygos.
Diapompbolygos, of de
volgende Pleifier opgelegd wordt.
J.)t.
~. Picis
Picir grcec.
grfZC.

3iij.

Co!opbo7l. _
Colopbo7l._
Rejin.
Refin. á 6
3 j.
Oliban ~ 6.
G/utill. piJc.
pifc.
Glutill.
MumilE á 3 iij.
M!4mia:
Flor. Balauft.
F/or.
Da/aufl.
Gummi Arabic.
Maflicb.
Maftich.
Sall!!,
Sallg uill_
ui'l. Draco7l.
Dracoll.
Tragacantb. Ii
á :1~ ij.
A/oës bepatic.
Aloër
hepatic. 3 ij 6.
F. Emplá]lrulll.
EmplaJlrum.
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men hiermede het gewenCchte
gewenfchte oogmerk niet bereiken.
zoo moet men denzel'len
denzelven tot Suppuratio traglen
tragten te brengen;
de zondigende lI:of
Hof uitdryven • en vervolgens naar eifch
eiCch der
zaake en kunH
kunll: behandelen.
UMBILlCUS ANDROMEDlE. Zie het Artykel MlRACIl.
UMBILICUS
MIRACII.
UMBlLICUS
FABJP; MARINtP..
MARINrE.
UMBILICUS MARINUS' Zie het Arrykel
Anykel FUif;
UMBILICUS PEGASI. Is eene fier van de tweede grootte,
in den Pegafus.
Pegajus , die ook tot
tOt het hoofd van Andromeda gere·
ge re .
, kend wordt; waarom men hem ook Caput Andromedce
Andromedll! pleeg
re noemen.
te
lTMBlLICUS VENERIS. Vrouwen
Vrou'Wm - Navel, Donderkruid.
lTMBILICUS
Gloeit op de Steenklippen en aan de oude Muuren. De bla~
den en wortelen
worlel~n zuiveren,
zuiveren. hreeken
breeken den Steen en dryven de
Pis: prikkelen aan tot het Venus-Spel, en zyn dienllig voor
r•
de Wat\!rzug
\Vat.:r7.U~f.

1:
rM
r.l SLA.
BLA. Is cen Rivien'Ïft:h.
RivierviCch, van gedaante als een Forel; zyn
\!d;
~.t lS
IS groo: en
cn Illet
met tanden voorzien.
voorûen. De kop bevat kleine
fiee·
nee·

UMB.

UNA.

UNC.

UND.
UNO.

407

fieenen in zig. Zyn rug is roosverwig , zoo ook zyne zyden.
Zyn buik is zeer wit en hy eet kleine Vjfchjes,
Vifchjes, en is zelfs
ook goed om te eeten, als zynde openende en ontbindende
van aart.
UMRRA. Zie het Artykel SCHADUW.
COLONTENm.
UMERIA CRETA. ZIe het Artykel TeRRA COLoNTENm.
UMBRON. Een berucht Toveraar uit het Land van l\1arfes.
die Turnus tegens de Troyaanen te hulp kwam. Hy wierd
door Eneas ge::Joodt.
ge::!oodt.
UMBU. Is een Boom die meeR tuffchen de Rivieren Covim:a
Covia/:a
en Paraiva in Brafilien groeit. Hy heeft een zwaaren ilam;
veele kromme takken; gladde en ligtgroene bladen; een witte
bloem en bleekgeele vrugten,
vrugten. in de grootte van een Pru!m.
PruIm.
doch van weinig Vleefch, aangezien
3~np'ezien de Steen zeer groot is.
i~.
De vrugt, ryp zynde, is liefFelyk
Iieffelyk en zoet,
zoet. maar te vooren
zeer wrang en zuur,
zuur. dienende alsdan om te verkoelen cn
en te
floppen. De wortel maakt bollen, met eene fyne huid om·
(Jp.
ringd; van buiten afchgraauw; van binnen wit en malfch r~p_
pig, zoet en verkoelend. Deefe
DeeCe wortelen zyn in heete kOOr[kaartfen en op reis, als men van dorft verfmagt, eene aang':naame
verkoeling.
UMBUA. Deere
Deefe naam geeft men te Congo, aan de Tamm.
Taman.
dua Guacu van Brafilien.
UN AU. Dit is een wanfchapen Dier van het Eiland Marign~n.
Het is eene groote foort van Ai, 't geen een zonderling
Dier is.
UNCIA. Eene onee, is een Medicinaal Gewigt. waarvan 12
I2
een Pond m~:lken.
m~1ken. Het wordt in de Recepten dus ~ ij getetwaalf,je d'.;cl van
kend, en bevat 2 Lood. UIlcia is ook het twaalf,le
AffiJ", hetwelk voor een geheel.
geheel, als ErfFenis.
EriFenis. C7lZ.
enz.
een As of A./flj',
genomen wordt.
UNCllE POl'ENTARIUM.
POTENTARIUM. Zoo worclen de getalen g,moemJ,
g,moemJ.
door dewelken de Deden
Dee/en der Digniteuen van
VJn een Bino:ni.
llino:ni.
voorb~eld. de Bino.
Bino·
[chen
fchen wortel gumultipliceerd
gimultipliceerd zyn. By voorbeeld.
mi[che
miCche wortel is a b. zoo is zyn Cubus of de derde Digni.
teit a'+3i1' b+3aljl+b,. Degetalen 1.3,3.
1,3.3. J,Vlalr·
I.walr·
door de deelen van de Digniteit a' ,• a" b, a
ab.
bI en b, gemulti·
gcmulti·
pliceerd worden. hceten de Ullcirz Cubi. Hoe men deere
dcefe
Digniteiten voor
voar alle getalen gemakkelyk vinden kan. worrlt
WOLFFS ElemeTltis Allalyf. fillit. § 78.
dUidelyk verklaard in WOLFFS

a'+3.·

Jeqq.

+

UNCIFORME OS. Is het agterfie been aan de voorhand of
den wort~1 der hand.
Harnula,eenHaak.
UNCUS. Betekent zoo veel als Hamus en Harnula,eenHaak,
en behoort onder de Chirurgicaale lnfl:rumenten.
lnftrumenten.
UNDA. Zoo heet by VITRUVIUS, naar de uitle~bing
uitlcl;bing van RALRAl••
Cc 4
Dl,
DI.

4403
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UNDE. UNDI. UNDO. UNGA.

PI, een middelmaatig Lid. 't welk half verheven en half in.

anderfinrs Lyfis.
Lyfis, alsmede Cymatium
Oymatium genaamd
geboogen is.
is, en anderfints
wordt. 't Welk PERRAULT in zyne Aanmerkingen over VITRUVJUS, ~ 88·
88. goedkeurt. GOLDMANN verklaart hetzelv~
TRUVIUS.
door een nliddelmaatig
nJiddelmaatig Lid, 't welk beneden met eene waag.
regte vlakte onderCchoord en met een uitgenomen deel van
een Vierendeelskring verzwakt wordt,
wordt. en noemt het in het
Duitfch eene AFLOOPENDE
AFLooPENDE LVST.
LYST.
UNDECAGONU M. Is eene Figuur die elf zyden heert,
heeft, en
deswe~et1s
deswef!.ens een ELFROEK genaamd wordt. Zy wordt Regulie,'
geheeten,
geheeren, indien alle de zyden malkander gelyk zyn. en ge'
volglyk alle de Hoeken eenerhande grootte hebben. Hoedanig
Ol'
op eene ie~elyke voorgegeeven Linie of zyde, dergelyk eene
Reguhere Figuur kan befchreeven worden. wordt c:.rdentelyk:
ReguIlere
in de Geometrie
G.::omerrie aangeweeCen,
aangeweefen, en komt het meefte op de juifte
uitvinding en opzetting van den Polygonhoek
Poly~onhoek aan.
UNDIMIA. Zie het Artykel (EnEMA.
UNDOSUS PULSUS. Zoo wordt genaamd als de Polsäder.
gelyk de Baaren,
Baaren. altyd ongelyk fhat.
UNGARlCUS MORBUS. De Hongarifche Ziekte, hoofd.
UNGARICUS
ziekte. Anjers
panAnders ook genaamd Febris Hungarica, Languor pan.
,wnicus
Hrmgaricus.
7lonicus en Lues H
ungaricus. Is eene zeer kwaade befmette.
te gelyk heele
heete Hoofdkoorts. waarvan met weinige
lyke en Ie
het Artykel MORBUS CASTRIlN
CASTREN
gefprooken is op bet
woorden gefpl'Ooken
SIS. In het begin is 'er kwalyk eene merkelyke warmte
by, welke met
lTIet eene voorafgaande grilling afwiffelt. Dan
v\)lgt 'er c.:ne groOte hitte en onlefcbbaaren
onlefchbaaren dorft.
dorft, met eene
vi}lgt
drouge, ruwe en zwarte tong. Boven dien zyn 'er nog by,
drouge.
geduurige ilaapeloo~heid, of een diepen fhap
l1aap met hoofdpyn
en Raafernye,
Raafernye. en eindelyk de Vlakkoorts ,• en andere kwaade
Tc.evallen
Toevallen meer. Gelyk nu deefe Ziekte by alle Lyderen niet
op een en dezelfde wyfe voortkomt, zoo ontvangt ze, naar
onderfcheid der voornaamfte Toevallen.
Toevallen t veelerlei naamen.
het onderfcbeid
Zy wordt de Bruine
Brui1le genaamd,
genaamd. als de Tong raauw en zwart is.
Is 'er hoofdpvn en Raafernye by, dan wordt ze genaamd
Roofdziekte;
Hoofdziekte ; en zoo 'er vlakken by komen, dan wordt ze gege·
noemd de beete VlakkoortI.
rtakkoorts. Het is eene Landziekte. want zy
woedt niet alleen door gebeele Legers,
Legers. maar taft ook gantfche Landen, Steden en Dorpen aan; en is dikwerf zeer
febe
vreeffelyk en geweldig; want ze rukt in weinig dagen meer
weg, dan het Zwaard in eenige weeken doen kan. De hoofd.
voornaamtl:e oorzaak is gelegen in eene kwaade Dieet en
en voornaamt1:e
groote Gemoedsbeweegingen: als de vrees voor een' gewei.
geweldigen dood.
dood, eeuwige Gevangenis en Slaavernye. Tegens
Zie)'(te worden gebruikt de zoogenaamde Alexlpyreta.
Alexlp'Y,eta.
dee{e Ziekte
~at
>lat is zoqctanÏj:je
zoqdanil;;c MIddelen. welken in ftflat zyn om de al te
.
groot~
groot'ê

U N G U.
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gr oote verhitting der Geefien in ruil te brengen,
brengen. en de twyf.
ferende en vreesagcige
felende
vreesagtige del'lkbeelden
deFlkbeelden te verdryven. Deefen
Dee~en
kunnen zyn Carduibenedifl.
Carduibencdifl: Scorzoner.
S~orzon:r. Scord.
Scord ..Ga/eg.
Ga/eg•. Scabio.l'
Scablos•

.Angelic.
Plmpmell. Zedoar. Vineetoxic.
Vl1lcetOXIC. Terra.
.Allge/ic. Potafit OlJnit.
Olfnit ..Pimpinell.
Sigil/at.
C. C. vafpat.
uft.
Sigillat. Bol. Armm. Unieorn.
Umcorn. 'U.er.
'V.er. en foffil.
foffil: c.
vaJpat. '14ft.
PbiloJopbic p~t.
ppt. Corall. ~peCle~
Specter de Hyacintb.
Hyacmtb. Lap. BeZMr.
en Pbilofopbic
Ocddmt. en Onental:
Orimtal. Species LI.berG/~t.
Liberallt. Rad. Viperin. Virgi.
Occide1lt.
!liG/I.
Beznardic. mineral.
mmeral. Flor. Su/pb.
Sulpb. CamCam·
nian. Alltimon. en Nativ. Beznardle.
pbor. als ook Nitrum met Terrea en Campbora gemengd; by
voorbeeld:

U'licom. Marill.
Mari'l. :;
5 j.
J}t. U'lieor?!.
Temp.
Terr(p. Sigillat. StrigOI1ien!.
StrigOllienI.
Cer'!). '14ft
Com Cerv.
uft á36.
á3~.
Nitri Antimolliat. 3 j.
Campborcr gr. IX.
F. Pulv.
Pu/v.

Of in plaats van Sallleter.
Decnfl. Ronde;
Sal:->eter. Buskruid
Bllskruid;; als ook DecoCt.
Rondei
of Rad. Scorzollcr.
Scorzoner. Barda'l.
Bardall. Carduibened. met Corn. Cerv. Julap.
Ju/ap.
Rofar.
RoJar. Violar.
Yio/ar. met Syrup. Aeetel.
Acet~!. &c. Tegens de droogheid
drooghdd der
Tong is cen
'--'en Goreelwaterdienflig,
Goreelwaterdienllig, uit Aq Semp,r'Vi'V
Semplrviv Plantag.
Pruncll.
waarin Nitr",,,
Nitrum gefo!veerd is. Tegens de
dtl Hoofdpyn
PrunelI. waarïn
Villi Campborat. met E,!Jent.
EJlmt.
gebruikt men eene Frontale uit Sp. Vini
Cr oei of uit Sem. Lafluc
ofuitNuclear.
Croci
LaEtuc Nympb,
Nympb. Verben. ofuit
Nucleor, Per·
{icar. met Sem. Papav
{Icor.
Papavalb.
atb. De Vlakkoorcs
VlakkoorlS wordt op de ge·
woone wyfe geneeft:n.
geneefen.
UNGUELLA.
Kroon. Wordt aldus gemam
genaam lomdat
I omdat de
UNGUF.LLA. De KroaPl.
Bloemen,
Bloemen. nefF.~ns
nefF,:ns het Zaad, boven op het Kru'd, rondom
als in eene kroon, met veele Ileeltjes groeien. gelyk men
aan de Venkel,
Venkel. Pinkllernakel, em;.
en~. gewaar wordt.
UNGUENTUM. Een Z~lf,
211f, eene Smeerillg. Is een Genees.
Geneesmiddel dat ten uitwenuigen
uitwenulgen gebruike dien!lig
dienllig is, en dikker
dan Olie,
Olie. ma~r
mau vloeibaarer dan een Plei!1:er.
Pleiller. De Zalven wor·
den
elen gemeenelyk uit Olie,
Ol ie, Vet,
Vet. Boter,
Boter. Honig.
Honi~, Sap;>en
Sap?en der
Kruiden, flym
llym der Wortelen en uit Poederen toeberejjt;
toebereU[; waar·
bV
by nog iomtyd; Wafch.
Wafeh. Gommen en Hullen gedaan worden.
De Proportie is dal
dat op Olie en vet j. twee Drachmen Wa(ch
Wafch
en eene Drachme Poeder genomen wordt. Als men nu meer
of minder Wafch
WaCch en Harll neemt.
neemt, zoo wordt het Unguentum
Ullguentum
ook dikker of dunner; maar laat men deere
deefe in 't geheel daar
uit.
uit, zoo wordt het zeer week. Hierom is 't veel beter,
beter. dat,
als men in de Apo!heeken
Apotheeken Unguenta ordonneert.
ordonneert, dat men
Cmz q. f.
dalrby zet. Tot een voorbeeld volgen hier
dan Cml
J. danby
UIlgumta, die in de Apotheeken gevonden worden.
eenige Ullguenta,
maar aan alle Heelmeefiers juifl
juift niet bekend zyn.
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vj. Mellis
UNGUENTUM
JEGY!!lACUM:
~ . iErugin
.iErugin.. 5
5vj.
Mellis
!IACU M: ~.
ENTUM lEGY!
UNGU
h groen
e Spaan{c
opt. ij.
ij. at • acer.
ac~r· 3
3J'J' het
bet fyn.
fyn. ~emaakt
~emaakte
Spaan[ch
groen
opt.
honig
met
gezyd.
dC'ek
wordt
gedlilucrd,
en
door
een
h<talren
d0ek
gezyd.
met
honig
h"alren
een
door
en
rd.
gedllllee
wordt
t. gekoOkt
Ung1~mt.
gekoOkt..
gemengd.
en tot
tot de
de dikte
dikte van
van een
een Ungmn
d. en
gemeng
ill.
UNGUENTUM
ALABASTRINüM.
~. Flor.
Flor. rec.
rec. Cbamom
Chamomill.
STRIN UM. ~.
ENTUM ALABA
UNGU
Betonic.
rec·
Herb.
ij.
Ii
ij
fS·
RoJar.
Damascenar.
Sambuci
á
ij.
Herb.
rec·
Betonic.
Sambuci
nar.
Damasce
RoJar.
ij [5.
;::;;::; Ij.
Rutte ana
ana :;:; j~.
j~. Majora7z
Majora7l.. ;; j.j. Rad.
Rad. rec·
ru· Altb.
Altb. ~
Ij. Deere
Deere al.
al.
Rutte
~
~
0~
~
~
RoJaceu!j
Jen moeten behoorly
behoorlyk
klein gemaak
gemaaktt,t en
en in
in OieUln
Oleum RoJaccwiL
k klein
Jen
uit.
alsdan
t,
gekook
is.
:&'
(1,
tot
dat
vogtigheid
is,
gekookt,
uit·
verteerd
id
vogtighe
de
lOt dat
:&'
ygde doet
gepert~ en
en doorgez
dooTgezygd
worden;; en by dit doorgez
doorgezygde
doet
ygd worden
geped}
réén ,•
Alabaflrii SuhtiiijJ
Subtiiiffim.
iij. 1:Weng
~eng het welonde
welonderéén
men Alahaflr
im. triti· Uj.
men
t.
en laat
laat 'er
'er dan Cene
Cerce alb.
aib. q. s. In imelten
imelten.. F· Un!!:llen
Un~uent.
en
ge.
wel
IJ':
TUM.
HORA
UNGUENTUM
ALBUM
CAMPHORATUM.
~:
wel
ge.
CAMP
ALEUM
UNGU ENTUM
klopt Eyerwi
Eyerwit,
'Ij. Campbor
Campbor.. 3
5 ij Cerrz
CerlZ alb. iij. Ceru.fJ.
Certt.fJ.
t, Num vj.
klopt
a wordt met eenige
Vmct. Olei
O!ei RoJacei alla tttj.
t\t j. De Campbor
Campbora
eenige
Vmet.
veerd. en alsdan alles
RoJacewn
gediffolveerd.
alles on.
on·
droppelss Oleum RoJacew
n gediffol
droppel
tum.
der m:!lkand
m:tlkander
gemengd.
Ullgftentulll.
d. F. L. A. Ullguen
er gemeng;
der
trit. Ce.
EX. 1Jt.
UNGUENTUM
SIMPLEX.
1It. CerufflE trit.
Ce·
ENTUM ALBUM SIMPL
UNGU
I'. L. A. Uno
rl2 a/b.
(lIb. #ij.
á:tttj.j. }<'.
bircjn. Ol. Olivar. Ros. dit
lJ ij. Sev. bircin.
rIJ!
gucntflm..
gaentflm
Concis.
Altb.rec. minat. Concis.
V! Rad. Altb.rec.
UNGUENTUM
ALTHE A. J,1!
UNGU ENTUM DE ALTHEA.
Cur.
Z vj. Pulv. Rad. Cur.
&
Lin. á z
Frenugrrzc. Lill.
conWs. :«t j. Sem. FrenugrlZc.
&' cont!4S.
zagt
n zagt
betopee
cum.
Maj,
Salitt # x.:> Kook bet
op een
HonSali
aj, rec. 11011
B14tyr.M
3 6. B14tyr.
cum. 51S.
door
dan
en
Pers
het
dan
door
vuur
tot
dat
alle
vogtigheid
vervloogen
is.
ver'lloog
id
vogcighe
vuur tOt
gebruik.
tOt het gebruik.
en
zynJe. tot
lwud zynue.
bewa~r ze, Iwud
en bew3~r
Flor.
~. Flor.
P'jn(lilte7ld~ Zalf. ~.
UNGUENTUM
ANOD YNUM . P'Yn(lillelld~
UNGU ENTUM ANODYNUM.
rec.
Alletb.
Fol.
sc.
Verba
fft
ij.
Malv.
Melilot.
Verba!c.
Fol,
A/mb.
rec.
Heent.
Cbamom.
Melilot.
Malv.
.
HUilt. Chamom
Lin.
F(~7zugrec. Lin.
Sein. F(~7zugrec.
&
llyosc. áIi 6 Rad. Altb. rec. ij. Sem.
& lIyo!c.
Ol.
6. Ol.
Rben.~:
ViII. Rben.
in Vin.
á :;5 Hj.
qlf& 6.
wecken in
faamen wecken
dit faamen
Laar dit
iij. Laat
uuren
intig
vierentw
j.
Amygd.
11.
Cheiri.
:6l
j.
Lilior.
alb.
#
11.
Amygd.
j.
vierentwintig
uuren
:(f
alb.
Cbeiri. # j. Lilior.
uitge·
vogrigheid isis uitge.
de vogtigheid
dat de
tot dat
lang.
vervolgens, tot
het vervolgens,
Kook het
lang. Kook
eene
tot
Wafch
gcele
oncen
vier
lUaak
het
dan
met
vier
oncen
gcele
Wafch
tot
eene
dampt,
cn
met
dan
het
dampt, en llIaak
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n.

3

5

*

5

3

3

Z:llf.
Z:llf.
gezuiverde
afyn gezuiverde
In aryn
~. In
UNGUENTUM
APOST OLORU M ~.
UNGU ENTUM APOSTOLORUM
ArUloRad.
ij.
3
alla.
c.
Gummi
AmmonilJc.
Ga/ban.
Opopollac.
ana.
3
ij.
Rad.
ArUlo·
Opopolla
Ga/ban.
Jc.
Gummi Ammonil
Lytbar.
(J. Lytbar.
allll3 jj 11.
7nIlJcul. allll1§
Tbur. 7nIlJcul.
loch.
ruhr. Tbur.
Myrrb. rubr.
BdelI. Myrrb.
Jong. BdelI.
loch. Jong.
/Eru.·
ij. JEru·
alla ij.
clar. alla
Tere/;. clar.
gyr.
Pini, Tere/;.
Rcfill. Pini,
flav. Rcfin.
CerlE flav.
gyr. 33 v.v. CeriJ!
Litbar.
het Litbar.
met bet
moet met
Olie moet
de Olie
gin.
:&'j.j. de
Comm!m. te'
Oiei Commzm.
gin. 33 ijij 66 Olei
geHarJl gede HarJl
met de
Wa{ch met
het Wafch
gyri!Jm
wOldt het
daarna wo/dt
kooken ; daarna
gyriwn kooken;
wordt
is, wordt
geworden is,
koud geworden
het koud
als het
1.nol(tm
en als
doorgclygd, en
cn doorgelygd,
1,001\en cn
Therpe myn,t
de Therpenryn
met de
O;opo7zac. met
de
Ga/ban. OIopo7lac.
Ammoniac Ga/ban.
Gumm, Ammoniac
de Gumm,
111'
twaalf 111'
uit
ze
omdat
wordt.
e71~
daarby
.;t:daan.
De
Zalf
wordt,
omdat
ze
uit
twaalf
Zalf
De
gedaan.
ellZ daarby
genaamd••
Apojl,/qrUln genaamd
F:F:....edi~'lt~l1
Ulzgl'ellt~m Apojl,l~rum
bdb:u. Ullglle1/tum
edi~·zt~ll !:ldl:.1:lt.
door
Wordt door
WapClI-:;alJ. Wordt
!Je W(Jpcll'~alJ.
...... . . ;iGUENTUM
ARMARIUM. VI!
. ~;GUENTUM ARMARIUM.
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e.
E'1'TMULLEB..Oper.
Medic.T.
T. I.J. pag.
pag. 792.
79a. Q.a. aldus
aldus befehre
befehree.
LLER,Oper. Medic.
ETTMU
ven:IJL·
J}l.. Ufn.
UJn. Cra!l,
Cran, buman,
buman. ij.
ij. Mwnire
MumilB 'Ver.
'Uer. IS. Bol.
Bol. Armen.
Armen.
ven:
en
tum. Sommig
RoJar. ana.
ana. j.j. Lini,
Lini, 30ij.
ij. F.
F. UngNcn
Ung.entum.
Sommigen
Olei Rofar.
Olei
Human·
en
Apri
Urfi,
by
J'ingued.
Urfi.
Apri
en
Hum/Jn'
doen
daar
nog
.
doen daar nog by ringued
UNGUENTUM
ARTHRANITlE.
~. Succ.
Suce. Rad.
Rad. Cyclmn
Oyclam
ANlTlE . ~.
ENTUM ARTHR
UNGU
cum:
Succ.
falit.
non
rec.
:(t
iij.
Ol.
Irin.
:(I
ij.
Butyr.
rec.
non
falie.
Suce. Cu
Cucum:
Butyr.
ij.
'#
Irin.
Ol.
:at iij.
h. IV.
Agreft. á:(J
á # j.j. Rad.
Rad. Polypod.
Pol'Jpod. Q.uern.
Q.uern. vj.
vj. Pulp.
Pulp. Colocynt
Colocyntb.
Agreft.
Geene ge!loote
geftooten
kan worden
worden;; toe
tot POI~der
Poeder gebragt
gebragt zynde.
zynde.
n kan
't't Geene
200 laat
laat men
men het
het te
te [aamen
faamen., agt
agt dagen
dagen lang
lang op
op eene
eene warme
warme
zoo
plaats. wel
wel gedekt
gedekt fiaan
fiaan trekken
trekken., daarna
daarna dampt
dampt men
men het
het op
op
plaats,
de
fmelten
door,
het
giet
en
uit,
het
vuur
uit;
perft
het
fterk
uit.
en
giet
het
door.
fmeltende
Il:erk
het vuur uit; perll hec
een gele
by de
de heete
heete Colatuur
Colatuur vyf
vyf on
oneen
gele Wa[ch.
Wafeh. Als
Als het
het wat
wat ver.
ver.
hy
koeld is.
is, mengt
mengt men
men 'er
'er by
by Feltis
Fellil Taurin.
Taurin. ad.
ad. Melt.
Mell. conjift.
conJift.
)weld
infpiff. áti j.j. Ver.
Ver.
evaporat.
Sagapen.. Acet. depur & iter. inrp~[J.
t. G. Sagapen
eVllpora
n Aloès
volgens deefe
deefe fyngema
fyngemaakte
Enkelden
Aloës Epat. Bacc. Me.
Me~
akte Enkelde
volgens
j. Eupborb
zertei Colocynt
Colocyntb.
Scammon.
Gummos.. á'3j.
Eupborb..
n. Turbitb, Gumll1os
b. Scammo
zera:i
er. long.
vij. Sal. Gemma:
Gemlnte
Cba1l&om.. Myrrb.
M'Jrrb. Pip
PipeT.
long.
ti6 Flor. Cba77l.om
3Ö vij.
t.
Zingibir.. á3 iij. M. F. L. A. Unguen
Ungltent.
Zingibir
Cera:
ei Commun
UNGUENTUM
AUREUM.
Olei
Commun. 'fttijD.
mijD. Cerat
M. ~. Ol
ENTUM AUREU
UNGU
iS
alZa iS
Colopbon. Refin. Pini ana
citrin.
Tberebintb. ij. Colopbon.
i)· Tberebintb.
# i).
citrin. :at
Wafch.
opt,3
Croci
Maftic~.
Tbllris
eleEl.
ana
j.
Croei
opt,
3
j.
Smelt
het
Wafeh,
Maftic •. Tburis
als
en als
Harll:. in warmen Olie, en
de
Colopbollie en Harft,
TherpentbY1!, Colopbonie
ee Tberpentb'Jn,
gedezelven
aan
het
kooken
zyn.
zoo
doe
daarby
den
fyn
gedezelven
Saffraan.
laatll: de Saffraan.
pulverifeerden
Thus. en op het laatft
pul verifeerden Maftix en Tbus,
F. Unguent.
Ungumt.
ij.
Croei 39 ij.
ij. Croei
jlav. ; ij.
Cera: fta'/).
~. Certe
UNGUENTUM
BASILICUM. 1Jl,.
UNGU ENTUM BASILICUM.
ij•
ana 3ij.
Tbeuris ana
Vaccin. Tbeuris
Sevi Vaccin.
Maflicb.
naval. Sevi
Picis naval.
Myrrb. Picis
Mafticb. Myrrb.
De
iij.
.
Commzm
Dlei
ana
,. Refin.
pin.
Tberebintb
•.
clar.
ana
Olei
Commun.
iij.
De
clar.
Refin. pin. 17Jerebzntb.
rifeerd.
gepulve
fyo gepul
wordt fyn
Crocus wordt
Wierook
verifeerd,
en Crocus
MaJlicb en
Myrrb. Mafllcb
Wieroo k M'Jrrb.
gedaan. ,
zyn, gedaan.,
gefmolten zyn.
ze gefmolten
als ze
en
Ingredi<;nten, als
andere Ingredienten,
de andere
tot de
en tot
F.
Unguentum.
F. Ungtlcntum.
Amy.
Pnep j.j. Amy.
Amiantb. Prrep
~, Amiantb.
UNGUKNTUM
CITRIN UM. ~.
UNGU ENTUM CITRINUM.
Cr"j"
Nitri Cry·.
pra:p. Nitr;
Entatior prtep.
prrep. Ent4lior
li,
Dentalior. prmp.
prrep. Dentalior.
Cryftall. prrep.
li, Cr'Jflall.
pnep.
marin.
.
Umbitie
albiff.
ftallilJ.
Tburis
eleEl.
Tragacantb.
albiff.
Umbilie.
marin.
prmp.
ntb.
Tragaca
eleEl.
Thuris
flallin.
Campbor.
ij. Campbor.
ana 53ij.
'Vwet. ana
4na
Borrac. 'Uenet.
Candid~[J. BorTac.
Alabaftr. Candid~[f.
Uj. AlabaftT.
ana :;:5iij.
SubtilijJ .
CentfJ. Subtiliff.
Serpentar. j.j. CeruiJ.
52)j.j. Corallior.
GerflE Serpenta,.
36. GerJlE
Rtb. 36.
Corallior. a/b.
Pingued.
1~.Pingued.
Hircin. ~~j j6.
Sev. Hircin.
iS. Sev.
,rit.
:tV'j jiS.
Porcin. :ti
Axung. Porcin.
vj. Axung.
trit. ~~ vj.
doe
zoo doe
t
zyn
n
gefmolte
ines
Gallil?
3
j.
Als
deefe
Pinguedines
gefmolten
zyn
t
zoo
Pingued
deefe
Als
Gallil? 3 j.
en••
kooken
ze kook
Laat ze
Citroen en. Laat
daarby
gefneedene Citroenen.
klein gefneedene
fapryke klein
daarby fapryke
meel1:
en
eerd
gerefolv
rook
tot
dat
de
eenen
Succus
Limonum
in
eenen
rook
gerefolveerd
en
meel}
in
Limonum
tot dat de Succus
doe
en doe
daaruit. en
Il:ukken daaruit,
de ftukken
uitgedampt
neem de
Daarna neem
is. Daarna
uitgedampt is.
deefen
Laat deefen
# 6.6. Laat
daartoe
Citroen-Schillen #"
gefneedene Citroen-Schillen
klein gefneedene
daartoeklein
Dan
macereeren. Dan
aldus macereeren.
weeken aldus
.op
vier weeken
plaats vier
warme plaats
eene warme
.op eene
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neem ook deefen daaruit, en doe het Se'/).
SC'lJ. Rirclll
Rirei" daartoe~
Laat het by een zagt vuurtje fmelten, en doe dan de overige
Ingredien1en • tot poeder gemaakt, en op het Jaat/l:
Jaatfl: de Cam.
lngredienten.
pber
pver in Spiritus RoJarum ontbonden,
ontbonden. daarby, F. Unguentum
Unguentunr.
Het 'heeft zyn naam niet van zyne geele Verw; maar van het
Sap en de Schillen der Citroenen bekomen.
.'
UNGUENTUM DIGESTIVUM,Bever<:.I1ykii:
DIGESTIVUM,Beverwykii: Ijt.
~. Sueci Hy.

perie Palftdapii,
Paludapii, Gentianee
Gentiance minor. Millelol.
Mille/ol. Abfintb. Cbelidon.
Cbelid07J.
ana 3 i 6. Mell. despumat. :iJ j. Olei Hyperic.
major. Perficar. alla
~ vi·
vi. Tberebintb. Vellet.
Venct. ~ iij
iij.. .Alum.
A/um. ufo.
uft· 5
3 j. Far;'n.
triti,·cce.
Farin. tritiGelE'
q. s. F. Linimmt.
Liniment.
Een ander van HrLDANUs:
HILDANUS: ~. Cme,
rme, Col'pbon.
Col,pbon. ana
Dna 5j. Gum.
mi Elem;"
Tberebintb. Cyper. ana
Olci. L!lmbrieor~
Lumbrieor_ Amyg~
Elemi, Tberehintb.
Olei.
Amygdalar. dule. Rofar.
RoJar. Ovorum.
0'110,.14711. ana
aria j. Laat deefen in eene pan
{melten
fmelten;; zyg ze door een' doek, en doe daartoe Pulv. Lumbr.
Terreftr.
Terreft,.. ;?i ij. Croei ~ j. F. U11,uent
U1lKuent
UNGUENTUM ENOLATUM:
ENtJLATUM: ~. Rad. Ellul.
Enul. rec. ~ij
SU.•
.Axung.
OJivar. 5iv.
3iv. StoOt dit in ecn
een Mar.
Axung. Pore.
PDre. vvj.j. Ol. Otivar.
Marmeren Mortier welonderéén. Laat het vervolgens een wei·
Dig
nig opwellen; giet het dan door; druk het fterk uilen
uit en fmelt
Cerce fiav. Tliereb.
nereb. Venet. d ij. F. Unguent.
'er by Ceree
UnguC1lt.
FUSCUM. Wurtzii: Ijt.
Terrce vitriolidulc.
UNGUENTUM FUSCUM,
~. Terree
Uj.
iij. Flor
Flor.• .!Eris;;;
JEr;s ; x. Aeet. Vini.
Vin;, waarin eenige dagen gema'
cereerd en daarna uitgeperft zyn Fol. Plantag. en Cbelidon.
Cbelido?l.
maj. iij.
jjj. Pblegmat. Vitrivl.
Pitriol. ij. Mellis despumat. vj. In·
fpilfeer dit, onder geduurige omroering, en breng het tot de
fpiifeer
dikre van een honig.
regte dik[e
UNGUENTIJM lNFRIGIDANS, Galmi:
Galeni: 1Jt.
~. CerlZ
Cer~ albe
alb.
j. Ot.
IV.
Laat het by een zagt vuur fmelten;
Ol. RoJar. 1v•
roer het geduurig om, en giet 'cr
Roofen.Afyn en een
lOer
'er wat Roofen-Afyn
weinig Roofenwater by.
by, en maak het tot eene Zalf.
UNGUENTUM DE LINARIA. ~. Fol. & Flor. 'lJirid.
virid. LiLi.
flarim
M ij. Weekt deefe in vj ongezouten varkens Teufel
reufel
nariee M
die ge[molrcn
gefmolten Meiboter; kook het, tot dat
gefmo\ccn is, of in gefrnolten
vo"tigheid vervlogen is; druk het uit, en doe 'er weder
alle vogtigheid
verfche"Bloemen
Rruiden by; handel als te vooren,
verfche
Bloemen en Kruiden
vooren , en
uitperillng by Ol. Ovor.
OVD'. 6. Ol. Sem. Hyos'
voeg 'er na de uitperffing
dam. expr. 3 ij. Suee.
iij. M. F. Unguent.
ciam.
Suce. Semperviv.3
Semp.ervi'lJ.3 Hj.
Minii iij. Lytbarg. aur. ij.
UNGUENTUM DE MINIO :Ijt.
:~. Millii
Ceruff
&3. Tut. prcepar.
C&ruff ~ i dJ·
prfZpar. 3 iij. Cerm Citrin. ij. Ot.
Ol. R,far•
..
i <O.i.
cO. Jl. L.
•w
A, Un,uent.
Ungvent.
..
U~
UNo

3

:ar

3

3

5
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3
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3

3

3
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3
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VNGUENTUM
lJ'NGUENTUM MUNDIFICATIVUM: IJL.
I}t. Sueci. Nicotian.
:3 ivo Abfintb.
Abjintb. Betonic. Plantagin.
RoJat. Colat.
Co/at. ~ v.
:)
ij. Mell. Rofat.
1 err.
Kook dit by een zagt vuur; roer het om; doe daarby Terr.
'Vitriol.
'Vitrio/. dulc.
dule. 3<tS. pulv. Aloës, FloT•
Flor. Sulpb. Myrrb. á iS j.
Meng alles WIlI
onderéén , en doe nog daar by Tberebintb.
welonderéén
F. Liniment
Venet. q. s. F,
eba...
UNGUENTUM NERVINUM: ~. Herb. recent. Beton. Cba..,
mrepit. Majoranre,
Majoranl2, Mentbm,
Mentbl2, Paral;;sParalys. c. F18r.
Fier. Rorismar. Rut.
Salvim,
Salvice, Fol. rec. Laur. Summit· Anetb. Fior.
Flor. recent. Cbama:m.
Hyperic.
Byperic. Lavendui. Melilot. Sambuc. dá
lá M j. Ba·cc.
Bacc. Juniper.
& Laur. á j. Rad. Pyretbr·
P'Yretbr· 3
5 ij. Alles klein gefneeden en
geftooten zynde, laat men het eenige weeken lang in Ol.
Ol•
Anetb.
.Anetb. Hyperic.
H'Yperic. Lumbr· Terreflr. Humq,n.
Humq.n. & Urfi
Urji á~ 6
{) ftaan

5

43

3

3

trekken; vervolgens laat men het op een zagt vuur uitdam.
pen, en voegt by de uitgeperfte Colatuur , Cerm
Cerce IV. Mafticb. ::;
~ ij. Tberebintb. venet. ~ v· Benzoës in Spir. rin;' reEU/.
reêlif.
dijJolut. 3'
3 vj. ut. L. A. F. Unlfuentum.
5 ij. diJJotut.
Un~uent!~m.
UNGUENTUM NIGRUM , Boccoms,
Boccollis ,de
de zwarte Zalf van Por.
tugat. ~.
13e. Olei.
O/ei. Olivar. viij. de Laterib. i.j. CeruJJ.
Ceruff. CoU:
tuga\.
2) vj. Galb.
Ga/b. Bdellii ana j. Maftieb.
Maftich. Opoponac.
Opopollac. Myrrb.OlibIJn.
43 v. Gummi dmmQniaiiÎ
Amma/liaci 3
::5 iij. Opii :)j j q3
d3
~ Rad. Ariflolocb.
Rot. Gentian. maj. Flor. Centaur. min. ana 3 v· Mercnr.
Mercur. Subl.
17,'
3 ij·
ij- Flor, Sulpb. 3 j. AntimQn.
Antiman. erud. Ungaric.
Ungarie. 3
~
1
dulc. 5
Vi,·
,id.
rid. lEris, Croei Oriental. á 3 ij. Tberebintb·
Tberebi/ltb· 'Den
'Uenet.
et. ij. Ce·
Ce.
fce nov·
/lOV. ij 43·
4}. Campbor. 5
3 ij. Eerft laat men het Litbarg;;r
Litbarg'jr in
fcherpen
fGherpen Wynäfyn q. s. kooken,
Kooken, omtrent een half uur, opdat
de Afyn de deel en van het Litbar!!yrium
Litbarf!'Yrium aanneeme; daarna
doet men den Olie dallrby
daarby en als ze beiden veréénigd zyn.
laat men den Afyn evaporeeren ; vervolgens wordt het Lood.
wit, en daarna de Gummi in Afyn, byzonder gefolveerd; de
Poeders. en op het laatft de Camphor te faamengemengd. en

3

3

5

3

,m

3

3

n.
3

F. S. A. Linimentum.
UNGUENTUM NlHiL!. J]t.. Campbor.
CampbQT. 3 {\
{) Corall. rubr.
ruhr. ppt.
alb. prmp·
3 ij. Lapid. Calaminar. prlEp,
prrep. Nihi; atb.
prrep. ana3 iij.
Hj. AKung.
AICung.
Porcill' in· Aq. RoJalo
Porcil"
Rojal. & Plantag. ab/ut.
ablut· tB
~.(5.
.tS. Mijci
Mijd &F. Uno
guent.
gumt.
UijGUENTU1\I[ NUTRITIVUM: lJZ..
~. Litbarg'jr.
Litbarg'Y" Aur. Sub·
UtjGUENTUlVI
tiliff. pulv. $'\J.S.
ttt,JS· Wei.
Olei. RoJaeei,
RoJaeei. Acet.
Am. Vini ana· q. s· F. Li~
tiUff.
?liment.
niment.
UNGUENTUM POMATUM: ~. Axung. Porcin. $iij6.
Afce
AJa: dulc. S~yrac.
&yrac. Calamit. Rad. lreos. Flor. Car'Yopbyll.
Caryopbyll. Cin.
fla!1l0m~
f1GmQ7ij, ana3 j, Mal. Sin. L im~n "na
/Inti Num.
N'Um. ij. POIT/,Qr. Borsdorf.
Bor.dor/.

Num.
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tv. Kook alles tot dat de vogtigheid vert.eerd is; tyg
Num. rvo
het door en doe daartoe Cerre
Cene q. s. F· Unguelltu7II.
Ungucntu7ll. dat.
dat naar
bet
goedvinden. met de Sp. Rorar kan toebereidt worden. '
UNGUENTUM POPULEUM: ~.
1](.. Gemmarum Popuii
Populi mm.
reem'
# j~. S:amp dezelve klein en laat ze in AXlmg. PQrc.
PQre.
tium· ..
nco
ju •• :#
rec. in
illlui'
.. jij.
iij. weg~'!zet en bewaard worden, tot dat de
volgende Kruiden,
Kruiden. verCch
verfeh daarroe kunnen vergaderd worden.
worden,
Fol· Bardan. LaEltJe·
Lafluc. Semperviv. maj. &:
&. min. Solalz,
Solan. 'Oio.
via.
als: Fol.
I". Umbilic. Pener. Fol. llyosciam. Ma7ldrag.
Malldrag. Papav. atb·
alb. Cy·
RuM 'ener.
Uner, ti
tI:5 iij. Als al/es te raamen
raam en vergaderd en het
mar. Rubi
verfch
verfeh uitgeperfte
uitgeperl1:e Succ.
Suce. Sola;li
Sola;lÎ ~ 6. met Aq. RoJar. iij
iij,,
daarby gedaan is. Iwok
kook het dan tot
tot dat alle vogtigheid uitge.
door, F. UII!{Uent.
dampt is. Druk het uit en zyg het door.
PURGATlVUM: !Je.
IJ.:. A/oi:'.
Aloë's 3 ij. Feil. Tauri
UNGUENTUM PURGATIVUM:
3 j. Scammon. 39 j. Butyri q. s· F. Unguentum.
UJlguentwn. 't welk laxeert
als het op den Navel germeerd
gefmeerd wordt.
wordt, Een ander dat wat
llerker is: ~.
!l<' Rad. HeJ!ebor.
llct!ebor. atb.
albe nigr.
nigT• Aioè's
..Aloè's Hepatie. SeIn.
Se",.
al/es zeer fyn en maak hen
Cataput. mill. ana q. v. pulverifeer alles
Uilf!umtUIll.
tot een UIIRumtu1I7.
RESUMTIVUM,t Femelii.
Femdii. I)!.
R!, Sem'
Sem· Altb.
..A/tb.
UNGUENTUM RESUMTIVUM
FlEnugrrcc.
,/ '3
3 ij. macereer
Famugrrcc. LiIlÎ.
Lini, Gum. Arabic.
Ara bic. Tragaealltb.
Tragacantb. 'I
tt Neem daarvan
dauvan de Mudlag.
Mucilag.
en kook deefe in Aq. Simp!. ttD.
Bl4tyr. rec· :at
1lt cfJ'
cP· Adi].
Adil' A,lat.
APiat• AnJeri!l'
..Anjerill' Gallill'
Gal/in. SuiiJ.
welke met BUlyr.
vogtigheiJ verceerd
verteerd is;
is j daar·
daarii ij gekookt wordt tot dat de vogtigheid
dule. Cbamomill.
(Efypi eB Olei Amygdal. du/e.
na doe daartoe CEfypi
Violar.
Pituli, CerlZ
Piolar. ana
alla ij. M~dfill.
Medllil. Vituli,
CerlC a/b.
alb. ana
alla ~.ti.
&'.ti. F. Ul'~
UI'~
gumt.
UNGUENTUM ROSATUM. Pbar1naeop.
Pbarmaeop. NJrilnb. IJl. Flor.
RoJar. alb· reewt·
ij . ..Axtmg'
Porcill. :at
1lt iv.
ivo Kook deefen
Rofar.
ij.
AXfwg' Porcill'
te faam tot dat alle vogtighcid
vogtjghcid verteerd is;
is j doe daartoe Spi.
RoJar.
Lig1Z. Rbod.
RbQd. 3 j. 1'.
P'. Uilguent.
Unguent.
rit. Rofar.
Olei Lign.
UNGUENTvM
UNGUENTUM STIPTJCUM. Mynjiebti:
MYllficbti: lj<:.
Il<:' OIei
Olei Myrtill.
viij. Cydoll.
N)lIlpb.
RoJar. a71a
ce.
CydOIl. N'J11lpb.
IV. Hyperic. Rofar.
ana ~ ij. Su
Suee.
BUTS.
Mille/ol 1>lalltag.
vij. Menf:
Men~ en Kook
Burs. P6.Jlor.
p,flor. Millejol
J:>Jalltag. ana
alles. tot d:lt
dat de Slppen
S~ppen verv/ongen zyn·
zvn· Doe dan daartoe
Sallgui,.. Dracon.
j. Bol.
".!.Ibr. Orimt. prwp.
Sallguin.
DraeM' Croei. !Wart.
J1art.
Bol- '.!.Ibr.
prrep.
Terra. 'Vitrio/.
CaraIJ. rU/ir.
flI1!P' alla
ana :,l).
:) {\. Radic·
'Vitriol. dule.
dille. Corall.
rIlhr. flI.EP·
Radic, Biflort.
Tormcntill.
Totlnentill. ana 5
;; ijij.• ..Antber.
Antber. RoJàr. Sem.
Selll' Plalltaf!,.
PJalltaf!,. Berber. a1/a
aM
5 j. meng dit met een weinig Afyll,
Afyn. en met Cen.e
Cerl.E q. s. F.
Urzguer.r.
Urzgue~it.
SYMPATHETICUM. Crollii:
erollii: ~.
Adip. Per'
PerUNGUENTUM SYMPATHETICUM,
J}!' ..Adip.
ris Aprugni, Ulji 11/111
illlil 311"
Laat ze in rooden
TOoden Wyo,
Wyn, een
Jn koud water,
water t opdat de JaJTop dry:
half uur kooken; giet z.. In
vende velligheid lIrelllme; dan Lumbr:c. lom.
Jotor. pul-;.:. CerebrJ
AfrugIJ.
AjrllC ll •

I".

3

3

n.

3
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.Aprugn.
,Aprugn. Mumice, Lap. Hcetnatit.
HlZfnatif. Santal. rubr·
ruhr· alla
Dna j. Umue
Usmce
ue llt.
Crllll
Hum/llz. interent.
inUrent. 3 j. F· Ung
Crll71 HumtIn.
Unguellt.
VNGUENTUM
VERMES.
UNGUENTUM AD VER
MES. Zalf tegens
te~ens de Wormen:
~. Aloë
5 ij. Foll. Taf/ri
Calo.
Aloë;I bepatic. :5
Tauri infpiffat. 3 j. Olei Cela.
'Y,ltb.
cY'lth. :3
3 j. Alfi7ltb.
Aljilltb. q.
q' _s· F· Ung/wzt.
UlIli'Wlt.
UNGUENTUM VlJLr.;ERARIUM:~.
VLJLr.oERARLUM:~. BalJam
Balfam Pemvian. Ol.
defl., Tartarj·
Tarrari. a· q. pl. F. Ullgueut.
defl.
UllgUe1lt.
UNGUIS. Zie htt
hl:t Artykel NAGEL.
UNGUIS. Zoo no~mt men hc;t
het onderfte
onderlle en fmalle
Cmalle gedeelte van
elk Bloemblad, alwaar het in de kelk zit.
UNGUrS. Zie het Artykel PTERYGlUM.
PTERYGIUM.
UNGUIS.
UNGUrs
UNGUIS OCULI. Zie het Artykel OOGVLIESEN.
UNGUIS
UNG UIS ODORATUS. Is eene langagtige,
langaglige, uit twee klapvlieklapvlie.
fen uefiaande
beftaandl: Moffel.
MafTei. Ze heeft of een zeer aangenaamen
mir.lh: als Bever7.wyn:
reuk, of ten minlle
Beverzwyn: maar terwyl heden ten
dage de
dl: regte Unguis
UJlguis Odoratlls
Odoratus in Europa niet meer gevon·
den wordt, zoo worde de Solm maar flegts
OtlYx
l1egts Unguis of 01lYX:
genaamd. Men zegt dat ze zeer goed is tegens den Steen en
de opgellopte
opgefiopte Pis.
VNG U LA. Klauw. Is het hoornagtige
hooTnagtige deel onder aan de voevoe.
ttn
ten van zulkt
zulkl: Dieren die gefple:;:ten
gefpleelen Klauwen hebben. By
voorbeeld
UI/gula Alcis,
voorheeld Ullguta
AJds, Elandsklaauw.
UN GUL
8. Embryotblaftes Is een Chirurgieaal Ir.firument
UNG
U LA.
Ir.flrument of
Haak, waarme,le
waarme.le de doode Vrugt
VlUgt van eenc
eene Zwangere Vrouw
afgehaald wordt.
UNG U LA!: Dus wierden zekere Coort
UNGULlE
foort van yreren
yferen haak en bV
eerllt Chriflenen
Chri!lenen genaamd, die men gt::urulkte
py.
de eer/hl
gebruikte uy
by het PV.
nigen of vc;r':lrJnden
verJunden der Martelaaren. Dezt)v"n
Dezl:!vën waren zoo
v~eeCch mede uit het Vg.
fcherp dat men 'cr geheele !lukken
flukken vleerch
Ug.
ch~ar1J konde haaIen.
chaarn
haaien.
UNGULA OCULI. Zie het Artykcl PTERYGIllM.
PTERYGlUM.
UNICAPSULARE SEMEN. Zoo wordt een Zaad
Z~ad genaamd,
d.1t in eell
eel] enkel vakjt!
d.lt
vakj~ van eene HuIze befboten
benoaren is.
UNICORNU Een Dier. Zie het Artykel
Arcykel EllXILJORN.
EENILJORN.
UNICOR\'U. Een S:t::rrebeeld.
UNICOR~U.
S:errebeeld. Zie het Ar/yl,el
Ar/vl,el EENHOORN,
UNICORNU ARTIFICIALE. Door de konll:
kon-ft gemaJkte
gema3kte Een·
hoorf]; uit 1e
ie MISCllLL.
CURIOSOR. ~. Unic
hoor');
MISCELL. NATUR. CURIOson.
Un ic OY/l.
0 r/l.
fo.!Jil.
foffil. rn(:;t
met Tillflura Bez;oardica
Bezoardica doorweekt. Cm;.
COTl;. CervÎ
Cervi BeZIJo
Bezuardici met
dtztlve Effmtia geimprcegneerd.
mee dtzt!ve
geimprregneerd, Ten.
Terr. Lemn. atb.
1~1elitens. welke doortrokken
of 1\1c1itellS.
doortrflkken is. met Decofl. riperar. alla
:tU' IJ' ;;3 xij. 3
Sij.
~r· viij. Corallior.
:at
Ij. gT.
Coral/ior. rubr. prrep. &
& cum. Baljàm.
Radicali Margaritar. impragnat. :tt
:(t j.
v. :;
;; 6·
6' gr· IV' Oj1O./!- de
Cord. Cerv.
Cer"J. met Aq. Bezoardic. tot
tOt een MagUlerium
Magilterium gemadkt;
gema;,kt;
p;,t. ai.a
fi~
Lapid. Callcro r • Pi'c,
aila 'tV
# j. 3 vj. 3 j. g'.
g .• IV.
IV· Antim· fix.
Diapboretlc, :ti' 0
O' 36·
Cort/c. exter.
f) I)IJ f).
3 {3. gr. vj. Effe"t.
Effelit. Citri.
Cieri. Comc.
1:C.
Arr.br. alla
rec. ubsqlle
ubsqllc igne paTat. A,nbr.
alJa ad placir;tm.
pJa,if:/m. Maak alles in
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een Steenen Vyfel met een' houten Stamper tot een Subtiei
Subtiel
Poeder Daarna maak in denzelfden Vyfel met Gelatin. C. c·
C.
en Mu~ilag. Tragacantb. per. Aq. Bezoardic. Uitgetrokken
uitgetrokken eene
fterke
1l:erke en taaie Maffa, uitwelke daarna de gedaante van een
Hoorn kan geformeerd worden,
worden. 't welk het waare Eenhoorn
(Unicornu Verum) in vermogen overtreft.
UNICORNU FOSSILE. Zie het Artykel EENHOORN (del/~
(dezj~
baare).
UNICORNU VERUM. Unicornu Marinum;
Marinumó Het ruwe en
waare Eenhoorn, is een zeer lange get1:reepte
gefireepte en gelyk als gage.
draaide tand van een zekeren/Groenlandfchen
zekererrGroenlandfchen Walvifch, zynzyn·
de vanbuiten geel en vanbinnen wit. Het wordt uit Groenland
geb ragt. De Vifcn
Vifch van welken dit Eenhoorn komt, wordt genoemd Narwal (Zie het Artykel EENHOORNVISCH)
EENHOORNVJSCH) omdat hy
zig geneert
geneerc met doode Ligchaamen eu Aas, 't welke men Nar
noemt. Deefe tand is
i~ geplaatll:
geplaatfl: in de holte des bovenllen
bovenfl:en Ka.
kebeens, gelyk de Tanden aan andere Dieren, zoo d~t dikfieekt. Hierom
wils in deefen groot en Tand nog een kleine t1:eekt.
is het te denken dat de Tanden zoo wel uit deefen Vifch.
Vifch, als
van den Menfch
Men[ch uitvallen.
uitvallen, en dat 'er wederom anderen groeien ..
Dat 'er buiten deefen Vifch
Vi[ch nog eene andere Unicornu,
Unicornu. die
naar een Paard gelykt,
gelykt. en een Hoorn voor het voorhoQfd
voorhoGfd
draagt,
draagt i zou zyn, wordt door veele Natuurkundigen ontkenel.
hoom
om komt in kragten , wegens zyn vlug zout, met
- Dit ho
bet Yvoor en Hertshoorn overéén. Men houdt het ook voor
een Antidotum tegens alle vergiften; en vervolgens wordt het
tegens de vallende Ziekte. Mafelen.
Mafelen J heete Koortfen.
KoortCen, pynen
des Ligchaams, enz. gepreefen.
tJNIE.
UNIE. Eene Verbindtenis. Zoodanig eene Unie of Eeuwige
Frankryl\, Franciscus
Verbindtenis is tuffchen den Koning van Frankryk,
1I en de Zwitrers
Zwitfers in het Jaar
Jaal 1516 geflooten. Alsmede in het
Jaar 1579.
1579, wanneer de VII Vereenigde Provintien
Prov]ntien., zjg
zig van
vall
de overige X Nederlandfche Provintien
Provimien gefcheurd hebbende,
hebbende.
op den 29 Januari,
Januari. de zoogenoemde
zoogenoemdc Unie of het Eeuwige
Verbdnd van Utrecht oprichteden. In de voorige Eeuw, naa·
melyk in 1610,
16IO. richteden de Protet1:anten
Protefianten in Duitfchland on·'
onder zig eene verbindtenis op, die
ctie zy de Unie noemden; daar
daar-..
Room[ch-Catholyken de
dezoogenaamde
entegen kwamen de Roomfch-Catholyken
zoogenaamde Li·
gue Ie fluiten. Koninginne ANNA van Engeland heeft in 1707
17°7
de lang ontworpene Unie der beide Koninkryken.
Koninkryken, EngeJand
en Schotland, gelukkig tot fiand
fl:and gebragt. Het verbond dat
VIl, de Koning van Pruiffen,
Pruiffen. de Keurvorfl:
Keifer KAREt. de VII.
van de Paltz
PaJtz en de Koning van Zweden, als Landgraaf van
van'
Heffen- Caffel, in Auguftus
Augufius des Jaars 1744. te Frankfort,faa.
Frankfort, [aa.
Heffen.Caffel,
men {looten,
{looten. wierd ooi\
ooi> eene Unie geheeten
,UNI·
UNI·
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tlNIFOLIUM. Gramen Parnaffi. Eenblad. Par1lasgras.
Parnasgras. Grneic
GrneiL
op de Bergen
Bergen,J en op magere doch ook warerägtige
waterägtige W
Wed:r:cd:l>
den. Het geheele Kruid be11:aat
bell:aat flechts
Dechts uit één Wortelblad •
Folium Radicale, nevens nog een blad, onder den B!oe,;,·c;n
B!oe,;,·cn
Vrugt·Stengel. Het groeit zeer laag en draagt vierbladige rere~
gelmaatige Bloemt jes ; uit welkers Piflil eene bontverwige
bO!ltverwige
Bes voortkomt. Deefe
DeeCe Plant dient tegens het vergift en de
Peft, en uitwendig tegens het bloeden der wonden, [cheurin.
fcheurin.
gen in het vleefch.
vleeCch. en Zwakheid der Oogen.
UNIFORMIT EIT. Eendragt, eenftemmigheid,overeenkomll:
UNIFORMITEIT.
eenftemmigheid.overeenkomll:....
.....
Uniforme wordt ook verftaan van eenerlei dragt en kleeding;
ook van eenerlei Veldteken.
UNIGENITUS. De Canflitutie
Conflitutie Unigenitus. Is eene Pauffe.
1713
I 3 te Romen uitgegeeven wierd en waar.
lyke Bulle, die in 17
in de Zedenkundige Aanmerkingen van den ,in het Jaar 1719.
1719;
te Am11:erdam
Amll:erdam gell:orvenen Pater Quesnel
Quesnel,J over het Nieuwe
Teftament, als Ketterfche Stellingen veroordeeld zyn; en ver·
ver.
mits deefe Bulle met de woorden Unigenitus Deifilius
Dei filius begint.
zoo wordt zy gemeenelyk de COl1flitutie
C071ftitutie Uniginitus genaamd.
frankryk gezonden, en aan den Kar.
KarWanneer dezelve naar Frankryk
dinaal en Aardsbiffchop van Parys, den Hertog van N oailles
behandigd wierd, weigerde dezelve die Waereldkundig te maa·
ken
ken,J tot dat hy met de Geeftelykheid
Geefielykheid daarover zoude
zoudt: geraad.
hebbel'l ;' zynde vervolgens verfcheide Raadsvergaderin.
Raadsvergaderin·
pleegd hebbea
gen gehouden, waarin men overéénkwam , dat het tegens de
vryheid der Gallicaanfche Kerk ftreed, wanneer men de Pausdez01ven niet
felyke Bullen zoo maar blindelings aannam, en dez~lven
Geell:elykheid onderzogt,
onderzogt. En vermits de onfeil.
eerft door de Gee11:elykheid
baarheid van den Paus daardoor een grooten aanftoot
aanfloot leed,
leed.
zoo drong de Paus op derzelver aanneeming Il:erk aan, en Ka.
Ko.
ning LODEWYK de XIV begeerde zulks volll:rektelyk; maar
Ding
malr
de Aardsbiffchqp van Parys met zyne Aanhangers,
Aanhangers. bteeven :lig
Confti.,
ten uiterfte daartegen aankanten, zoo dat door deefe Confh.
tutie
tut ie in Frankryk eene groote onéénigheid en opfchudding ontont·
Geeftelykbeid hebben.
ftond. De voornaamll:e Prelaaten der Geeftelykheid
inzonderheid na den dood van LODEWYK den XI V, de ge.
voelens van den Kardinaal de Noailles omhelsd, ja zelfs op
den 7 April 1717 aan een algemeen Nationaal Concilie geap.
geappelleerd, waaronder zig voornaamelyk de vier zoogenaamde
appelleerende Biffchoppen van Mirepoix. Montpellier,
Montpellier. Seoez
Senez
Bou!ogne bevonden; hebbende zoo wel het Pauffelyke
Pauifelyke als
en Bou/ogne
bet
het Franfche Hof tot deefen tyd toe geen middel kunnen vin·
vinden, waardoor deefe verwarde Zaak kon bygelegd worden.
Ondertuirchen
Ondertuifchen is in Frankryk ter voorkoming van grootICr
grooeer on.
ruft
ruft,J op den 7 Oaober 1717, een Koninklyk Edlét uitgegee·
ven. wordende hetzelve den 8 daaraanvolgende in het ParIe·
ParIa·
X. D.EÈL.
DEÈL.
D cl
nH.m:~
nH.m~
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ment te Parys geregifireerd,
geregill:reerd, dat de Disputen wegens deert:]
deels
Bulle opgefchOrt blyven, en met
BulIe
~et een eeuwig fiilzwygen belegd zouden zyn; ook verder memant daarvan iets fpreeken ,•
fchryven, drukken noch verkoopen zoude, tot dat zyne Pausfelylte Heiligheid een middel mogt uitgevonden hebben, om
felyke
Gefchillen ten eenemaal weg te neemen ; die ondertus.
ondertus#
deefe GeCchilien
weerfpan...
fchen daartegen kwam te handelen.
handelen ~ zoude als een weerfpan
neling, en een verftoorder
verfioorder van de gemeene rufi
ruft aangemerkt
niettegenfiaande heeft men daardoor geenworden. Maar des niettegenftaande
fints kunnen beletten, dat beide de Part yen , naamelyk de
fiots
Appellanten
Appeilanten en Non'Appellanten elkander tot nogtoe hevig
ln Maart 1720 heeft de Regent zig goede
vervolgd hebben. In
hoop gegeeven, om die zaak door een vergelyk uit den weg te
ruimen. nademaal zeker Leerfiuk, Corpus Doêtrince
Doétrince genaamd
genaamd.~
ruimen,
te voorrchyn
voorfchyn kwam. Waarna
W~arna de COJJ!H!utie
ConH:itutie zoude verklaard
en aangenomen worden. Sommigen lieten zig gevallen,
gevallen. zoo"
zoo ..
danig een vergelyk aan te gaan; waaronder zig ook de Kar.
Kardinaal van Noail!es
Noailles zelfs bevond; maar anderen bleeven flegts
by het Corpus
Corpns Dofèrill(IJ,
Dof&rinlE, zonder de Confiitutie, en wederom
anderen bleeven hun Appel alleen
all;;en aanhangen, en vernicuwden
vernieuwden
hetzelve, dewyl de Zaak reeds voor den Rechterfioel der Kerke gebragt was; en nog aderen
anderen ftonden
fionden daarop, dat de Con.
Con~
ftitutie
lbtutie zuiver en eenvouwdig aangenomen moeft
moefi worden.
c!e Regent daarop
d:mop drong, dat dit vergelyk in den
Schoon nu de
~ereglfl:reeJ en bekend gemaakt wierd, zoo is
grooten Raad gé!regifl:reeJ
doch de Paus da::;rmcde
vredtn geweefi; ook zyn in
da"rmede niet te v.redtn
Frankryl\ nog mter Farden
Faêc[en daardoor onutaan,
ontltaan, en de gemoevcrceni~d geworden. Maar onder
deren meer verbittcr:.l
verbitter:i dan vcreenigd
d.:: XV hebben de Aanhangers
de Regeering van LODEWYK d;::
van de Conihtutie,
opperrnJgt
Conftitutie. door eene niet geringe lift, de oppermJgt
taamelyk verkreegen; inzonderheid wanneer de Cardinaal de
Noailles,
cinde, de Conftitutie
Confiitutie zuiver en een.
N oailles, kort voor zyn einc!e,
vouwJig beleden heeft. Echter hebben de AnticonHitutionaAnticonH:itutiona.
vouwdig
rHItn, of zoogenaamde Appellanten, ook niet geru1l:;
geruft; zynde
riffen,
by deefe gelegenheid v<:ele
veele leefenswaardige Gefchriften te voor
voor...
[chyn
Hei.
fchyn gekomen, waartoc
waartoe voornaamelyk de ,tuffehen
,tuffchen zyne HeiKard:naal de Noailles gewiffelde Brieven; de
ligheid en den Kardinaal
aangefielde Confultatie der Advocaaten
Advocaatc;n van het Parlement te
parys,
parys. over de uitwyfingen
uitwylingen van het Concilie te Ambrun; de
wederlegging daarop van de in de Louvre te Parys verga~
derde KardinaaIen
Kardinaaien en Aardsbiffchoppen.
Aardsbiffchoppen, in een Gefchrift aan
Biffchops van Monrpellier
Montpellier
den Koning overgegeeven, en des Biifchops
Verdeedingsfchrift behooren. Deefe Onrull:en
Onru!1:en duurden daar.
Confiitutie hebben onder
na nog,
nog. en de Aanhangers van de Confiitutle
de bc[cherming
befcherming van den Kardinaal de Fleury die Zaak zoo
'VlölrIe
"ene gebxagt, dat het Parlement met alle óeszelfs
deszelfs verwogen
vertoogen
niets
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niets heeft kunnen uitvoeren ;hebbende zelfs verCcheide
verreheide Par.
Iements-Leden, voor ettelyke Jaaren, liever het B.mnilfement
B,mniffement
lements·Leden,
willen verklefen
f1:uk af te wyken en
ea
verktefen,, dan eenigfints van hun 11:uk
g~even.
iers toe te geeven.
UNIONES. MargaritlB.
Margaritce. Zie het Arrykel
Artykel PAERL.
UNIONRS.
UNITARISSEN. Dus noemt men de geenen die maar één
UN1TARtSSEN.
Per
foon 10
In de
dt! Godheid fl:elIen.
fiellen. Men noemt ze ook ARIANEN'
Per[oon
SOCINIANEN.
en SocrNIANEN.
UNIT EN. Zoo
Zuo worden die Grieken genaamd, welken
we!ken den
UNITEN.
erkennen, en even\vel
even \Vel de Griekfche
Griek[che
PauS voor Opperhoofd erkennen.
Kerkgewoomens gehoorzaamen.
gehootzaamen.
Kerkgewoontens
UNITlS VIRlBUS.
VIRLBUS, CON]UNCTIM,
CONJUNCTIM, CON]UNCTIS VI.
UNITIS
RIBUS. Gezamerlyker hand.
hand, met gelyke magt.
UNI
VERSAAL TINCTUUR, betekent zo\>
UNIVERSAAL
Z00 veel als de LA'
PHILOSOPHORUM of PbitoJopbiJcben
PbiloJopbifcben Steen.
Steen, waarvan op zyn
PIS PHlLOSOPHORUM
pi
3?ts gefprooken is.
plaats
UNIVERSALIEN. Zoo worden in het Koninkryk van Poouitfchryvingen genaamd.
genaamd, die.
die J of we~;;:ns
len, de Koninklyke uit[chryvingen
dt:n Ryksdag of het algemeene opöntbod, of andere openbaaopenbaa.
den
re aangelegenheden, aan de Standèn
Standen verzonnen worden De
uitfchryvingen beginnen met dedfe
de de woorden: U'IÎverfis
U>liverfts &
& Si}l>
Sil1.
g,ulis
gulis &c. &c. waarvan zy den naam van Ufli'lJerjalim
Utliverfalim heb.
ben.
UNIVERSITEIT en ACADEMIE. Zyn twee naamen die men
HoogeCchooIen geeft, maar die men gemeenelvk met
aan de HoogeCchooien
CC)[legie
malkander verwart. - UNIVERSITEIT betekent een C'JlIegie
of Corpus van Leeraars en Leerlingen.
Leerlingen, die als eene byzon.
by:wn.
dere Republiek met malkander uitmaak
en; hun eigen Rechts.
uitmaaken;
gebied en Wetten hebben; van niemant dan van de Hooge
Lands Oppermagt afhangen, en de Graaden of Eeretrappen
van Gdeerdheid
G~leerdheid , naar alh:
al!.:: de Fa:u!teicen
Fa::ulteicen aan de Candidaten
Candidatell
laat!1:e integendeel de Academien niet
verleenen kunnen; welk laatfie
doen mogen, en daarom in dit fl:uk
!1:uk minder zyn dan de UniUni.
verfiteiten. De oude Grieken zyn de eerfien
weeft die eeno
eerfl:en ge
geweeft
eene
Hoogefehaal te Athenen hebben opgericht, waarin
waarÏn alle wee·
wee.
Hoogefehooi
rècht van Univer~
ten[chappen openlyk geleerd wierden Het r~cht
tenrchappen
richten. is eene hooge Voorbehouding, dat den
fiteiten op te richten,
Keiferen, Koningen en Pauren alleen toekomt; en offcroon
offcboon
KeifeHm,
niemant:
Vorfren en Aardsbilfchoppen
Aa'·JsbilTchoppen •,di<:
dil: niemant
zekere Keurvorfien, Vorflen
er·
anders dan onmiddelyk den Kdfer of den Paus boven zig er.
Univerfiti'>irer. moger.
moge!? optichLn,
oplÎchLn, zoo moe.
kennen. insgelyks Univerfit~irer.
Pdvileg;t:n van Confirmatie van den Keifer
Keifa of van
ten zy de Pdvileg't:n
den Paus haale!l,
haale:l, indien hunne Doetoren
Dotloren en gepromoveerde
plaa,fen zullen toegèlaaten en er.
erPer[oonen ook op andere plaatfen
Perfoonen
dit: wyfe zyn de Hoogefchoolen van Altorf
kend worden. Op die
en Straatsburg voor weinige Jaaren,
Jaaren, nog maar Academiea
Academiell
go:
DJ 2
il,0:
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j!eweeft, tot dat ~e Roomfche ~eifer bun
hun de ontbreeke1!de
ontbreeke!lde<
I!ewee!l:,
Previlegien, van In alle Faculteiten en Weetc.n[cbappen
Weet"nfchappen te
promov-eeren,
promoveeren , verleend heeft. De Pauren
Paufen hebben voor dee.
fen in bunne Decreeten , alleen de Hooge Scbool
Schooien
en van Parys. Oxford, Bologne en Salamanca, met den naam van
rys,
Doél:oren in de Geefielyke of
Univerfiteiten vervaardigd, De Doé1oren
Kerkelyke Rechten, die op Protefiant[cbe
Protefiantfche Univerfiteiten
Univerfiteilen daar
toe ver
beven waren, beeft
verheven
heeft men fomtyds op Roomfeh·Catho.
Roomfch-Catho.
lyke
lyk(l plaatfen deeCen
deefen tytel willen betwifien,
bet willen , onder voorwendPauffelyke bevefiiging niet deelagtig waren;
fel als of zy de PaufIelyke
maar vermits bet
het klaar is, dat zelfs een Keifer in de Geefie.
Geefte.
lyke Rechten. Doé1ors
DoElors kan maalwn.
maaken. en de Paus niets daar
tepen
tellen in te brengen heeft, zoo hebben zig dezelven in het
be~it van hunne waardigheid gehandhaafd, en zyn daarop
zoo wel by d~
200
de Keiferlyke Kamer, als ook op andere PlaatPlaat.
fen.
fen, tot Eerampten en Bedieningen toegelaaten; gelyk ook
de gepromoveerden op de Nederlandfche Academien te LeV.
Ley.
den, Utrecht, Harderwyk en Franeker, by byzondere overéénkomfien nu overal mede toegelaaten worden. In Duitrch.
Duitfch.
land en in Frankryk zyn eene groote menigte van die Uni.
verfiteiten; zoodanig dat de eene de and~re.
and~re, om de nabynaby.
heid, onderdrukt. Maar de Univerfiteit van Parys heeft dit
onderCcheid, dat geen Monnik of Jefuit op de.
merkwaardig onderrcheid.
zelve tot een ProfefIoraat
Profefforaat toegelaaten wordt, dewyl dee[ct
deer!)
Geefielyken bet
het gezag van den Paus boven de Concilien fieI.
Hellen. en de ]e(uiten
Jefuiten zig inzonderheid aan deszelfs volfirekte
voli1:rekte
bevelen. by het intreeden van dit GenooUèhap.
Genoouèhap. door hunne
Gelofte, flegts onderwerpen; daarïntegendeel de Uni·
Uni.
vierde Gelofte.
verfiteit van Parys, het gezag van den Paus, beneden en
aan de uitfpraak van de Concilien ftelt,
fielt. en zig ftandvaftig
bepaalingen, in de Vergadering van Poiffi
poim genomen.
aan de bepaalingen.
houdt , waarïn beflooten is, dat de Paus niets tot nadeel
van de gemelde Univerfiteit zal durven of mogen veran.
deren.
UNIVOCA. Worden in de Scholailieke
Scholafiieke Logica tegenover de
LEquivoca gefield,
gefteld, en zy behooren tot de Antiprcedicamenta.
Maar ./Equivoca worden genaamd als eener lei naamen, ver..
fcheiden zaaken, Univoca,
Univocll, als veelerlei naamen aan eenerlei
Ry voorbeeld het woord Animal
zaaken gegeeven worden. By
wordt als een Gmus
ent!s van zyne Species. Honden, Katten.
Katten»
Pa;lrden,
Pa;'rden, enz.
enz- Ull{voce;
Ullfvoce; maar het woord Hond van een zeker
LElju;,~
viervoetig Dier op Aarde. en van een Hemelsteken , LElju;"
voce gebruikt.
UNSTER of EVENAAR. Betekent eene Waag, aan welker
c.:ene
C;(lne zyde een Haal
Haal,.
•• en
CIl op de tweede een Gewigt hangt.
't
" welk

UNX.

UP U.'
UPU~

URA.

4 2l

af· en aanfchuifc, om dus met een en hetzelfde
't welk men afGewigt, zaaken van verfchiIlcnde zwaarte te weegen.
UNXIA· Een bynaam dien de oude Heidenen aan hunne Go.
dinne Juno gegeeven hebben, afkomftig van het woord Un ..
om de Poften dt.r
gere, Zalven; omdat men gewoon was Om
zal.
deuren van Nieuwgetrouwden , op de Bruiloftsdagen. te zalven. Hiervan is
i5 het Latynfche woord Uncerus, Vrouwen,
afkomftig. als of men zeide Unxores.
GPUPA. Hoppe, Wiede·HoptJe.
aCchverwige, zwarte
lJPUPA.
Wiede·HoP1Je. Is een afchverwige,
Vogel, wat grooter dan een kwartel, met een kop die een
{choonen
fchoont:n kuif draagt, die. uit eene
eelle foort van kamme met
lang, zwart.
zwart, van onder
veele Vederen bel1:aar.
beftaat. De bek is lang.
Schc:nkels
gekromd; de hals is kort en de f1:aart
fiaart groot; zyne Schenkels
zyn kort en hy onthoudt zig in de BoiTchen en op dampige
moeraillge
moeramge plaatCen,
plaatfen , zoekende meer den grond en de vuilnis
leefe van Wormen.
Wormen, Vliegen. uitwerp'
dan de Boomer. Hy leeft
{els.
e1lZ. en fchoon hy niet dient om te eeten, meen en fom·
fels, C1lZ.
Vlee[ch dienftig
dienllig zoude zyn in het
mlgen echter dat zyn VleeCch
Kolyk.
Blaasband ,Watervat.
Watervat. Is een dun vliesagtig
URACHUS. De Blaasballd,
fen ,• d~t van de
langagtig
Jangagtig rond, en van binnen fpongieus \Vee
weeren
Waterblaas, als van het
hee grondbeginfd
grondbeginfel voortkomt,
voortkomt. en al;engs.
aliengs.
kens omtrent den Navel [maller
fmaller of dunner i~. Het dient
diene aan
de Blaas tot een Aanhangfel.
Aanhangfel, en bindt den Navel met den
grond der Blaas te raamen.
faamen.
URAGION. Is de punt van het Harte.
URANIA. Eene van de negen Zang-godinnen der vrye K'mfiep.
flell. Dee[e
Deefe Ilaam
lJaam wil zoo veel te kennen get!ven aa:is J-;f;t
J-:r;t
IlemelJcb. om aan Cé
u; toonen dat zy de Geleerd.:
Geleerd.; TlIJ (ot
woord lIemelJcb.
toe verheffer.
verheffeIl. Haare kleeding wordt (oor·
aan den Hemel !Oe
gekro""Jri,
gaands Hemelsblaauw afgebeeldt, en 7.y met Sterren gel\ro·"Jri.
met een grouten
waar·
grooten Hemelskloot in haare beide han0e:l; waarwarde, dat zy den weg ten Hemel aanaan·
mede aangeduidt wordt.
wyft.
wyl1:.
URANISCUS. Zie het Anykel PALATIUM.
PALATWIIf.
URANI')CUS.
URANISCUS. Zoo wordt van fomllJigen
fommigen het Gefternt~
Gellernt~ ge·
noemd, 'c't welke men in 't gemeen de Zuiderkroon heet.
noemd.
Heee eigenlyk eere
URANOLOGIA. URANOGRAPHIA. Heet
den H~mel,
Hemel, en deefe naam wordt
worJe romtyds
fomtyds
Befchryving van dcn
aan de Sterrekunde gt!geeven. Men zoude gevoeglyk het
deel van de Sterrtkunde dus kunnen noemen, 't welk de
Natuur en de Gefchapenheid van de S~erren en van het ge
Waereld 6ebouw befchryft;
befchryfe; maar in het welke men jui!~
heele Waereld,sebouw
niee
niet n.1ar
naar derzelver beweeging vraagt.
URANOMORPHITES. Deefe
Deele naam geeft men aan defteenen
de fieene!) die
Dd 3
met

-in

URA.

URB
URB.•

.URE.

met Afbeeldingen vercierd
verderd zyn, welken toevallig Hemelfche
Li<Jchaamen
Licrchaamen verbeelden.
URANoscorgs, (In de Ichthyologie) Papec~n
Papecon MaffiliellJe.
Maffiliel1Je.
URANoscOPgS.
Is een Z(~e·.Tch,
Zl~C"l:,:h. ter f!rootte
!!rootte van (;cn
ccn voet of Wat
Wat minder,
Jllet
JIlet twee Zwemvinnen O;J
Oj) den rug,
rug. en de oogen zeer hoog
jn het hoofd (la~nde;
in
fia~nde; waarom hy deefen
deden naam van UranoJco.
pilS
pus of HcmeibeJchowwer
HemelbeJchouwer geitreegen
gekreegen heeft. Hy is bedekt met
wilagtj~ graauw, hard
hard. en glad vel,
vel. dat gemr.kkelyk
gemnkkelyk van
een witagtig
zyn I..igchaam
afgeCcheiden. ZjTn
Zyn kop is dik, breed.
Ligchaam wordt afgeLcheiden.
twe,;: Angelen. wier punten naar den
beenagtig. voorzien met twe<!
f1:aart
fl:aart zyn
zy., gedraaid. Hy heeft geen fnuit. maar zyn mond is
voO"rhoofd, tuffchen 2Y'
zy'
groot en {taat
fl:aat zeer zonderling op zyn voorhoofd,
ne oogen. Zyne tanden zyn klein. De ton,i:;
tong kort en breed
cn de fraart
fiaart is ook kort en breed. Hy leeft zeer lar.g
lang en
wordt op modderige plaatfen , aan de Oevers, in Frankryk
gevangen,
gevangen. en door de Boeren gegeeten. Zyne gal dient in
Oogziektens
Oogzicktens ter
tcr zuivering.
zuivering,
lJRRANISTEN.
URBANISTEN. Zyn zekere (oort van Nonnen in }<'rankryk,
Frankryk,
URBAll1US,
van de orde van St. Clara, aan welken de Paus URBA:WUS,
de Gedidyke
Gedldyke Regels voorgefchreeven.
voorgefchreeven, maar de Koning aan
dezelve de vryheid gegeeven heeft, om vafl:e
va/l:e Goederen in
het Koninkryk te bezitten; doch onder die voorwaarde.
voorwaarde, dat
11Y
hy ~lHyd
~rltyd het
bet recht heeft, om de Abtdiffen
Abtditfen daarvan te'
te' be
be·.
noelT'en.
URBANOCTAVIANA
URBANOCTA
VIANA SIDERA. Zoo worden vyfverdichtte
Scyrl1eus
Trawanten van Jupiter genaamd, door Ant. Maria Scyrla;us
de Rheita
Rbeita ontdeta;
ontdel\t; en door hem Sidera Urbanoè/;aviana,
UrbanoCtaviana" lcr
ter
eere van Paus URBANUS de VIn
VITJ l:;enaamd.
~enaamd. Edoch G
GASSEN'
A'SEN'
DUS heeft aangetoond,
aangetoond. dat hV
hy vafte
vatte Sterren voor Trawanten
van Jupiter aangezien heeft.
BRAND,
UREDO. (In de Medicynen) Zie het Artykel BRAND.
URENS.
URI':NS. Caufticus
Cau.llicus Zie het Anykel
Artykel BRANDMIDDEL.
URENS FLAMMULA SCANDENS. Zie het ArtykeI Cu:CLEMATIS,
MATTS

URENTIA. Pyrotica.
PYfotica. Dus worden in de.
de, Geneeskunde bran.
rl,n ie
A~tîeDyen genaamd.
ckn
~~ A:tÎenyen
URES. De Duitfchers
Duitrchers ge;;ven
DRES
ge;.;ven dit Dier den naam van Aurocbs.
Het gelykt naar den gemeenen
gemeen en Os,
Os. zoo wd
we! in de ui::wendige
uitwendige
valJ het Ligchaam als in de ldeur
Ideur van het ha
haair;
air ;
gedaante van
maar bet verCchdt
IDaar
verfch;lt 'er val)
val] in grootte, welke die van den OH.
ka,rt,.
t. aIsrr.ede
al&!l.ede door.
dOOf zY!le
zyne IW,ree
korte en dikke hoor.
phant raby ka
nen, (on
nen.
en door ctn
etn buS
bos gt'kroesd,,,
gekroesdé' haairen
haatren die
dre het op den voorct"efe baa;ren
b'la;ren eene
cene [oort
foort van Mus.
Muskop heeft M
M. Tl zegt dat (hoef",
!,usrcuK
lmsreuK heb::'en.
heb~en. Eenigen van deefe
dce[e Dit:l'enlle~ben
Dicl'enlletlben een lan·
langen, anderen een
cen korten baard.

Men

URE.

URG.
VRG.

URI.'
URt
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Men vindt ze in Poolen, PruiiTchen,
Ruiland.
Pruifrchen, Lyfiand
Lyfland en Rufland.
De Poolen geeven aan deefe foort van Os den naam van
Tur. Dit Dier heeft eene verfchrikkelyke fl:erkte,
f1:erkte, en zyne
oogen zyn vol vuur. De Gauloifche jeugd oefFende zig door
de Jagt van deefe Dieren. Die geeoen
geeuen behaalden den prys
die het grootfte
grootfie getal van derzelven hoornen terug bragten.
bragten,
't geen bewyfen
bevvyfen "an
van hunne Overwinningen waren· De huid
der Ures is hard en dik. Men maakt van zyne hoornen,
hoornen. ge.
lyk van die der Offen,
Ofren, verfchiHende
verfchilIende werken.
Piffen of Waterloo[en.
URESIS. Het PiiTen
URETERS. De Pisw!!gen.
Piswegen, PisbIlifen
PisblliJen,, Pisleiders. Zyn vlies~
agtige en langagtige ronJe
ranJe Pypen, die van beide de Nieren
in de Blaas gaan, om Uit
UIt dezelven de Pis tot in de Blaas te
leiden. Gemeenelyk
Gemeenelyl~ zyn zy twee in getal, op iedere zy.:le
een, zelden zyn zy dikker dan eene Schryfpen; maar in de
Zuipers zyn ze veel wyder, en nog wyder in die geenen
geeuen die
met den Steen gekweld zyn. Zy ontvangen van de nabyge.
nabyge~
legene deelen kleine Bloed· en Siagäderen, en derzeiller
derzelvr;:r Ze.
Ze·
nuwen komen voort van den tuffchenribbigen fl:am
i'!:am en van
het Lenrlenmerg.
URETHRA. De Schaft.
Schaft, de Pisgang. Is eene vliesagtige en
eenigfints Zenuwagtige gang, welke beneden van den hals
der Blaas tot naar vooren door den Aker loopt. Dezelve kan
onderfcheiden
onder[cheiden worden in een vliesägtig
vHesägtig en fpongieus weefen.
Het eerfte
eerfl:e is inwendig en maakt eigenlyk den gang,
gang. en het
3lidere
on·
alidere is uitwendig. De langheid des Schafts is naar het on.
verfchilIende. By de Mannen is de.
dederfcheid des gellachts
ge!lachts verfcbillende.
zelve omtrent agt, negen of meer dwarue
dwarffe vinger breedtens
lang, doch by de Vrouwen is ze naauwelyks 22. dwarffe vinlang., maar breed er , en kan ook gemakkelrker
gemakkelyker uitgerekt
gers lang,
'Worden;
dezelven de Stçenen
Sccenen gemakkelyker
worden; hierom kunnen dozt:lven
kwvt raaken.
URE-TICA. Zie het Artykel DIURETICA.
URETICA.
URGEEREN. Eene zaak in beweeging brengen; ergens op
aandringen.
"
\
URI. Een van de XIII Cantons in Zwitferland
ZwitCerland eh
en het vierde
in rang; zynde gaheel
tieR
g@heel Roomfebgezind • en belhande
bel1:aande uit ti
ell
Gerneentens, die Partlcipationes of DeeIgenooten
Deelgenooten genoemd
Gemeentens,
worden.
worden, dewyl alle haare Inwooners de Eerampten kunnen
I.unnen
deelägtig worden. Het is met Bergen en Meiren omringd.
àeelägtig
omringd,
en dus van Natuure beveiligd.
bevefiigd. De Regeering ;;!daar
;;ldaar wordt
door een Lam\!'·
Land~·Amptman,
Amptman, benevens andere toegevoegde
Rechters befiierd.
.URIM EN THUMMIM. Betekent zoo veel als Licbt en
Recht. Dus noemde men in het Oude Tefl:ament
Recbt.
Tef1:ament de twaalf
Edele Gefteentens.
Gefteentens, die op den Borillap
Borfl:lap van den Hoogen.
D d .c.
4priCi~
prit:s~

4%4-

URI.

URN.

URO.
URO ..

prieL1:er L1:onden, en waardoor God, gelyk fommlgen verkiaa·
verklaa.
ren, gewoon was de verborgene of toekomende dingen tB
tIJ
verklaaren.
URIN A. Zie het Artykel PIS.
URINARIA FISTULA. Zie bet
het ArtykeI URETHRA.
UltETHRA.
URINATOR. Dir
Dit zegt men van iemant die onder water zwemmen kan.
URINATORIA CAMPANA. Is een kl@kvor~ig
kl@kvor:nig InL1:rument.
door middel van het welke men zig. zonder gevaar. tot op
den grond van de Zee kan begeeven, en het weder ophaalen
der gezonkene dingen bevorderen.
URINOSUS, Dit IS een bynaam van een vJugtig Alcalifch
Zout, dat als Pik ruikt, in onderfcheiding der Salia Lid.
Lixi.
'Viola, dat is: Loogagtige Zouten.
URNA. Is eene
ecne Romeinfche Maat, houdende 4 Congii of eene
halve Ampbora.
Al/!pbora.
balve
bengel van de kruik, dien de
Eene Ster aan het oor of den hengel
Waterman uitgiet, wordt ook Uma genaamd.
URNA SEPULCHRALlS. Dus noemde men afzonderlyke
waarin de oude Romeinen, na het verbranden der
Potten, waarïn
Lyken, de overgebleeven Beenderen, eenige A1Jche, klede.
ren, gefpen, haakjes, ringen en meer diergelyke dingen,
gehad, bewaarden en op eene zedien de overleden had lief gehad.
kere pl33ts be~roeven.
begroeven. Men vindt hier en daar nog eenige
zulke Urnll1 'Sepulcbrales onder de Aarde.
Aarde, die aldaar veele
Eeuwen lang zyn verborgen gewee/1:; behalven dat ze op
rnoeraffige
moeraffige pJaatfen week zyn geworden, en doorgaands by
fiukken worden opgedolven.
UROCRITlCA of UROCRISIS' Dus fpreekt men van Teke.
nen, die uit het zien van de Urina of Pis worden waar ge ,
nomen.
ArtykeI BERGHAAN.
UROGALLUS. Zie het Artykel
URO
VRO MANTES. Zoo noemt men de geen en die zig op de voor';
zegging uit de Pis vry wat laaten voorftaan , en 'er veela! een
een·
te grooten fiaat op maak en.
UROMANTlA. Urocriterium of UroJcopilJ, Zoo wordt het
UROMANTIA.
noodzaa_
genaamd, Of dit van een Geneesheer noodzaa.
Pis bekyken genaamd.
kelvk vereifcht wordt. is nog niet bel1ifcht; voornaameIyk,
voornaameIyk.
grond·ge.
,ge.
aangezien men tekenen heeft die op een beteren grond
bouwd
houwd zyn, om een ]udicimn
]udiciz'l/! Semioticum
Semioticul/! van krankheden te
gêe\"en.
gee\"en.
tntC.1]'vl.A,STIJE.
URCHvl.A.STIh:. Caudiverbera, (SEBA TbeJ. Nat. rer. Tab. CL)
is een" Hagedis, met een langen zaagswy(en fiaarc,
ftaarc, met wel.
ken ..'l.yy rondom zig omflaat, en van den welken zy haaIen
haaren
l1a3~n
na3~n (")ntlecnt.
UltOl'm~~
~ilWl'm~~ ORGA1'JA. Zoo noçmt men die Ligchaamelyke

,

W.
werk~
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werktuigen,
Werktuigen, die de Pis van het Bloed affeheiden
affcheiden., dezelve
ophouden en afvoeren. Het wateragtige deel des bloeds wordt
dagelyks door dranken vermeerderd,
vermeerderd. en de zoutagtige deel en.
en deels mede de verrottende,
verrottende. zwemmen in het ge'.lle water
Iigcbaam aan het gevaar
des bloeds; en deefen zouden het Iigchaam
van bederving onderwerpen, zoo 'er geene wegen voorhanden
waren. om het waterige deel van bet bloed, voor zoo verre
fcbeiden. en tegens
het overvloedig is, van hetzelve af te fcheiden.
hetzelve met de onreine deeltjes" uit te dryven. DeeCe
Deefe af.
fcheiding wordt Excretio SeroJa geheeten
gebeeten J en geCchiedt
gefchiedt deels
door de huid, door middel van de onzigtbaare doorwaafE:ming en
het Zweet. Maar dewyl de zwaare en vette deeltjes des
kunfien
Hen uitgedreeven worden J zoo
hloeds door de huid niet kun
bloeds
is 'er een byzonderen weg om hetzelve van het Bloed te CcJoJei
fcJoJei..
den en af te leiden J door den wyfen Schepper in de Nieren
geplaad1:; welke eerft in het ongeboren kind Glandulre ConCon.
glomeratce of faamenge!l:elde
faamenge!1:elde klieren waren J en uit enkele
deeltjes be!l:onden,
beftonden, die flegts dOlJr
dO'lr vet vereenigd waren; doch
met 'er tyd zoo aan malkander verknogt zyn geworden, dat
ze cen onverdeeld werktuig uitmaakten. Beide liggen ze bobo.
ven den MuJculus PJoas. en onder den onderften
onderfien Schenkel
van het Diapbragma of Middelrif. De regter ligt wat dieper
dan de flinker, ter oorzaake van de" Lever; en de flinker ligt
hooger,
hooger. om dat ze de Milt tor
tot eene Gebuur heeft. 't On.
derfcheid ten aanzien der Vaten bet1:aat daarïn,
daarin. dat de regter
Nier een groote Slagäder,
Slagäder. maar een lwrte
!wrte Ader,
Ader. en de flinflin.
ker een lange Ader en een korte Slagader heeft; 'e welk zoo
l,er
moeft
mOllft weefen •, uit hoofde dat de Vena Ca'Va naa!l:
naafl: by de regreg.
ter,
ter. en de Aörta naaft
naafl: by de flinker Nier is gelegen. Z'I
Darmfcheil, vlak onder den
liggen beide in het vet van het DarrnfcheiI,
p..tuJculus
MuJculus .trans'Verjalis.
.trans'Vcrjalis. De uitwendige plaats aan den rug.
wordt hierom Regifl Rmalis geheeten. Boven de Nieren en
in derzelver vet. 't welk CapJula AdipoJa hiet J,ligt
ligt eene klier,
klier.
tIie
die in de kiederen
kioderen,, voor de geboorte. even zoo groot als
de Nier zelve is. Zy is van bmnen
bmoen hol, en heeft een geel
fap in zig. Zy wordt CapJZlla
CapJula Atrabiliaria genoemd. Som.
migen
rnigen noemen ze in het meervouwdige Renes Succentftriati of
Glandulce Suprarenales. Zy hebben taamelyk groote vaten.
maar
lDaar derzelver gebruik is nog niet regt bekend; Zy verkrygen
door de Arteria Suprarenalis meer bloeds dan zy tot hun
voedCel
de.
voedfe! behoeven, waarom 'er zeker eene afzondering in dezeI ven moet plaats hebben; en [cho')n
fcho')n 'er geen Vas de/erens
zelven
Aquati,us voorhanden is.
is, zoo is 'er nogtans een buitenge
buitenge-•
woon groote Ader
Ader,J die ongetwyfFeld de plaats van het aflei·
Emu/gens eindigt; even
dend watervat vervult J en in de Vella Emulgens
~elyk de Ader in de Milt doet,
doet. die de Va)à
Va/a Lympbatica
Lyw,pbatica inDdS
fl~~
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Dokt.
flokt. Vermoclldyk
Vermo~tldyk beftaat
bc!taat het nut deefer Glandula
Clar/dula Sfipl,I'
SfiP""
Renalis
Rena!is hicrïn, ddt ze een nieuw vogt aal'
aan (Je
'H: Ve71re Renales
byzeue, om ,kn
100., de' Bloeds n:Jar
den .Ioojl
n;jar de Vena Cava H: beo
vaderen. De Nieren zelve ontvangen het Bloed van de Ar·
teria: Rwalcs
Renales of Emulgentes,
Emu/gentes, die zig door dezelven verdeelen;
en aan dcrzclvcr onderlle
onderile nmmetrel<;
nmmetrek cene
eene byzondere Zelfftan.
dil;h:.:itl
dil;h:.:id lr:a3ken,
n:a3ken, welke Cortiealis
Corticatis of VafeuloJa
VafculoJa hie.,
hiei:, en uit
gem(;m:;,:e
geml!r.~,:e Afterill!
Arteria: en Vm(!J
Vma: beltaat. De uiterIte fpitfen der
:~:~,~a,tucll
:~:~t~a.il.rCIl veran,leren
veran,lerell in het voorrioopen
voonloopen ook derwyfe hur.ne
Gcfblte,
Gdblte, dJt ze Zl!er na311W
naallW worden, en het roode
raode gedeelte
des B!ocds nict meer
Illeer houden,
houden. maar alleen het geele waterige
ge~(óclte
ge~(;cltc d1arVJn
d1arvJn opneemen. Dit zyn de eerlte beginfels der
Pisuuisjes,
Pis\.lllisjcs. en zy bevinden zi~ hy malkander in de tweede
Ze!fIlandigLe:d
Ger Nieren,
Nieren. welke Glallduloja
Glaudltlofa hiet. Deefe
Ze!fIlandigLeld è.er
J)isbûi~jes verbinden zig te fnmen
faamen in aanzienlyke Tubu/i. die
Rdliniarii hieten' en voor welker openingen de Papil/rl!
Papil/ce zit·
zit.
ten. dw
die de t(;;rligvlocying
t(;rl<gvlocying der Pis beletten,
beletten. en die de derde
zellitandigheid
uilma~ken, die den naam draagt
zellil-andjgheid der Nieren u;lma~ken,
van Pa;il/uris.
Parillaris. Daar is wel geene holte in de Nieren, die
clcn
~cn naam V;.I1
V;.ll een Bekken draagen kan; maar het begin der
Urctberes of Pisleidcrs
Pisleiders is in derze:ver holle gedeelte in dier·
diervoegen g.:lteld,
gdlelJ, ,üt
("iJt hetzelve het begin fel of den faamenhang
van drie groote Ph
Pi: bui fen uitma1kt.
uitrT1a~kt. En aldus wordt de Pi~.
da"r tcr
tl!r plaatfe, in de Uretbcres
Uretberes geleidt. 't Overige bloed
Vell(lJ Emu/gemes
EmulgClltes in de Vena Cava Dikwils
vloeit door de VellrT:
zyn 'er twee en meer Artel'Îce
Arterice en Verlrl!
Verzce Emfûgclltes,
Emfûgelltes. Dat 'er
ook eene
cene L~mpba in de Nieren geteeld en afgefcheidcn wor·
de,
de. blykt
IJlykt UIt
UIt de 17Pj(l
V(lJ(I Lympblltica,
Lympbfltica, die 1!it derzelver vlakte
l,omcn,
1.omcn, en in de
Je n~buur:gt. CaJu/a
Ca:fula Rmalis
Rellalis zig byéén verga,
verga·
deren. De Pis wordt door de;
de Urt,bcres in de
Je Waterblaas
geleidt. Dit zyn 13nge
I3nge Buifen
Buifcn.• Van een Stroohalm
Strooh31m dik, 100'
pende
peilde in het ve:t
vct \'3!l
\'3!1 het PcritOlltWl11
PC:"ÎtOlltEII111 over den MuJculus
MuJculu.r
PJons,
PJons. i;)
jil <k
d.: ged~JPte als de:
de Letter S, befiaanne
bell:aande uit eene
"efdige,
fpieTige huid of bckieedfel
bekicedfel Zy zyn,
zyn. we·
vefdige, v3tÎge
v3tir,e en fpierige
gen~ Je t~+<:rl':e
t~+(:rp:e der PIS, wLi
wd voorzien van Slymholtens.
SJymholtens,
Cry!M:
Cr)"rl~ cr
cr U,cumc
14(,CUllt:e MilcoJm.
MilCOJt:e. De Scl:ede'inplanting
Sc1:ede'inplanting deefer Pis.
leidel(f.
JeidC:I1"f. in (;e
l;e Bf;;as,
B!;;as, bekt dat de Pis
ris uit de Blaas niet weder
in (kz~!'>C';
dc.3(;!',··c.; 1:;'lJ
1:~11 tCYi:.~
CCYi:.~ loo"e!l.
looÏ'en. De Pisleiders hebben hunne
Rlotdl'attll ViJll
Vitll l'e "L't
r:l:'t km gelyl-:
gely" afioopende VaJa Spmnati.
Rlotd\·;,ttll
ca. De
DI:! Blaas
nl.l'" z~lve l)Cwa~rt
bewa~rt de Pis een tyd
cyd lang, en is daar
toe 001.
oo!" in Ilet
IJet bywndcr
hywnder in fia;;t,
ll:a;;t. als voorzien zynde van verver·
fcheide i\ oj(k(;n.
okken. De buitenlte
buircnfte is een Proceffus van het
J)um{ch(;il
J)~rm{chL:i I 2.:II'e;
z.:h'e; de :lnc'cre
:mc'cre is del'unica
de .1'uTiica MlIfcularis,
Mttfcularis. behefiur.de
t1;~ 13nge. ciri,elswy:'c
ci:-i,elswy;e or,laden,
dr.laden , die aan den hals der
ll:unde tJ;~
eem' !lultfpilr
nUltfpilr Plllai\Lll.
Plllai\Ln.
De dtrde
derde is de Tunica VaJef"
Biaas eel1l'
larir, uit Zenuw."1J
Z~nu\V_'lJ,I Sló;;Sló:;- en
eu BlodaJeren
Blodajeren bellaande, die van
cle
c1e

U ROP.

U ROS..
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de HypogaftriclE
HypogaftrictE en IliaclE
IliactE internm afkomen. De in'wendige
inwendige
huid is rimpelig en klierig; en met Smeerholtens , Cryptre
Cryptte
MucoJre
MucoJa: voorzien, om de andere bekleedfelen voor het by'
tend Zout en de Ccherpe
fcherpe vogten der Pis te beveiligen, - Om
de Blaas niet uit haare plaats te doen wyken,
wyken. 't welk wel
meermaaIen gebeurt, en Hernice J7eficales of Blaasbreuken ver.
veroorzaakt, is dezelve met een Ligamemum
Ligamelltum SuJpe7iforiU1n
SuJpniforium aan
Slagadc:rJyke zydelingzydeling·
den Navel gehtgt, aan welke ook twee Slagad~rlyke
fche banden der Blaafe vall:
vaft zyn, Deefe allen zyn
zyll over!llyf
over!lJyf..
fel~ der voormaalige N itveIv3ten.
itvelvaten. De
Dt: beide Arterim Umbili~
ol1tftaan van de Hypogaftricce; leiden het overige Bloed
cales onrll:aan
van het Kind door den Navel, en verdeelen het door haare
overige takken in de Placenta Uterina.
Uterilla. Na de geboorte houdt
dit oogmerk der Natuur op; en de Slagaders voeren nu geen
blyven aan den Navel vall:,
vaft, en worden
Bloed meer, m1ar blyllen
2vdelingfche
zvdelingJche banden der Blaas. Zoo gaat het ook met den
Cylindri[ch
Uracbus; want het geene men dus noemt, is geen Cylindrifch
var; zelfs de Kwik gaat 'er niet door, en het is onzeker of
de PiS
Pis van bet
het Kind door eene Pisleiding uit zyne Blaas, in
de zoogenaamde Allantoidea loope, dan of de Blaas die
weinige Pis tot na de geboorte bewaare, daar ze ruim genoeg
toe is, en dat nog te meer om dat 'er geen bloed in het
Kind komt, dan hetweJke ree:18
reeds in de Nieren der Moeder is
gezuiverd. Men verdeelt wydcrs
wyders de Blaas in haaren grond
S{!hinc.
en hals. Het dringen tot waterm~l3ken, kan door den S{!hinc,
welflaanshalve , opgehouden worden.
ter, voor eene wyle, weHraanshallle,
De drukking der Cirkelswyfe VeCelen in den gro1d der Blaa_
Bla3.
fe. en het nalaaten of Joslaaten
loslaaten van den SfJbinEler,
SfJbillfler, bevordert
het wat~rmaaken, waartoe de driehoekige en twee dwarlfchc
dwarlfche
Spieren medewerken,
Blaas ligt onder de MuJcuii
MuJculi recU
reEli
medewerken De Bla:Js
Pyramidales, die ietS
iets tot het uitdrul;ken der Pis mede·
medeen Pyramidales.
helpen. By de Vrouwen ligt de Utberus
Utherus onrler dezelven. By
de Mannen heeft men 'er de J7eficulce Semi1!!llps
Seminalps onder, cn
de Inteftinwn
Inteftintt!1l reElum.
reêtum. De uitgeiaacene
uitgeiaatene Urina loopt door de
lloor het derdedeel der Penis. De watergang der
Urethra en door
befraat uit een fponsagtig Ligch:!am,
V Jouwen is korter en beftaat
voor welks einde, in de Vulva, eenige Cryptce 111.ucoJce
lHztcoJce zig
bevinden.
UROPYGIUM. Zoo wordt by de gevederde Gediertens ge·
genoemd de fiuit
fraart
fruit of het einde van den rug, alwaar de ftaart
begint.
UROSCOPIA. De Pisbekyking. Zie het Artyl,el
Artykel UROMANTJA.
befchouwen der p" heeft men op twee zaaken te let·
JetBy het beCchouwen
ten: ten (r) op de Confiftentia
COllfiftentia Liq!lOris.
Liquoris. en ten (2) op des.
zelfs Contenta. Aangaand(;!
Aangaande het et:'rJfe
e(;'rHe moet men zien of de
dU;1, of middelmaatig; ldaar
Jdaar of
COilflflentia der Pis is dik) du;],
troe·

.(.zS

UROS~
UROS:

URP~
URP!L'

URSA
URSA.•

troebel; als ook of de verw wit, bleek, geel, rood
rood.J enz;
zy;
zY' belangen
belangende
de het tweede, daarby heeft men op drie dingen
ge~ acht te Daan:
flaan: (I) op den grond; want het Sedimentum
is,
is of eene ettermaakende fiof. of geronnen bloed, fiukjens
v;n den Steen, fcheurbuikagtig gruis.
gruis, enz. (z)
(2) in het midden
van
valt zelden iets aaomerkelyks
aanmerkelyks voor:
voor; (3) van boven is, of
rchuim
fchuim of eene kroon, of een zoutagtig vliei.
vlieii.
UROSCOPIUM VITRUM. Zoo noemt men een Pisglas of
Urinaal, 't welk zeer doorzigtig en vlln fyn glas moet zyn.
om naauwkeurig de gedaante en fioffen der Pis te kunnen
onderfcheiden.
zien en onderCcheiden.
URPHEDE. Is een Eed, welken de geen
en zweeren moe'
geenen
moeten, die over eene befchuldigde misdaad gevangen gezet zyn,
zyn.
wederom losgelaaten en by een Banniifement
BanniffemeDt gevonnisd worden J dat zy zig niet wreeken of wederom in het Land zul~
den.
zuI~
len komen.
URSA. (In de Aflronomie)
Aftrollomie) De Beer. UrJa Major.
Major, de groote
Beer, is een N oordelyk Sterrebeeld, 't welk het kenbaarlte
van allen is. en by ons nooit ondergaat. Als men de Sterren
wil leeren kennen, zoo maakt men van dit Gefiernte bet beo
gin. In 't gemeen worden daartoe 39 Sterren gerekend, onder dewelken 6 van de tweede.
tweede, 3 van de derde. I12z val) de
Yierde, 9 van de vyfde en 9 van de zesde grootte zlg bevin·
den. De lengte en breedte van dezelve vindt men in HEVELS
Prodr.
Pradr. Aftroln.
Aftrain. p. 306. en in zyn Fi,mam
Firmam Sobiefc. Fig. D. in
Uranometria, Fig.
l'ig. B. - Uit de 7
prent, en by BAYER in Uranometria.
heldere
helderê Sterren.
Sterren, die men. daarby vindt, wordt weder in het
byzonder een wagen met een' Diif~lboom
Diffdboom geformeerd; welk
Gefiernta
Ge1l:erntCJ ook daarvandaan de WAGEN, Plauflrum genoemd
wordt. ARATUS verdicht van dezelve. dat Jupiter den Beer,
om die rede,
rede. en uit dankbaarheid, onder de Sterrebeelden
had geplaatlt,
Jongheid had gegeplaatfi, omdat deefe
deeCe hem in zyne Jongbeid
\'oedt, toen hem
"oedt,
bern Rbea,
Rbea t zyne Moeder, moeit wegleggen,
Vader.t niet zoude opvreeten,
ten einde hem Saturnus. zyn Vader
gelyk hy de voorige kinderen gedaan had. - Maar HESIO·
DUS. OVIDIUS
OVIDIUS en anderen meer, geeven voor dat het Cal·
lifto.
liflo. de dogter van Lycaon is, welke zig van Jupiter,
jupiter, op
Gebergte, had laaten bezwangeren, en daar.
het Nonacrifche Gebergte.
om, ofte van Diana, ofte van JUIlO
Juno in een 8eer veranderd
was. Wanneer haar nu de Jaagers hadden vervolgd, was zy
was.
in een' Tempel gevlugt.
gevlugt, in den welken niemant komen moge.
En vermits men baar
haar daarom het
bet leeven wilde beneemen,
had zig Jupiter over haar erbarmd en haar in den Hemel
genomC!n. Dit SterrebeeJd wordt ook Alruksbab,
Alrukabab, Arêturus.
genomen.
Arêtus Major, Callifto.
Calliflo. Dubbeb. DubbbeJachllr,
DubbbeJach4r. Dubberuka.

Eli);. Erymançbis,
Er"j1nanfhis, Helice, Lycaonia ~t Mrellalis.
Mamalis • Megiflo»
I:ab, EHx.
Nona.

U R S A.
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NonacrinlJ, PlJrrbafis, Plauflricula. Plauflrum. Majus en
Septentrio genoemd. - SCI/ILLRR maakt uit dit Getlernte
het Scheepje van Petrus. HAR~DöRrFn één van de twee
Beeren welken den ]oegeling opvat. die met den Fropheec
Elifa
EliflJ fpottede. De b~itentle
b~itenfi:e Ster in den {laart , vap de
tweede grootte,
grootte. wordt In het byzonder Cauda UrflE Majoris,
Majoris ,
de Ilaan
/laan van den Grooten Beer, in het Arabifch AlaliEtb of
ook Bmenatb genoemd. Zyne lengte is, volgens HEVEL in
11, de: breedte tegen~ h~t
up 22".
22", 39'. 24
24//.
het noorden
't Jaar 17 00 ll.P
54°, 25 1, 7/1.
7/1·

URSA. Urfa minor, de kleine Beer. Is mede een Noordelyk
naafi:e by den Noord.
Sterrebeeld, 't welk hedendaagfch het naatle
pool tlaat.
fi:aat. Tot hetzelve worden van fommigen 19 Sterren
gerekend,
gerekend. als 2 van de tweede,
tweede. J \'an de derde.
derde, 5 van de
vierde, 2 van de vyfde en 9 van de zesde groo!!e. BAYl:R
BAY.!R
integendeel, in zyne Uranometria, telt maar één van de zesde
grootte. die echter niet zoo wel als de overigen in het oog
valt. Fig. A.' verbeeldt ~Y
~y dezelve in Prent. Zoo doet ook
HEVEL. in Fitmam.
Firmam. SobzeJc, Fig. A. - AItATUS
AI\ATUS verdicht van
deere Ster hetzelfde
hetzelfJe als boven van uen Groottn Beer gezegd
is. Dit. Getlernte wordt ook P lauflrum minus, Ge
ele kleine
Wagen, maar by de Arabiers Abrukabab, of volgens anderen
Wagen.
Eruccabab, insgelyks Elbeit genoemd; vermits hetzelve naar
een Wagen met een Diffelboom zwe~mt. By fommigen heet
Cy"oJura, insgelyks Pbllnice, omdat de Pbrelli.
hetzelve ook CY7loJura,
der; en Sydoniers hunne Scheepvaart daarnaar gereguleerd
geheele
hebben; en eindelyk ook Septentrio • waarvan dat geheeIe
gedeelte van het Firmament in het Latyn.
Latyn ~ zynen naam ge.
~e.
krcegen heeft. SCHILLER maakt daaruit den Aards Engel
MICHAëL, en HARsnöRFFER
HARSDÖRFFEIt den Be\;r,
Be\;r. gelyk boven gezegd
is. De buitentle
buiteo!le Ster van de tweede grootte io den {taart.
/laan,
die het naafie
naa!le by den Pool fraat,
fi:aat, en daarol1
daar011 ook de Polaar.
fier heet, wordt anderfints ook de STAART VAN DEN KLEINEN
BEER, Cauda Urf~ minoris genaamd.
URSJE CUSTUS,
CUSTUS . .draopbyla'Y:.
.draopbylax:. Zie het Artykel BOOTES.
URSULA. Zie h~t
h':l Artykel CONCHYLlUM. De elfde foort.
URSULYNEN. UrJuliller Nomlen.
NOllllen. Deefen volgen den Regel
van St. Augullyn.
Augutlyn, en draagen eene zwarte kleeding, bene.
DE BREssE
BRESSE heeft ze
vens eenen zwarten overrok. ANGELA DE
het eerll: in ItaIien,
Italien. op aanraad en van KAREL BORROMEO.
Aardsbiffchop van Milaan, getlicht, en Paus GREGORLUS de
X III heeft ze omtrent het] aar 1572 bekragtigd; zynde de_
de.
zelven
zelvcn vervolgens, naamelyk in het Jaar 16u naar Frank.
ryk gekomen, aiwaar zy in de SteJen Parys en Rheims
haare Ktoo!lers
Kloo!lers getlichc
getlicht hebben. en waarvan zy 'el heden.
Qaagrc~
Qaagfc~

4~O

URS.

URT.

URU.

daagrch
daagfch verfcheide in dat Ryk bezitten. Zy zyn verpligt OlL
Oir.
de jonge Juffers te It'eren
kerf.'f1 en op te voeden.
URSUS.
URSUS Een Dit:r Z;c:;
Zót: het
her Artyh·
Anvkpll BEER.
URTrCA. Urtica Marina Zee"Netel
Zee-Netel 1<
ZooPbytoll of
URTICA.
I~ een ZOQPbytol'l
PJantdler
Plantdier der Zee; of c.;n
c<:n !;!f;lf,,:
':!Clf,,:,. weeke
weeke,l ware,
W:He, '~;)
',i:; V'fch.
die zig zeer langf.1am bewee-:
bewee~'r . Hf't
Ht't r,icch~am
f ,i2.ch~arn beil.nt
bel1nt uit
ui[ vee!e
vee/e
dnaien, en als me'!
mer) he~ a:"·J".kt,
3:"'T,kt, verwek, he:
he~ eene il:eeking
l1:eeking
dna1en,
N~tel 10::t,
wa.]rv~n or,k.
or,k de naam
en jeukte. even gelyk de Netel
lo:,t, WaJrV"ln
lwmt. Het heeft een mnn.i.
m'iD ,\. ell
en Anus cm
en Ingewanr!en.
Ingewantlen. Er
komt.
is eene foort van.
nn. die je N I~uc!r!,e'
I:uc!!!;e: t)-;-~.
t!:'~. om
o:n deszelfs gelyk.
Pudenduon L\1arinum
lWarinum noemen,
n()l~men, die den
heid met de Vulva, Pudendum
mond in het midden
middt:n van
<7"-n het Lyf he:ll)è:1,
he:'!)è'1, en rondom voortanden, in de ge laante van kleine hoorn~
hoorn!
zien zyn met fyne tanden.
tjes. Men houdt dezelven voor openende en gOdd
gOèd in Buikloopen.
Artykel NETEl
NETEl....
UR TICA INERS. Zie het ArtykeI
URTICA ROMANA. Zie her Artykel NETEL.
URTICA
f1<'t ArtykeJ
Artykel NETEL.
UR
TI CA URENS. Zie het
URTICATIO. Purpura Urticata. De
Ot: Netelkoorts, is eene
korte maar hevige dagelykfche koorts, in welke Je huid on·
hitte zoo rood
der eene groote benaauwdheid. en met veele hitte,
wordt en opzwelt, als of ze met Netelen
Nt:telen gellagen
gdlagen was.
'Warme Dranken en goede oppaffing zyn de befte
beil:e middelen
Warme
deze! 'Ie.
tegens dezelve.
i. eene
cene rchoone
fchoone BrafiliaanCche
Brafiliaanfche Vogel.
Vogel,
URUBITINGA. Dit is
plaatil:. RUIseR
RUIsen zegt dat
die men in den rang der Arenden plaatft,
gelykt> en dat hy de grootte van eene Gans van
hy 'er naar gel}'kt.
verfchilt van den URUTAURANA, een
zes maanden heeft. Hy verCchilt
BrafW!Janfchen Arend, J,
I, door zyne bruine
andere foort van Braûli:JanCchen
Aren::lsoogen. 33. Omdat
en zwarte kleur. 2. Door zyne J\rendsoogen.
ge;)!I gefchakeerd
gefchalwcrd zyn. 4. Omdat zynen
zyne pooten met ge;;
i1:aart twee kleuren heeft, waarvan het onderfte
ondetil:e wit is, tot
ftaart
aan de derde Pen, en het overige zwart; en ten 5 omdat hy
geen kuif heeft.
Rokoe. Roukou,
Roukou • Orleaan. Zie
URUCU. Bixa Americana. Rokoe,
BrxA, ORLEAAN
ORLEA.~N en ROUKOEBOOM.
de Artykels BIXA,
URU
UR U MA. Bobofa.
Bobo/a, Is eene
eeDe [oort
foort van Meloenen in Bra/Wen.
Brafilien,
ar oot , rond, malfch
malfeh en dun van Schil. Vanbuiten hi~ ze vervt:roroot,
~iljoenverwig, met wit gemengd, maar
m3ar vanbinnen
vanbinn~n Saffraangeel
[:.laak en wordt door de
en vol korlen. Zy is aangenaam van f:laak
Brafiliaanen mét
met honig, als eene lekkernye
lekKernye gegeeten,
gegeëten, en voor
zeer goed gehouden,
gehouden.
URUS. Is eene foort van
V;Jn grooten wilden Stier of Os, met
korte dikke en zwaare honrnen;
ho"rnen; een dikken en breden
breèden kop,
huid, van eene roodagtige of zwarte
en eene ruwe haairige huid.
kleur
kleuI
J

URUT. VSAG.
USAG. USCO.
USCo. 'USNE.

uso.
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kleur. 't Is een wreed 'en
en gevaarlyk Dier. in Poolen en
cn Hon·
garyen, in de Boffchen
Eoffchen zig onthoudende; maar zyn vJeefch
vleefch
is fmaakelyk. Zyne hoornen worden in Buikloopen dienftig
geacht.
URUTAURANA. Dit is eene foort van BrafiliaanfcheArend,
beftaat. De twee mid·
wiens Kuif uit vier zwarte vederen befiaat.
delften zyn (wee
[wee vingerbreedten hoog. De zydenwaardfchcn
zydenwaardfchen
Zwarten bek engeeJe
engeele
zyn veel kleiner. Deefe Vogel heeft een zwarten
pooten
pooten;; alle de bovenfte Vederen zyn bruin. maar de nn·
dernen zyn witägtig. Alles is met zwarte Vederen geCcha·
ge[cba·
keerd,
keerd. die fchubswyfe gefchikt zyn.
USAGE. USANCE. Zie het Artykel Uso.
USCOCHI. USCOQUEN. Is een klein Volk in het Ooftenryl;g
Ooftenryks
Croatien. Het befiaat uit Dalmatiers ,• die voor de Turkfcbc
Turkfche
Tirannye naar Cliffa geweeken zyn; maar naderhand
naderband toen zy
ook van hier verjaagd wierden. hebben zy zig
zjg naar Segna,
Segna.
of Zeng en de omliggende plaat[cn
plaatfen begeeven; en deeden vee.
vee,
Ie ongelukkige invallen
inva !len in het Tmkfch Cromkn; invoege
de Rooverye ook nog hedend3agfch
hedenduagfch hunne bdle
belle hiindteering
h;mdteering
is, waarmede zy ook fotntyds
fotntyus de Chriftcnen
Chriftenen niet verfchoonen.
Roomfchen Godsdienft
Godsdienfi toegeJaan
toegedaan zyn. Maar
Schoon zy den Roomfcben
volgers hunne gewoonteIls
gewoontens,, zyn ze by Bruiloften en
volgeps
ell BegraafBegraaf.
feniffen nog zeer Heidenfch, en zy worden in drie [Darten
fenilTen
[oorten
ycrJeeld.
"erdeeld. De Citadini zyn te Segna geboren en aldaar ge.
zeeten , wier wooningen van de Vaders op de Zoons erffelyk
erffeiyk
vallen. De Stipendi(J.rii
Stipendi(Jrii hebben hunn;;
hunn" Wedders,
Wedders. en verdee.
len zig in vier Compagnicn,
Compagnien, waarvan ieder een Opperhoofd
heeft. De Avanturieri zyn VJugtelillgen
VJugtelingen uit Dalmatien en
heeft,
Turkyen , die zig by de voorgenoernden
voorgenoemden voegen. Schoon zy
z'l
onder Ooftenrykfche befcherming lban,
iban, en in die OoftenGoftenrykfche Provintien, welken als een Voormuur tegens Turkyen
gerekend worden, goede dienften doen. zoo zyn ze echter
ecbter
gehouden. den minnen
minften laft van SdlJttingen
&hattingen of inkwar·
niet gehouden,
zy geene Commiffiell
Commiillell die
tiering te draagen; zelfs gedoogen z'f
tot onderzoek van hunne handelingen 31ngeî1:el:!
ll1ngel1el:.! zyn.
USNEA. MoJcb. Zoo wordt genaamd al
1i1 h<ót
hlét geene, dat in de
gedaante van kleine haairen en klelee
kleie~ Ve:eltjes aan oude BOGBoc.
men en natte Stee;-;en groeit; in het byzonder
byzouder Mofeh, groeien.
de op de Herffenpall
HeriTenpan van onthalsde of opgehangen Menfchen.
Zie het Artykel
Artyl,el MOSCH.
USN:EA CRANl1
CRANlI HUMANI. Zie het Artykel
Ar!ykel MENSCHP.N.
MOSCH.
MoseH.
USO. UJàge
UJage of UJance. Is een gemeen Woord, by de WisWis.
felbrieven gehrmke!yk,
gebrlllkeiyk, en betekent veertien dagen nazigt, of
den ryd,
tyd. inwelken de Acceptant een Wiffe:brief, hem gepregepre·
fenteerd, betaa:cu
DiergeJyke Ufo is verfchillt:n.:le.
verfcbillt:n.:le.
betaa:ell mo!;:t.
moet. ~ DiergeJykc
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De gemeenl1:en
Weenen Keulen;
Keule?J;
gemeenf1:en ilJ
in de Duitfche Steden, als Weenen,
Frankfort
Frank
fort , Srramburg,
Stra:mburg, Leipzig en Brelbu
Brefhu zyn 14 dagen. In
Augsburg 'en
en Neurenburg
~eurenburg is Ufo 15
IS dagen. Op andere plaat.
ryd genomen van doorgaands 2.2fen wordt UJo voor een' tyd
maand('n,
maanden, ook wel eene maand na dato. In Portugal en lla.
Ila.
)ien
lien is Ufo op Amllerdam,
Arnflerdam, Antwerpen en Hamburg 2 maanden
na dato, en van die Stecfen
Steden naar Portugal en ltalien
Italien insgelyks.
Engdand, FrJnkryk,
Frankryk, Braband
Brab2nd en Flaanderen hebben op die
wyfe een maand na dato, over en weer. Eene halve Ulo
Ufo zyn
gemeenelyk agt
agtfl:en dag.
agl dagen na zigt, als fliptelyk
lliptelyk op den agtften
na dat de Wiffelbrief geprefenteerd
geprefemeerd en geaccepteerd is.
is, moee
moet
betaald worden. By voorbeeld:
voorheeld: men prefenteert den Wiffel.
WHfel.
brief op Maandag; ingeval hy geaccepteerd wordt. begintmen
begintmell
op dingsdag te telfen.
tellen, en betaalt den naafl:komende
naaftkomende dingsdag
Ufo of deux UJallces.
UJallces t is tweemaal na dato.
ftiptelyk. Doppio Ulo
Hy
By voorbeeld;
voorbeeld: als Ufo 14 dagen zyn. dan maaken 28 dagen
Doppio Ufo.
Ujà.
USQ
UlEPATLI. Dit is een viervoetig Dier van het
Landfchap
USQUlEPATLI.
hetLandfchap
GLJJtilllala
Go..Idciwala in de 00f1:
0011: lndiën,
Indiën, 't'e geen in lill:igheid
lif1:igheid en door.
l1cepenheid, naar een Vos gelykt. Volgens den Schryver
S..:hryver van
fleepenheid,
het Woordenboek van het Ryk der Dieren, is dit Dier twee
Pal;nen
klein, gelyk mede zyne ooren;
Palmen lang. Zyn muil is Idein,
f1:aart
zyne nagels zyn krom; zyne huid is ruig en zwart; zyn Il:aare
is zeer lang en met Wit en zwart gemengd. Het onthoudt zig
n:!Tchen de Rotfen , en voedt zig met Kevers.
in de hoien tuif.:hcn
Aardwor:nen, Hoenders en andere Vogelen, waarvan hy het
Aardwormen,
vleefch eet, w~nneer
wanneer hy hen betrappen kan. Zyn pis en drek
hebben een onverdraaglyken
onvert!raaglyken reuk,
reuk. en bedervem
bedervèn alles waarop
zy vallen. Men wiJ
wil dat de lucht die dit DIer
Dier van zig geeft.
wanneer het vliegt, denzelfden flank
f1:ank heeft; en dat de Natuur
het geene andere
afldere wapenen gegeeven het'fc,
heef[, om zig tegens de
]aagers te verdediben. Dit Dier fchynt
overéénkomft
fchym veel overéénkomf1:
lIlet den Stinkenden Bunfi:Jg
Bunfbg v;!n
lJlet
V;!D de Kaap de Goede Hoop,
en !liet
LOlliliana te
(]Jet hel Stinkend Dier van LOlliHana
IC hebben.
hehben.
USTA. Ambufta.
Ambufla. Verbrandbeid , '1.ïJo71den
'I.vonden van bet branden. Al
AI
wat Vuur is of de kr3gt
kragt en het vermogen van Vuur heeft.
heeft,
neemt, zoo het "';e
~e leevenáe
leevende deel
declen
treft.
neemt.
en te naby komt en treft,
den omloop des bloeds weg en doodt de geraakte deelen,
dcelen, ver·
wekkende tevens Gallgrama
Ga71grllma en Spbacelru,
Spbacelus, naarmaate van den
uuurzaarnheici. Diergelyke Car,.
Graad der hitte en derzelver duurzaamheid.
Ca".
vuur.
flica of brandende StOffen,
Stoffen. zyn of Aê!uaiia,
Aê!l/aUa, werkelyk vuur,
als BÜ~Druid,
BLi~oruid, Bilkft;m,
Blikftm, gloeiende Kooien, door vuur gloeiend
gemaakte
~e01aakte zaak
zaaken,
en , enz. of Putentialia,
P&tmtialia, gelyk. Ol. Vitrioli,
Spir. SaUs, Spir.
Sp ir. Nitri Sap Illfer1lalis,
Illfernalis, Ag.
Aq. Fortis. Butyrwn
A'lti7llonii.
A,lti7lloliii. Als zullIe
zul'Ie ot diergelyke 11:0ffcn,
f1:offen, inwendig den
Slokd.um
en. dan werken zy hetzeifde
Slokd.tIlD of de Maag raak
raaken.
he!zeifde uit.
uit t

als
alll

US T C.

US T I.
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.lls
;;15 wctkelyk Vuur
vuur op onze uitwendige Ledemaaten • en ver·
wekken eene Gral1gm;a, wa:Jraan
wa~raan zeer weinig hulp is lOC t6
[6
brengen. Het belle
bc:llt: dat in zulk een geval dient, is ten eerUe
eerfie
veel olie te Jaaren
lloter, vette Sou.
Jaaten f,ebruikell,
Gebruiken, of Melk met Dotcr,
ptn en wat liJel'Ïaac:,
lijel'iaaë, Di.7SCorcJ
Di,7scorrl cf .I.11itbridaa~
.l.l1itbridaa~ in te geeven.
Iln
\in zoo veel mo;;elyk
mo;.;elyk is ecne
eene \'erz3/:,tcnde
\'erz3/:,tende Jeevenswy[c (;n eene
eez:e
vcrkoclen~e l"oorfpctling
,"oorfpctling voor t\::
t~ fchryven. Uitwendige verI'f.!nàheden
wodtn, naarcaate
naarcaa!e der on;fiandighden, behan·
behanI'r.!nàheden worJtn,
dcLl.
br.andeU. Als f1~gls de opperhuid door den ligfien graad der br.an·
dilig geraakt is, [cheidt dezellle
dezelve zig af en wordt door de gemeene
mecne Brandzalf, of met Unguent Altbrea J.gtelyk geneefen.
Zuik eelie
eenc branding wordt dik wils • in 7.ickingen, Tandpynen.
enz. met SpaJnCchc
Spaanfchc Vliegen.
Vliegen, opzettelyk verwekt, om eene
atleiding der Vog!cn te wege te brengen. Als de huid te ge ..
Iyk mer
met de opperhuid verbrandt, dan wordt de geneefing
mocielyker; en 'er komt Roos, of oi:tO:eekilJg
oi:tO:eeking cn
en Koorts by;
of de Inflammatie verandert in eene Pblegmolle.
Pblegmolle, die io gevalIe
de vogten bedorven zyn, ligt::lyk
ligt~lyk gangrene:.Js
gangreneus !{3n
!{an worden.
Men bedient zig hier van opdtoogendc
opdtoogende middelen; hefirykenlie
hefirykenrJe
de KwetCuur
Kwetfuur met Inkt of met eene Sol:ttie van Vitriool • .en
(chgende
lehgende 'cr eer!e
ecr.e Solrttie van Lytbargyrittm.
L)'tbargyrittm. met AfJ'n op. Doch
ml:n
Inl:n moet deefe Adflringentia alleenly:':
all~cr.jrj.; in den beginne gebnlite vert!ttelcn.o]
vert;ttelen.o] eer
eer"
0
ken. Zoo dra de gebrandde huid begint re
korl~ maakt, glbruikt
gebruikt men den verk0e'enJen
verk0c'enJen U::g!w:t.
U::g!w:t, l\l,~
l\l.~
tritWll,
tritwll. ot cd Amblljfa uit Uim
Uie;l SiP.
SIP, :'paanJcli:e
:'paanJcide Zeep.
Zeep, Keuk, n"
ZOfjt ell K'lud:',z'Siym
K'lud:"I·Siym gemaakt. De korii:
!;.orii: wordt zagtkt'ns
zagtkens g'.
gl.
weekt !liet
met Ol. Lini, met Dooi:.:r nn Eyeren, of Ol. Hy-.
Hy.,
p,rici,
perici, J.11oIn
.!.11.oIn miic.
m/ic. &c. In den derGen gra2d
gra~d der Eranding.
a!~
a!s onk
ook !>ct
h::t Vet'llie~
Vet'llic~ gera:lkt
geralkt is.
is, IJloet
lJloet m.:n hJndelcn
handelen als in de
Gall(jIïWIJ; en hy fierke
i1erke Verbrandheden , tcn
ten eerfie
eerUe Aderlaa.
ten,
onlt1e':'king voor te komen.
komen, Als een Lid lOt
tot or
all
ren, om de omt1e':'king
J,et
vcrbr~ndt, acht !.Jen
I.len de w0r.d even als een Spb"Spbuhet been toe \'crbr~ndt,
cebs
(ebs en bchandtlt
behandtlt ze op gelyke W)'fè.
W)'fè,
USTCHIMA Hiervan fchryft WORlIWJS,
WORMr:JS, dat het eene Ame.
VnJijt is, zoo dik als
31s eer.
e(;:r. vinger, met e~De ruige
ricaanlche Vrugt
huid,
huid. en met 1;0:
l;a: te wol omringd.
USTLGO.
VerL-randfii!;. Is t:ene
t:eDe Scheikundige of Chirurgieale
USTLGO, Verl;ralldfii!;.
Operatie. D.:
D-.: e:;dh!
eed,\! :5 eigenlyk
eigcnlyk een~ verbrar.ding
verbranding rot a[ch.
a[ch,
Iflcilleratio
Ilicilleratio der Vegaabilia eil AI;iil!2/f,l,
A?;iil!2/f.l, of cene
eete Ca!ciiZatj~.
of ook cene Ccemcntatie
C(emcntatie of Cauterijè:ie, ?Is een
cen deel des Ligcha:Jms met een sloeicr.d
bloeicr.d Innl ument f\:brJndt \\'OTut.
worJt.
USTILAGO.
USTJLAGO. Bra/;d i,l de GraaliCIL.
GraallC/l. Is teu
teil Misgewas of onkruid in ROj!~e.
ROj!~e, Tmve,
Tmve. GerIt
Gerll: en HJvn.
HJv('f.
US'fIO.
US·fIO. De Brallding.
Branding. Zie de Artykel~ BRANmN
BRANDLN (in di: Cbi·
rurgie) en DRAl\'fll\!lDDEL.
llRAlSlll\!lDDEL.
PLINIUIi fchryft dat dc.:
de GeIieesheercn
GeIieesheeren te Ro:nell,
Ro:nen, om Iwn Ol is'
is·
X. DJi:EL.
DEEL.
Ee
Ee
l;i~iE·
ti~i\::
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USTR.

USTU.

USU.

bruik van Brandmiddelen en ar.dcre
Geneeswyfen •
andere hërbaarfche
h~rb~arCche Gcneeswyfen
Mcn{cht.:nllloorJtrs ~n
en ellendi
'I:
van fnyJen en
e~ kerven. als MCllfcht.:nllloor..lers
ellendi,;,e
wreeclaali$.
wreerlaaliS. UIt
uil de Stad verbannen zyn. Het
Hët IS
is ook ttnt.:
tt:~t.:
J?,ruwzaame
J?,fUWzaame 2.':11>.
z.':tl;. dn
d3! men z.:p.t1er
Z"p.:ler noo,'zJJke.
noo:zaJke, lel;vt.:nde
lef~v(;n,~e G(.c.
d(.c.
)cn
Jen brand,n
branden ZGU.
ZGll. V/erkeiyke
V/erkelykc of daJdely1w
daJdely'{e BranJmiddt.:len
BranJmiddelt:n
:tyn
~yn tt'3ns
thans ook buiten gebru:k.
gebru:k, en men bedient zig meel!
meell van
Callilica.
eau/lica, in gevallen daar het
bet volfl:rektelyk
vol!1:rektelyk vereifcht wordt.
wordt,
USTRINA. Deefe naam g3"tm
gJl'en Je Romeinen aan de plaa{,.
plaal,.
waar "'y
zy by de begraaffemifen.
begraaffenlffen, de dooJe I.yken
Lyken verbrand.
den.
USTULATIO. De 'lJerzenging.
wr?mzging, 'Verdroogil:g.
'Verdroogi1;g. Rcojlerillg.
Rcoftering. il.
is,
dat men eenlge Gene·csmid.:tkn
Gene·csmid.:ekn op een
ecn Y(elen
yeelen Plaat uitdroogt.
opdat derzelver Narcorifche
\voldt
NarcoriCcbe kragt wcgdaillpe.
wcgdailJpe. A!zoo
Alzoo wOldt
het Opium,
Opium. enz. ger0oll:erJ.
gewolierJ.
USUALlA
Geneesmid,le1cn.
USUt\LIA MEDICAMENTA.
MEDICA1\1ENTll. Gebruikelyke Geneesmiddelen.
geent:n
Itct:ds in de Apothel:ken
en welken
welilen lkeus
Apoehet'ken in gereedheiJ
gerecdheiJ
zyn dIe
die geen
zyn,
zyn. en tot
lOt het dage:y'kfche
dage!ykCche ge!Jrnik
ge!Jruik aange.:ho!.lden
aangc:bo!.lden worjen.
U:)UCAPTIO. (In
(Ii1 de E"gclfche
Engelfche Eurgerlykc
Eurgerlyl{c wenen.)
wetten.) De ge.
nieting van Goederen. dIe
dJe men. by recht van vt:![chryving,
vClfchryving,
heeft.
voor zekere Taaren in eigendom lJed't.
USUFR
US
UFR U
ue.
C. LJ'usfrutl!u.
LJusfrufJ!u. Het vrugtgebruik, zyn de Renten.
lter,ten.
VrugtclJ of lJlJw:nlh:n
IJl!w:uih:n van een C~pj~aa!
C~pi~aa! • L~l1d~l)td
L~lhl~f)t::! , enz. wel.
Vruótcll
ken de geer,e ge:;iet,
geJiet, dien het C;pit3:11
C;pirnl zelf
zt::lf tor zyne
zyl1,;! difpen'
di:pen·
fali()
gebruil{ nlet
ntet in han'!~'1J
han,jl'll gege!:v,~n
gege(:v~n worc:t.
wo,c:e. 1\1
Men
rr.a;z,
en lT,at~
farie en gebruik
dit got'd.
got:d. waarvan
waarnn ""en
men het "!lI:;r'~e,,~uik
\'rll:;r~ef;ruif: heef.,
hccfr, niet vermin·
\'ermin'
geer.::.: die
dit.: ht't
ht:t Hu,;tgcbruik
vru,;tgcbruik geniee.
genic.:t, wor,:t
worL:t
deren of\'crl;oopen.
ofverl;oopen. De geer.\;;
Uji,fmèlJ/a'
Ujil{ruèlJ/at ius
Îus genot.:llJd.
genocmd.
USUN. Drt
DiL is
ili eene foort
Coort van Peruviaa.,Cche
Peruviaal1fche Kars, rJie
riie een
zoe{cn
zoeren en aangenaamen
aangenaam en fmaak n'!cft,
h~ef[, maar
maaT die, gelyl:
gel)'l: eenige
foorten
foor:en van Padddioelcn
Paddelloelcn van Provence.
Provence, de eigenlc!J3p
eigenfcl13p beo
zit,
te.: gee,'en.
zie. om aan de Pis eene
ecne Bloedkleur
BloeJklt:lIr tc
gee\'cn. D.:de
D~de f'igen.
t'igen.
O,Jtl'ull: die geen:;n
geer.~n gcweldig die daarvan nIet bewufl:
bewull zyn;
fchap 0.Jtl'ul1
maar [en einde van [waalf
twaaif lluren
uuren wordt IJlen
m,n dit niet
ni~t meer ge·
waar.
USURlE. Zie het Arrykel WOEKn.
WOEK2R.
Is de geene d,e
Edf.;nis of een GeUSURPATEUR. b
d,t: eene Edf"nis
bu::d. een Goed.
Goed, enz. zoo bng
1~llg onru:hlvaardig
onrtchtvaardig bezit,
bezit. tot
lOt
bied.
dat hem de rechtmaatige
rechtmaaeige Hcer
Heer of Erf!!c:naam.
Erfsl:naam, uit
uie ZyDt:
zyoe on·
rechemaacrge bezitting
rtchtmaatige
beziltlng of UJu1'patie
Ufurpatie verdryft.
USUR PEREN. Zig in eenes anderens goed zetten, en hetUSURPEREN.
aanmaatigen, en den regten
regteo Eigenaar
zelve zig te onrechte aanmaatigen.
re.:len ontweldigen.
zonder billyke re.ien
U SUS. Gebruik. - Het is niet in
ill UJus.
Ufus. betekent het is fiiet
IJiet
gebruik, het
her is de gewoon
gewoonte
te en IlIamer
llIalJl~r met.
iinn gt:bruik.
USUS'rRUCTUS. Zie het Arrykel
USUSI:'RUCTUS.
ArrykeI USl1fRL'c.
UStJFRUC.
VI'

UT. UT
UTEN~
UTER~
EN~ UTE
R~
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UT. Eene Latynfche bewoor~ing, betekenende letterly~ aIJ'
aIr
of gel'Yk,
gelyk, meeft
meefi: gebruikelyk III
In het frellen
fiellen van verboudlOgen
verboudmgen
(Ratio's) en Proportien.
De Heer lJaac
IJaac N.EWTOX
N.EWTOX berchr~ft
befchr}:ft deszelfs gebruik dus: indien
bepaalde quantiteIten van verfchIlIende roorten
[oorten te [aalOen
faamen ver
ver-..
geleekeIl worden. en een van dezelven gezegd wordt te zyn
Ut gelyk, eenige andere, direél: of omgekeerd,
omge~eerd, zoo is de
me~nJllg, dat de eerfte
eerfi:e verminderd wordt in
In dezelfde Ratio
als de laatfte:
laatfi:e: en indien eene van dezelven gezegd Wordt te
zyn ut. gelyk, twee of meer anderen dirfél:elyk of omgekeerd.
zoo is de meening. dat de eerfte
eerfi:e vermindert in eene raam
[aamen
en.•
zuo
geftelde verhouding van de Ratio's in welken de anderen verver·
minderd worden. Alsdus : indien A gezegd wordt te zyn als. B
direél:elyk. en als C diretlelyk. en gelyk Domgekeerd, zoo
is de meening, dat ze verminderd is in dezelfde Ratio met
I
BC
B x C X D' dat is, A en D zyn tot malkander in eene ge~
geeven
geel7en verhouding,
verhouding.
UTENSILE. Zoo wordt een klein fruk
fiuk huisraad genoemd.
genoemd,
voornaamelyk dat tot de Keuken behoort.
gereedfchap. Dit beftaat.
UTENSILLA CHYMICA. Chymicaal gereedJcbap.
behalllen den Oven, uit veelerlei werktuigen, als Smeltkroe·
behalven
[en. Roofter , Tangen, Lepels, Yferen Ringen om de glafen
fen,
af te korten, Doodlag,
Doodlag. Doorzygdoekell,
Doorzygdoekcll. GlaCen,
Gla[en, Trechters
en dergelyken meer.
USTERI COALITUS. De faamengroeijing der Baarmoeder.
wordt door behulp
behuip van een
eeu Lancet van malkander ge[cbei~
den.
UTERI DELIRAMENTUM. Zie het ArtykeI
Artykel FUROR Un·
RINUS.
UTERI HU MiDI
MIDI TAS NIMIA. Eene al te groote Vogtigbeid
VogtigbeiJ
der Baarmoeder. Zie onder ht:t Artykel BAARMOEDER.
UTERIN
UTERINA.
A. Zoo worden gemeenelyk genoemd alle GeLees.
middelen, welken tegens alle Ziektens der Baarmoeder ge.
bruikt worden. In het byzonder worden maar die geen
geenen
en
daardoor vcrfraan
verftaan die tegens de Moederziekte dienfiig
dienftig zyn. Zie
het Artykel ANTHYtTERICA.
UTERINI. Zoo worden in de Rechten genaamd, Kinderen
verfcheiden VaVa.
van eene en dezelfde Moeder, maar van verCcheiden
ders.
UTERINUS FUROR. Zoo wordt de witte vloed der Vrouwen
genaamd.
f.enaamd.
UTRRI PROCIDENTIA. Zie het Artykel PROLAPSUS
PROLAPSUS UTERr.
UTERI.
UTERI SICCITAS NIMIA. De al te groott:
groot? drooRte
d"ooRte der Baar.
Banr.
fl'loeder,
fl'loeder. is eene hoofdöorzaak der On vrugtbaarheid, want de
de,elen rimpelen niet alleen te faam
[aam J maar zy vrnliefen ook
Ee 2
hlmne
hlmn<:
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UTER. UTIA. UTR E.

hunne beweeging. Hiertegen moct:,m
mocte~ Ilumeaantia
Ilumeetantia gebruikt
banen van verzagtcnde
ven:<lgtcnde Knwlën,
Kru::1en, i'elyk
gelyk de 1l1alv.
Malv.
als b~clen
Altb. Brr!flC
Brrmc~ Ul'fin Cbamomi/l.
Cba1l'omill. ~lerC!lrial.
Jl.lercurial. Parietar. Bet,1.
Bek! •
..Atripl. Verbascum
At,ipL
Vfrbascu112.,&.c.
&.c. Als ook Axzmg.
Ax!mg. Canis,
Ca/lis, Anjer. Ot.
Amy.o:d
A711'io-d dulc. Lilior.
Liliür. alb &c.
uni
UT!' [{HUS.
US. Zie het Artykel BAARMORDER.
U l'lAS. Dit is eelle foort van Kcnyn, die de grootte vaD
vaneene
eene
Rot heeft. Men vindt haar
h~Jr in de Weil.Indien.
We1l:.Indien. Men maakt
'er des nagts jagt op, met zig door d;lt Iichrgt!evend
Iichtgeevend I!1fetl:
bfeèl: te
verlichten. waarvan op bet
her Arrykel
verlichten,
Artykel ACUDIA
ACUDJA gefprooken
~efprooken is.
UTRECHT. Eene van de VII Provintien
Provint:en d(;;r
dt:r Vtléénigde
V"réénigde Ne.
derlanden,
derlanden. welke e~nèn
et'n~n Gedèputet:rden
Gedeputet:rctcn in de Vergalldering
Vergaadering
de Heercn Staaten-Gcneraa\
St:1aten-Gcneraa! in 's Gravcnha!;e
Gravenhal~e hèt:ft.
h..Kfr. 7.y
Zy
van dt!
grenft
gren1l: tcn
len Noorden :;"n
~;1l1 èc
de Zuiderzee, (cn
ten \Verten
\Vef.ten aan Hol.
Ooaen aan Gdd.:rland
G~ld.:rlancl en ten Zuiden a8n
land, ten
ren Ooften
a~n de: lletu.
we. De Stmnen
Stnaten v:Jn
van deef}
deef) Provintie.
Provintie • btil:.un
btfi..1an uit de Geefie.
Ged'w.
lykheid, den. Adel
Add en de Steden. Voor.
Voor de Reform;ltie
Reformntie was
deztlve
dezdve een A;udsbisdom,
A:\rdsbisdo!TI. en de KOr.:Dg
KOl,:Dg V~IJ
V~1l Ftilnkryk.
Fmnkryk, Lo.
La.
dewyk de XIV zogt
Z02,t hetzelve, in den J
J;.i3re
éi3re 1672,
1672) wanneer
hy byna het
bet gehede Land overweldigd badde, wederom ol?
op
te richren;
rich:tm; maar het was
WJS alles vergeefs;
ven~eefs; invoegen de
cie Fr3u.
Fr3U.
fchen in bet volgende J;'ar
J;.ar her
h('; L?nd
b.nd en de Stêrl
St~rl wederom rui.
u'en
(fltn moeRen.
moeflen. Zv heefê
heef'. vyf Steden 0'1
(;'1 fe\"çlJiig
fev"nrfg Dorpen.
UTRECHT. De HoofJfiJd
Hoofdfiad der ProvinfÏe
Provi!;rie vIn
di(~ll naam.
n2;Jm. E~t
l:::t
VIl;1 dif~n
:lan den oude:)
Rhyn. i~
j~ t3~,;;elyk
t3}l;;:elyk groot,
groot. w;;:lgebol1wd,
w<:lgebol1wd, voi1;:.
:aan
oude::! RhyrJ,
volk.
ryk tn
tm !T:ct
!T:cr eenen enkelen
tnke!en w::.],
w;:.I, U(;j]ÇVCllS
b!;;i1cvcns ent:
ene w;:;te;grzGt
w;;.te:gr~bt om.
omringd,
die in dm
den ]"are
Jaare 1636
ringd. hebbende et'"e Univerfite:t,
UnÎverfite;t, (He
IS, ,:,n
Jaar
ec:rfl:e Jl1helfecft
tibelfee1l: pic~.
opgericht !s.
'On in het J
Jar 1736 haar enne
piet:.
geVierd heeft. Voorts het:t"t
het'ft men aldGlif
ald:Jar ook het Hof van
tig g'-,vlerd
Juibtie
Ju!btie dn
du Provintie , dat uit anen
~éncn Prefidenr,
Prefidenr. negen R~adeJJ.
R~aden.
eenen Thefaurier,
Thefaurier. en andere Bedlcndens
Bed.lcndcns bcll:a:lt,
befta~lt, Men heeft
'er twee GrolChten,
Grachten, de eene de Oude en de andele
andere de Nieuwe
Gracht genaamd,
genaamd. waarover
W;Jarover 36 Steenen Sluifen
Slllifen of Bruggen lig'
liggen. Ook bevinden 'cr zig vier VoorHcdt!n,
VoorHeden , waarïn
waarÏn m~'n
en'.'n al·
vindt; en het omliggende Land
lerhande Tuinen en Lufihuifen vinllt;
vetJe Kafieelen,
Kal'ceelen, pragrige
prag;i;!c L:mdilu:fèn
L:mclhu:[en en Dor.
heeft insgelyks veele
pen. Deefe
Deele Stad ligt tien mvlcn
mvlen van Arnhem.
Arnhem, en is beroemd
wegens het Utrechtrche Verbond, waar van onder het AnykeI
Arrykel
UNIE gefprooken is. InsgeIyks
Insge!yks is zy vermaard, wegens het
VredeLs-Congrt!s,
1713. tus.
rus.
VredeLs-Congres, dat aldaar in het Jaar 1712 en 1713,
Millifters der Hooge Gecellieerden en de Kroon
fehen de Minifiers
Frankryk fl.ehourten
/lChouden is.
UT-RE.Ml·FA·SOL-LA. Dit waren eertyds
eert yes de gewoone Nno.
NIJo.
teil
Zangkon1l:, zynde door eenen Monnik.
Monnil•• GUIDO
GUlDO AllE'
teo in de Zangkonfl:.
'l'INUS.
'l·INUS. in het Jaar 1028. in gebruik gebragt ; doch zy z)'n
zj'n na
verloop van eenige Eeuwen
Etuwen wederom atgeCchalt,
atgefchalt, en in haare
haam
plaatli
plaata
worden,
WOl
den ,

ai.
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plaats zekere Letteren van het A'pha':leth, tot benoeming del.'
der
Noott:1l
Nootell lJerkoorf'n. In de Nederlanden wierden deere
deefe ?even
?e 17en
S yll.lben gebruikt: Bo·ce-di-ga·lo-ma
BO'ce-di_ga'lo-ma 1li. Dè
D~ gemelde Monnik
~ecft zyne Syllaben uit een l:ied.
~ied. ter eere van St. Jan dCll
den
l)Out?cr
JJout?er gemaakt, genomen. 1 e weeten :

UT qzteant
queant LAxis REfonare firJYis
Mlra,
Mlra. Baf!tifla, FAmuli tuorUl1t.
SOLve poliuti LAbii reat1J1f);
Sailêtte
SanEtte Jchanr;es.

UTRICULARIA LINN.A!:[,
LINN.A!:[. Is de Lcnticularia. Ziede ArtykeJs
LENTICULAR IS.
B.

UTRINQUE SERRATA. Is een Kruid, uit de papiJjoen~wyre
ordening, we:l,ets
wea,~!l"s [cbooten cene
eene byzondere gelhlce hebben.
hebben,
Zaag, waarom het
en aan beide zyden getakt zyn als eene Zaag.
ook dee[en naam óraagt.
óraagc. LINNlEUS noemt hetzelve Bifer.
rula.
Uv JE CORINTHIACJE. Zie het Artykel VITIS.
UV JE PASSJE· Zoo worden gemeenelyk genoemd alle Rofy.
nen,
Den, die niet anders zyn dan door di:! konfl:
kon1l: opa,edroogde
Wyndruiven, van ver[cheide grootte
grootte. en kleur; doch meefl:
meeil:
zyn ze brnio, zo?t van îmaak,
Îmaak, en aangenaam
a:!tlgena~m van reuk.
UVA INVERSA ET LUPINA. Zie het Artyl,el
Artykel PARIS HrrRBA.
UVA
UVAMARINA.
MARINA. Zee.Druif· Is een b!o,~deloo3
b!o,~deioo3 Zce"Dtt:rtje.
b3'Joorende tot de [oonen van Slakken; 't is langwerpig van
t;ehante,
gehante, wanfchapen, ganrfch
gantrch bedekt met roode en blaauwe
eeniilunts Druiven verbeeld:on. Zyne beweeging
blaasJes, die eeniilunw
is lang[aam. Het heeft twee hoorntjes op het hoofd, gelylt
gelYK
Slak, en het wordt nu en dan eens op de Oevers der Zee
de Slak.
E~ne andere foort
[oort van Zeedruif
Zeedrui f komt voort uit
gevonden. E:.!oe
de Eyeren eener Spaanfche Zeekat, die als in een tros byéén
byééll
zitten.
zitten, en zwart geverwd zyn.
zyn, door het vogt
vo?,t dat uit àe,;;fe
àe-:fe
Zeekat komt. Beide [oorten zyn, uitwendig gebruike, van
eene ontbindende kragt.
UVA QUERClNA.
QUERC!NA. Zie het Artykel ElKE of EIKENBOOM.
UVA SPINA GROSSULARIA. Zie het Anykel GRosm·
GRosm.
LAI'.IA.

VVA
UVA URSI. Vaccinia Urfi. UmlZ
Id(lrL Radix Dioscoridis. Is eene
kleine laage Heefter , wat n,ar
n1ar de Kraakbeû(!n
Kraakbeflën galykende.
langwerpiger, rondagtige bladen, bykans
doch met dikker, langwerpiger.
gelyk die van den Palmboom; aan beide kanten geftreept, en
van een faamentrekkenden,
[aamentrekkenden, eenigfiots bItteren
bitteren [maak;
fmaak; draa.
gende
geode roode troswyfe
troswyre bloemt jes , van gedaante als SchelIe:j~lö.
Schelle:j~i.
De B"Îlen zyo rond, zagt
zage en rood.
rood, [aamentrekkende van [maak;
zy groeien in Spanjen en in andere warme Landen.
Ee 3
UVA
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UVA VULPINA. Zie het Arty!;el PARIS HEnnA.
UVAPIRUr. Dit is Je naam van een zeer fid,dagtigen
fld\dagtigen Boom
in de weil-Indien.
Weil-Indien. wiens hladen
bladen zeer fraai blaauw,
blaauw. geel en
JooJ
rooJ dl'or ma!l:ander
ma!l;ander gefch:Jkeerd zyn; draa~ende
draaf:ende eene roode
en zeer fmaakdyke vrugt, gelyk Appelen,
Appelen. Doch deeCe
deefe Vrugt
cn
wordt alleen in de Regenmaanden afgenomen,
afgenomen.
UUR.
UU R. Betekent een gedeelte van den dag,en
dag, en in 't gemeen het
vierentwintiglle
vierentwintigfle , fchoon ook fomtyds het twaalfde. Tot on·
derCcheid
foort. o:Jar fTlen
Plen den tyd, ir..
derfcheid noemt men de eerLle foore.
welken de Zon zig eenm3al van het Gollen
OoLlen ten weilen rondom
<len
verdeelt.
den Aardkloot beweegt. en in 24 gelyke deelen verdeelt,
gelyke Uuren, Roras requales; de andere foort integendeel
()ngelyke
ongelyke Uuren, Roras Compofitas Sive inrequales. De eerf1:.
eerft.
gemelden zyn by de meelle
meefle Volkeren in gebruik. Dat men
echter zoodanige verrehillende
verrchillende benaamingen van de Uuren
aantreft. zulks ontllaat voor het grootlle
grootfle gedeelte van de ma·
maaantrefe,
nier van tellen. - Dus heeft men AflroIlG?nifcbe,
AflrOllG7IIifcbe, Babyloni.
Baby/oni.
]oodfche. Italiaa7ifcbe, Ncurmllurgfcbe
NcurmllurgJcbe en
febe, Ermpifcbe, ]oodfche,
Pla7Iceten-Uuren. Wat voor het overige van de Uuren aan.
aanPla7Ieeten-Uuren.
merkelyk is en geweeten moee
moet worden. iosgelyks hoe de eene
foort in de andere kan veranderd worden, leert WOLFF, in
Elemmt;; Cbronol. C.
C, I.
UU~EN.
Zoo heeten in de MarktCcheikunde de verdeelingen
van zekere InLlrumenten,
Inllrumenten. daar deels aan het Grotf-CojJ1pas,
deels ook ,daar men in plaats van hetzelve zig
lig in Yier. Berg~
Berg..
, \velke de UURENSCHY F genoemd
werken van eene ronde fchyf ,\velke
berchreeven Cirkels, in tweemaal
wordt, bedient.
bedietJt, de daarop befchreeven
warde,
I:!. deelen verdeelt, en naar giffing
gilling dus bygenaamd zyn, om·
dat deeCe
deefe verdeeling met die overéénkomt,
overéénkomt , welke men by
eenen Atlronomitèhen dag gebruikt. Zy worden In 't gemeen
volgens de manier van het Berg'wIk,
Berg'wlk, naar de vier \Vaereld·
geweflen genoemd, en op de volgende wyfe op het In!lrument
gewef1:en
~eplaatfl:,
geplaatfl:, naamelyk: aan de Plaatfen van het Noorden en
Zuiden worden 6 lIuren aan een iegelyk gegeeven, naamelyk
van 12 tot :3,
3. en van 9 tot 12,
I2, dewelken alsdan Mid,i.W· en
Middernagt-Uuren heeten; iilfgelyks
ÏilEgelyks aan het OoLlen
Oollen en Wes.
Westen elk 6 uuren. als van 3 10'
IQ' 6 en
cn van 6 fot 9,
9. welken
OrientaalJcbe en Occidentaaljèbe Uuren genoeRld
genoemd worden. Men
pleeg door de Uuren
Duren het f1:ryken
flryken der Gangen te velklaaren~
Urmll afJleeke71
afftcekC/l zoo veel als
en in het Marktfcheiden heet het Ulmll
nye Veld opgeeven.
opgeeven, werwaarts
aan den dag brengen en in 't vrye
Ilrykt,
de gang firykt.
UUREN (STERREKUNDIGE). Zoo worden de Uuren des
daags genoemd, als men dezelven niet in de Order, gelyk
gemt::ene leeven gewoon is, van middernage
middernagt I toe
tot
men in 'e't gCI11t:ene
weder van 't begin af tot 12 telt, maar dezelven met
12 en we<!er
den
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den Afl.Tono:ni!1,
AO.rono:nift, van 1I uur des
dC5 midJa:~s.
tnidJa,;~. in eene 1703.
r]'3. tor 24
24I,'.
h 'r't \,,)f),·t~.~1r'.
\'<"1{);'t2,~1f'. PI.INlUS.
PUNIUS. Lib. II.
H. c. 17. en CCNSOF'.lNUS
CENSOP.!NlJS D~
Dil:
I) 'lr.
'IE t·:.\TAT.1.
l'·;.'.TAI.T. C'If.
C'7[. 21' zeggen dar
d~t de Arabier~
Arabicr~ C!1
e~ de oude
Uil:,,; i hlln
hun dag.
dag, r.el~·lc
r,elyit als de A(hollOmi
A(ho71omi bef,G:-Jn~m
begrJ:m~m hebber'.
hebbl'l'.
Uil",;
lenun m\!t
an,jen!!] verwisA .... men V()'H
I\"
VOI)r het overige de lenen
m\.!t de awleren
wq, zoo iS kl~3r
k)~ar dat.,.
dar. vermirs c!t'~
des namidd;lg~
namidd~g~ df!
d'! J\iho.
i\itro.
f(':cn
':~l1 wil.
Lc:r,ikhcn
oveYé~nl;otn(!n. en
Lo:r.ikkn niet è::
~:: I~IJ)O~Ü:'lch:m
E'lIOp.:{ch::n overéénl:otnen,
dn des voor.
J:l:dti.;;,.~ het onJcl:Cheid
r:::dó~~.~
onde;:cheid mHr
"'3ar t\'laalf
twaalf llilrel
llurel is.
is, en de Aftro.
pO:'l!l,
men tot
pO:'l!t, iJh .,'1 n'),; tot den voorf'~anden
voorl'~anrlcn d?~ bvhooren,
b~hooren, mèn
h'ê~
b~ o[":egn'wn
O[":t'gct'vt'n Eliropreifch Uur 12 2d.ieeren
~d.!eeren moet, zoo vindt
n!~!1
D!C ~ :,.:t
:,/:t l\fironol11:fcÏl
l\ilronomJciJ uur van den
d!:;n vClwgaanden
v~orgaJndell dal?:
da;!: of mt:n
m~n
(J·,ii:~·lheert 12 va'!
V;lf1 het op:;egeeven Aflronornirch
Aflr:.Jnornifch Uur.
Uur, zoo
fJ')'i:~'iheert
I,
over.
h r·t
r· t het Eurorre:fche
Euroradche van den daan;tllvolgende!l
daaraanvolgenden dag oVC'.
l!
VUREN-CIH.KI-:LS.
UREN-C1H.KI~LS. Zyn twaalf Cirkels die door de belde
Waereldpoolen
t:n den Evena:;r
Evcnau in 24 gelyke dee1en
deelen
\'V'acreldpoolen gaan en
wrdee'cn.
/laan dierhalvon
dierhalven 15
IS Graaden van malkander,
wrde{·'en. Zy fban
of tu:D:hen
tu:r.:hen twee van dezelven is re\:,ens
relkens een noo~ van den
E\'c'!:tar
E\'c'1aar v;m
V:1Il IS
15 Graaden begreep en , en cie
rle Ml'ridiaan of
Midd3~linie.
Middaglinie • d.m
d.l~r naame!yk de Zon des middag,
middag~ !laat.
fi:2~t, is de
t\Vaal
fdr.: U ur<:/jut(; !}. Cirkel.
Dus fidat
fiJJt I 5 Gra~Jen
Gra~den verder ten
twaalfd-:
\Vt::1~n,
J 5 Graaden verder. dat is 30
'Vt:!1~n, dl:
dc: t'cdl:e,
t'cdle. en nog 15
G,
:t'tje:) va;')
Uuren-Cirl;c\. elll>.
G: :nde:1
va;) den Meridiaan, de tweede Uuren'Cirkc\,
eIlZ.
Men nne
n(Je llr
llt Jez,;
Jezdven
Iven met byzondere Naarnen.
Na~'nen. naarr.elvk Cir·
cll[um
IIortX Prima:.
PriIT1iE, Circulum
CirCfllum IIor~
Sei:unda:, Cirw!uril
Circul:Jtn /lori!!
flora!
Cltl1rl.J:L IIorlX
Harer Sei:U1:da:.
1è, ticz, of den Cirkel van het eerfie.
eerfie, tWt!ede,
tWeede, der,lè
der,jè uur.
1èlti~.
O:c. fn
en gebruikt Ztl
Z<J voornaamelyk in de Gl1omanica.
C'lOmonica, als men
Zonnen·UurenwvÎers vl'll'han
den grond van de Zonnen·Uurenwvîers
vl'llhan wil. Hi';!r.
Hi'.!rbegrYj)t men echter
echtEr de Uurer.·Cirke!s
Uurer.·Cirke:s van A!hrmomlfche
Afhr)llOmlfche
door begrypt
V
Uaren.
JrC:1, die allen malkander gelyk zyn, en van den middag
mUdag
af geteld
I'èteld worden.
VUR~N
UUi~~N KRUIS. Is een ZOnl~en.Uurwyfcr,
ZOnl~{)n.Uurwyfcr. in de gedaante
van een
e::m Kruis.
c:;.;-::n föaJuwe,
fc!nJuwe, zon-:ler
zon1er
Kruis, 't welk door zyne c:;;::n
v~n eenen Wyfer.
Wyfer, de uuren lla;;toant.
aa~toant. DI(,!r~ely!,
Dlt:r~ely!, een
hulp van
Uurwyfer kan gemakkelyk vervaardigd en in Tuin'ón
Tuinen gebruikt
Vurwyfer
worden.
woden.
VUREN-LINIE.
UUREN-LINIE. Zoo héet
heet in de Gnomonica
Cllomonica eene Linie, wé'l.
wel.
wyft.::r in cenen
eenen Zonn(:nZonn~n.Uurwyrer
Uurwyfer (lP
op
ke de Schaduw van den wyrer
een zc:ker
z~ker uur b~reiken
b::reiken rnot::t.
mot!t. By de vervaardiging van
VJll den
Zonr:en.Uurwyfer
Zonr,en-Uurwyfer komt het vOJrnaamelyk hierop aan, dat
dt! Uuren· Linien wel weet te verdeelen.
verdeel en.
men de
UURI~N·SCHOEN of VOET. Pes borarius. Zoo heet het
derdedt.:el
derdedl.!el der lengte
Icn~te van cCllen
eenen Slinger, 't welk zyne ue·
w~eging
weeging in eene Secunde
Seeunde ten einde brengt. H,vGEN[U3.
H.vGENlU3. in
zyne llor%gio
Horologio OJcillatorio.
OJciliatorio. P. IV. Prop. 25, p. 15 2 , Jeu.
Jen.
hedt
he~ft de lengte van dezelve cerfi
eed1: bepaald en ontdekt, dat Zli;
zig
dezelve tot den Paryff.:hen
PaIy{f~hen voet verhoude als 8640
86-l- tut 88
28 r.
[.
Ee 4
Hl
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Hv fchat naamelyk de lengte, ~an
v: an den Slinger drie Pary{fçhe

?eSzc'fs lengte gevon.
voeten, agt en ,ecne halve Llme. Hoe ?eSzc~fs
den wordt,
wordt. VInd.
vmdi: men aa!lg~wee[en
aangeweefen 111
In WOLFPS Element.
2 3.
Mecbanic, § 3323.
Mecbanic.
UUREN-ST AF.
[\.P'. Zoo wordt die genoemd, waarop een Zon·
VUREN-ST
nennen· Uurwyfer
Uurwy[er getekend is, of welken men als een Zonnen.
Uurw\l[er gebruiken kan.
Uurwvfer
UUREN·WYZER of UURWYZER. Is een In!1:rument, in
UUREN·WYZER.
[chyt, op welkers eenen kant de
., de gedaante van een ronde fehyf,
lengte van dag en nagt, in eene iegelyke plaats gekend
wordt. Op den anderen kant integendeel zyn de Cirkels
verbeeldt,
be[chreeven, die men zig aan den Hemelskloot verbeeldt.
nevens anderen die tot kennis van de Uuren dienen. Van
ADUANI us
dit ln!lrument en deszelfs gebruil, heeft Johannes P ADUANIUS
een byzonder Boek gefchreeven.
PUR WERK. Deefen Zy.l drieërlei,
drieilrlei, als Sra~s·uurwerk.
Stajs·uurwerk. Kamer_Horologie en Zak Horologie. De eerfte [oort
Coort hangt in
de Torens, als eene gemeene Stads.klok, welke ieder uur
door zel,ere fljgen
flagen te kennen geeft, hoe laat het is. Som.
wylen hoort men vooraf ook de vier- kwartier- uurs flaan.
MenCchen ter opmerking te bereiden.
daartoe gefchikt om de Meniehen
Behalven dat de konftige hand van eenen Horologiemaaker
l3ehalven
allerlei Inventien.
Inventien • als een kraaiende Haan, de Dood met
een Sikkel, eene Proeeffie
Proceffie der twaalf Apo!1:elen , de tyd
naande
flaande op de Uurklok; voorts op de Wy[er-Plaat
Wy[er-PJaat de veran·
verandering van de Maan.
Maan, de Loop der PJaneeten en andere
Aftronom[[che 00fervatien,
Obfervatien, weet te brengen. Kamer.Horo.
Aftronomifche
logien. zyn of hangende of ftaande.
ftaande, of beide te faamen.
10gien,
die op dezelfde wyfe.
wyfe, gelyk de Torenklokken,
Torenklokken. gemeenelyk
door Gewigt en Tegengewigt, maar fomtyds ook door eene
Veer gedreeven worden. De Zak-Horologien zyn van veevee.
lerIei
Ier/ei foorten , onder welken de Engellèhen,
Engellèhen. voornaamelyk
Repetîcle-Horologien; ook die, op welken
de zoogenaamde Repetîcie'Horologien;
niet alleen de Mill'llten, maar ook de verandering van de
Maan, de Op- en- ondergang der Zon, de dag der Maand.
enz.
ellz. gezien worden, voor de bellen
beflen worden gehouden. Men
dezelven aan te merken deefe navolgende deelen
deeIen of
heeft by dezellren
Hukken.
ftukken.
1:.
2.

.
g.
4.
5~

De Plaaten.
Pylaaren. Dit faamenge.
Caamenge.
nomen. wordt de fletting
genaamd.
Snekrad en Snek·
'Minuut-Rad.
'.Minuut· Rad.
Ton of TrommeI~

6.
7.
8.
9.
10.
Il.

12.

Kruisrad.
Kroonrad.
Schakelrad.
Slinger of Balans.
KlooF.
.
Verfchuiving.
Valfche Plaat·
13. Wy·

u
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J~,
1~. Wvfcr
Wyfcr Raderen.
R~deren.
14- WvCer-Plaat.
Wvfer-Plaat.
15. WYfer.
I16.
6. P,lOnenka~.
P,lDnenka~.
J 7 B~itenkJ~'
B~itenka~.
17
IS. In de Ton eene Veer.

Onder de Ton eene
Schroef zonder end·
Om dQ
dc Sn(;k
Sn<.:k een
etn Ketting.
!n de
in
Je Ton een As.
On1er
Onier de Ton een Rad
voor de Schroef zonder
woeler
end,
end. om de Veer op te

19,
2C'.
20.
21.
2J.

22.

z~tter:t.
z~tter.

23. In de
d:: verfchuiving een Rad
Ra:!

24.
24-.
25'
26.
27·
28
29'
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verZC'len, :<!s
a!s het HoroIo.
Horoloverze'!en,
ni!;;( wel gaaf.
ga~r.
gi,~ nie;[
Verîchciden Schroeven,
Verfcheiden
f,root;;n
f,rooti.!n en kleiner..
Et!o
E<.:n veertje
·.-certje voor de Stui~
ting.
tinf!.
Pa:ans·
Contre·Patam.
Stuiting.
Stuitin~.
Spil.

30. S!in~er-Veer.
S!in~eT-Veer·
t•
331.
I. Sluit.Vcé
Sluit. Veer.
32. Alle
Sp:1lcn daar tanden in
AlleSp:Ilcn

zyn,
zyn. worden RondreIs
Rondreis g~
naamd.
naamJ.

(,n een Plaatje.
Plaatje, om het te
UUR WERKMAAKER.
WERKl\fAAKEll. IIol'ologiemaaker.
IIorologiemaaker. Deefen
Deeren worden in
g:-oc:en en kleinen on3ericheider.
on,~ericheider. Bd Je zyn wel Konll:e·
Kontle·
m:ner>
m:nen,, doch moeten in de Ryksfl:edcn
Ryksfiedcn Augsburg ,• Neuren·
belig
en , en tot
bllr6 e:1
~a Dim
Vlm ze;;ere
ze;;erc Ordonnanticm
Ordonnantien in acht neem
neemen
em
e(;n pro~muk
prodll.uk hunner bekwaamheid. al~ ze Mcefters
Mcefl:ers willen
\~'orden, vcrî,hdde
vcr(('h~idc Coorten van
var, Horologicn
Horolohien op!-;eeven.
op,;ee\'eo. Doch
\Vorden,
Z')on van l~'l
(.:::1 HorQlogte;naai,.:r
HorQlog\eJ1331\~r ht;ef[
ht;dt de vryheid om
een Z'.'on
dee!".:: ClOt:en
r.lQr:en te vcrkief~n.
vcrkieC~n. Hun worden agt maanmaan.
een van dee((!
ge~(;eren. om zoodanig een
fen Mtet1:erfiuk
Me;ellerfiuk te voltooien.
den ge,.;eevcn,
l\Llar d~ef:!
d~eC~ fLc
'~,~i~n zyn of 0
(1 :anJe
:anJ~ of maar wyfende. of
l\I.lar
fLc' "',~i~n
ook. te
ook,
rc ge:y:; W,,:;kcrs.
W,~:;kers,
Ih:rtoe
H'ertoe behooren ook de RinghOlol,':::ien,
horo!,
';::ien. zoo Idl·i':,
l;lt~i·:. dat ze in een Ring. in plaats van
een
et:n Dialilant
Diamant kunnen f~ezt:[
f~e7.(;:( worden. en die nogtans volkovoUw·
menll'k
R.1l~cr<:n vO;Jrzien
vll,Jrzien zyn. Voorts moeten hiertoe
men"'k n.et R:Jdcro:n
woden. de zougenaa:nde
zOlJgenaamde Beeldhorologien. die of
gebragt woden,
in de gehanre
geh2:1re van vu(ch;::ide
vuCcbcide Dieren zyn gemaak~, en aan~
a3n~
w::I!;(;:1 de Oilfu:l:
w:;:lI"m
Oilru:l: G'.!nct.!nelyk
G(!·iJeenelyk dus gem3att
gemaakt is. dat deszelfs
bc\V(:'(:giag
Je oog(;n
D~t.!ren beweegt, en ze dus als lee.
bcwec:gi:lg de
oog~n der D!eren
vendlg vcrroont.
verwant. Of daar
d3ar worden 0?
op het Horologie zekere
Beelden van Dieren vertoond,
vertoond. en die zig telkens voor het
Daan der Klok
Klak zeer konftig
konllig beweegen,
beweegen. of een Mufikaal ge.
luid.
ds van eene PYi>,
PYi', Baruin,
Bafuin. eHZ.
eIlZ. maal.en. Daar zyn
luid ...:ils
ook zekere Horolo~ien,
Hororo~ien. die een gereguleerde Almanak. voor·
Feeihia~en, nevens den Loop der Zon.
Zon, het
nalmelyk ook Fee{lda~en.
watTen
wa{ft:n en afneemen
afneeIDen der Maan, de zoogenaamde llaliaanfche
ItaliaanCche
Vuren, Minu~en en Seconden aanwyfen.
aanwyren. En om de bewee.
ging det Horologien dies te rigtiger te hebben,
hebbt:n. heeft men,
zoo
:wo in groote als in kleine,
kleine. de Slingers gebragt. Alle dcefe
UurwerKen
UurweI!\en nu, moeten of door den Staalen Veer. of door
Ee S
llano
han.
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UUR. UVEA. UVEG. U\~UL.
UVUL.

hangende Gewigten, gedre.even wor~en; het wel:';~ in do
därm[nalr~n, maar in
kleine Horologien mct Kewngwerk ot därmfllalr~n,
gefchlcdt.
de grooten met touwen gefchledt.
UUR.WYZERS. (NEVEN) Zie het Artykel NE\'l!N.UUl'.'
WYZl~~,

UUR-ZUIL, Uurm Zuil. Is een Zonnen·Uurwy(er, in de
dezelvc TI'lce.
rl'lce.
gedaante van eenen Cylinder. Men heeft van dezelve
derhande foorten, Sommigen (ban regt Ol', maar de a::rlcren
zyn tegens den Horizont geboogen. Van dFer::! en 2;:e de
andere Zonnen- Uurwyfers vindt men hteedvoeri~ naricht in
de lIieuwe 'Vtrmeèrderde
'Vermeèrderde lVelpperijebe
lVelpperifebe GNOMONICA.
UVEA. Rbagoides.
RbagQides. (In de Anatomie) Het Druivenvlies in het
oog , hebbende in het midden een rond donker gat, PupillIJ
Pupil/IJ
genaamd, cn
en rondom hetzelve eene Jonde {heep
Ilreep van meni.
gerlei kleuren. Deefe Ll:reep Wordt lris,
Iris. dat is Regenboog
Itenaamd.
~enaamd.
UVEGA. Is eene Ster die gemeene!yk Lacida Lyrc: genaamd
wordt.
UV U LA. Columelfa. Het Lelletje,
Lelletje. het Tapken ia de keel. Is
een Jallgagtig
langagtig rond
rolld en bot toegepunt deel, beginnenrl~ VJn
van de
Amandelen, hangende zoo nederWJ3rts
ne1erWJ3rts in de holligheid van
den mond,
mond. over de fpleet der Luchtpyp, Ten
Tcn aanzien van
zrne grootte en gedaante,
gedaante. komt
ko:nt het zeer na overéén met
b::!halven dat het
het hovcnll:e Lid van een kinde~vinger, b:!halven
aan het verhemelte merkelyk dikker ~s. De~zelfs
Deszelfs gebruik is
o:n de Il:em te helpen maaken; de kou'Je der Lucht re maatigen,
ligen, en te verhinderen. dat niet, door fchielyk drinl;en,
drinl;en.
de drank uit den mond in de Neu~g:Jten ter~:g
ter,:g vloeie.
UVUL.iE INFLAMMATIO. De Olltfteeki;;g vaa bet L~lletj~.
L~Iletj~.
Dezel \Te wordt met verfcheide Gorgelwatert:n
Gorgelwateren ,• uit Aq. Prl/11ell.
Scabi~ Flor. Sambl/c.
Sambuc. Betonic. wdarÏfJ
wdarin een weinig Salpeter
Salpeler
ontdaan is, als ook met Aq. Aflbtnatic.
Aftbtnatic. Sp. Salis Ammoniac.
Sp Pi'li, Alb. Grerc. MeI. Ro[at.
Rafat. alsmede door een
ecn lJeroêl.
Veroêt.
Vitle.
waarï;]
Vi!lC. per 'ViIIc. met wyn gekookt, en met Aq. PrtmeJt. WaJIÏöl
Sarcbar Saturni ombonden ii,
ill, geneefen.
lJVULJE
UVULJE PROLAPS US. Laxatio.
Latatio. l'rolongatio. De NederNeder.
hanging. of verlanging van het Lelletje. Daartoe is dienll:;g
dienll:ig
een Gorgelwater uit het DKof1.
D~ol1. 'Van Prunell.
Prune/I. Fior. Sambuc.
Sambue.
Scabi~. of Aq. Pmllell.
Prrmell. Plantag. Sal. Ammoniac. Gall. Pulve.
Pul'Ve.
rijat.
riJat. Syrrtp. de Rofis Siccis , Allumi/i. crud. Up. &c. of een
afgebrandt zout, of Sal Ammolllac. met Ptlper
Poeder van afgebrand!
gemengd. Bevindt zig daarbyeene Verzweering, welke voor·
naamelyk het Kakebeen aantafi. zoo is het volgende Decoélu",
DecoCiu7TJ
dienfiig daa1.toe.
daar.toe.

Het'b.
~. Het~.

UVEN.
UVUL. UVUR. UXOR. UYEN.
~
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Cariluibened.
Herb. CarRuibened.
Seordii.
Scordii.
Veronic. ana. M.i
M i 6.
Vero"ic.
Radie. Ariflolocb. rot. 6.
Radic.
Lapid. , Cancror.
Callcror. j•
j.
Lapid.,
Aloé's.
Aloës.
Maflich.
Maflieh.
M'jrrb.
My
rr IJ. ana 3
3' ij 6.
Coque in Yi11.
Vin. q. Jo
f F. Decot'lum.
DecoêtU1n.

3

3

Docb
Doeu is het al te lang, zoo dat de Verfi:ikkinggedreigd
Verl1:ikkinggedreigd wordt
doo:
zoo wordt door de Geneesheeren geraaden fs dat men het do
eene [nee
fnee moet afkorten.
De Zwelling
Zwelli'lg 'Van bet Lelletje. Ontftaat
Ont11:aat
UVULlE TUMOR. De.
van eent'
e~nf:' [c!1erpe
fc!1erpe en taaIe
taaie L'jmpba.
Lympba, die in deefe deelen
deel en komt
verftikk..:n. DIi~rtegen
D:.'i~rtegen is dienfl:ig
dienl1:lg Pul'lJ.
Pulv. Piper bf
of Zingiber.
te verftikken.
0!f1 daarop
daarojJ te ftmo'
firoo;;"
tegen ~e.
~e, houde~
houde~.,
Ofeene
Cat.plaJma
0!D
i;n of regen
•. Of
eenè Cat.plafmtJ
UIt Zuurdeeg, SuccHlum
Succwum en -Spmtur
Spmtuf Vtm
hoofd
Pl1u.I om op het boofd
te leggen.
.
UVULARII\. 1-liptJo~laffum,
HiPDofJ:loffum, Bilingua,
Bilingua. Campanula 'Pulgatior
Vulgatior
UVULARltl·
UrticrI TdpT'>iJ- ofH11s~ruid"
ofFhh;~ruid" klokkruid'.
klokktuid', GroeIt op ver~
Foliis UrticCl
. Fo/iis
fcheide plaarren
plaarlen in htt Wild' op ~t
het veld. Het gebeele KrUid
Kruid
[cheide
verkoert , droo~t
droo'!t en trekt
trekt,~
fa ilm'èti,. ,lils
Pils'r hot
het ih
ilJ het'
het water
verkoelt,
ie faà:n'èJi'.
geg01:~fld '1:'ordt.:
'vordt., is'
is het
hetdienfiig
:Ctienftig tegens
gekookt en daarme~c gegt)r:~~!J
ontftee!l:ingen V3lJ"
va!:t den Mo~,
MtJntt-, de Amande.
de zwellingen en ontfteekingen
Vln den Hals en het Celletje;
r.elJetje; en in de verzweeringen
verzweeringcn
len en vso
van de keel. De wortel wordt in het Voorjaar gegraaven en
gegcèlen.
onder de Salade gegetlten.
UXOR. Betekent het Kwikzilver der Metaalel',
Metaalel".
UXORIUM.
UXORIU M. Eene Geldboete welke betaald wierd door de
Romeinen die niet trouwden.
UYEN.• .Ajuin.
Ajr:tÏn. Crepa of Cepa. Is een Moeskruid dat algemeen
UYEN
jf. De naam is gemeen aan de Plant en aan den
bekend iF.
verfchilIende kleu.
Wortel. Deefe Wortel is bolagtig, van verCchilleDde
foort.
ren en gedaantens, volgens derzelver [00
rt. De Ajuin is
met een vlug en zeer fcherp vogt vervuld, dat in de oogen
dJt.t traanen· Deszelfs
Desze!fs bladeren zyn rypmaa.
byt en dezelven d:>~t
kende. Deefe Plant bloeit niet voor het tweede Jaar. Op
vuifi,
derzelver top heeft ze een knop, ter grootte Van eene vuifi:,
i~. O~
Ol? deeCe
deefe Bloemen
die met Leliewyfe bloemen bezet if.
Vrugten, die in drie vakjes
vakJc& verdeeld zyn.
zyn,
volgen driehoekige Vrugten.
welken het Zaad bevatten.
Een ieder weet het gebruik van de Uyen. De witten zyn
2agter.
zagter , en worden hooger
hooger, ge[chat
gefchat dan ce
de rooden. Derzelver
kragten voor de gezondheid zyn zeer aanmerkelyk. Zy zyn
nut-
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nuttig in BorllkW3?len.
Borllkw 3 ?len. 2r,lq've~Je
2f,lq've~Je en \'1n
\'1n Uitllll'n'encle
uirrnl'n'enrle kr~g·
ten in verCcheiJe Ziek~en~. Bv
flv eene PUl W
t~ Mil fr:ille
feilIe heeft
gf.r:~(;f,.:r. Men ('af
çaf
men dezelve gebruikt om die Ziekte te gU-:~(:f..:r.
:lan de Zieken het Sap dJt t.::t c~n Ai~ri:1
JÎi~d:1 gedrt.!.t WJS.
WJS, nadat
men 'er het hart had uitgedaan.
uitgcJnn. in werkers
welkers p:.::m men een
vervolgens in een Ollen
Oven
weinig Theriakel gedaan had. en \'(;'rv()J~ens
gebraaden.
gebraad en. De Zieke die dit ingcn"m,'n
ingen'Îm~'n kcl.
k.l, zw~etre nel k
en was geneefen. Op de Pdlbuil
Peflbuil leidc
leid:.: !T1~n eene
cene dier;.:d;'kc
diergd;kc
Ajuin. - Men wil dat een gefioolen
geIlooIen Ajuin.
Aju;n, 111
lil ct
et honig en
Gene::srnidJel is voor de
Zout befproeid. een uitmuntend Gt:ne::srnidJel
llat.
beeten der dolle honden. In derzelver Sap een
Cl:n vlo\je !latde ruimntoen geweekt. en in de ooren geflooken. neemt d:::
gen weg.
Het Bieslook heeft fen
ten naaflenby dezelfde krag/cn
krag'cn cn
en dgen.
fchappen als de Uyen. Zy verfchillen
vcrfchillen van malkander in g·oot.
te. maar derzelver Bloemen zyn overeenkomfl.g. en derzei·
ver aankweeking is dezelfde.
De Uyen worden alleen van Zaad ~angekweekr.
aangekweekt. Zy bemin.
nen eene welbearbeidde Aarde·
Aarde. Wanneer zy groot is en niet
meer opfchiet. vertreed men de fcheuten meI
met de voet. waar
fc hoon er worden,
door de Bollen fchooner
UZA. De Broeder
BroeJer van Abio. die met denzelven gelafl
gelall wierd
om den Wagen 'te geleiden. waarop de Verbonds-Arke ge·
was. wanneer David dezelve uit het Huis van AnINADA~
ADINADAJi
zet \vas.
opvoerde, om de Alke
Arke naar Jerufalem
jerufalem te brengen.
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é,~nentwir.ti;:;ne
é,~n{'ntwir.ti;;nc

Do
Letter van het Alphabeth, van wel.
ker k:t~k:,nis
k:t~k:,ni.s wv ojJ
ai' de L:.!t1er
L:t1er U reeds gefprooken hebben,
andere Wapellen iw..vyèll. Om
VAANDEI.S, ZWA.'\RDEN
ZWA.I\.RDEN en alldere
VAANDEI.S.
deé'), wo!'~cn
wo;~cn (~ezC:ven
Roomfche Kerk met
dit te dc.').
l~ezclven in d:!
J ~ RoomCche
Wywat~~ b~i"rrcr,gJ.
b'::prcr.gJ, cn
d;:nover uitgefJlroo.
uitgefproo.
Wywat~:
en zeker:;n
zekeren Z('~c.n
Z('~cn d~?rover
d.e Z~ t!r:ugciJ.
~r3JgciJ, Jl~l'door
unrdocr zegepraalende
ken. opd",
ken,
ofld", d(!
de :;çci:en
:,;cci:en d:e
zoeden
zot:den VlCi·,.i~:f'.
VlCï·3~fl.

VAANDEL ZWAAIEN. Is de e~lhc:'.'!r(hg
e~"~':·.'!yfing van den Vaan.
Vaandrig.
Parade aan hooge P~rConaadjen
P~rfonaadjen doet; zynde
drig, die hy in Par~de
de manier van het Vaandel zwaaien afkoJlll:ig
afko:nfiig van de Ridder.
Ridder_
Jvke
J\'ke Knnll:-odf.::ningen.
Knnll:-oeif.:ningen.
VÁANDRAAGER, Is een Onder OflUcr, die op den Marfch
zyne plaats 11gter
21gter den Vaandrig he:::ft, en gemeenelyk voor
dcnzclven het Vaar.deel
Vaandeel draagt. Hy heeft ook het opzigt over
donzclven
de Zieken; bezoekt dezelven, en zyn Geweer is ee~ Snap~
haan.
VAANDRIG. Is de derde en onderne Officier byeene Com.
pa;;nie te voet, die by afwee!igheid
afweefigheid van Kapitein en Luite.
Luite·
nat;[ commandeert. Hy bezoekt de Zieken, en ontvangt van
nart
wagtpon is by den Hoofdman
de Sergeanten het woord. Zyn wagrpoft
d(;: hoofdIVJ~"
boofdw3~"
voert, dan
Wanneer hy h;;t Vaandel niet \'oert,
op d:!
dra~"t
verpligt •
tlra~"t hy eene halve Piek; maar in cenen
ccoen Slag is hy
hyverpligt.
op lyfll:raffe,
lyffirafFe, zyn Vaandel niet te verlaawn.
verlaaren.
Rui.
Vi\AI\JONKER. Is de geene die den Stand aart by de Ruitcly": VOlft, en het Vaandel by de Dragonders op den Marfch
MarCch
draJ.:;t. Hy volgt op den Wagtmeeller, en wordt by de Keur,
draJ,:;t.
SlXifche Regimenten, ook Sous-Cornet genaamd.
VL\.'\NLEEN. Zoo worden de Leenen genaamd, die de Wae.
Wae,
reldlyi\e onmidJelbaare Standen in het Roornfche
Roomfche Ryk bezitten,
en cie voor deefen
deeCen van den Keifer,
KeiCer, door middel van een
cn
Vaandel ter leen gegeeven wierden. Hedendaagfch
Hedendaagfeh gerchiedt
geCchiedt
de beleening van alle hooge Ryksnanden, door een bloot
Z ·."aJrd, 'c wdk
welk de Keifer,
KeiCer, op den Throon zittende, na de
Z','ralrd.
Leenhulde, in de hand neemt, en aan de Leeg.
af~elegde Lçenhulde,
IDJnnen reikt, en hlln
hun den knop daarvan te kliffen
kutfen geeft.
geefr.
m:lOnen
VEN.
VAAN VAN MAHOMED. Zie het Artykel MAHOMETS VEN,
DEL
DEL of STANDAARD.
Oc1'ening, die oujtyds in
VAANZWENKEN. Dit is eene Oe1'ening,
o,Hogten en Parades, nevens andere plegtigheden
openbaare 0iJtogten
in zwang ging; in het byzonder by Srormloopen en Scher.
rnUlfelen; hoewel deefe
deeCe gewoonte tegenswoordig
tegeDswoordig zeer in on00mUlfeien;
bruik gekomen is; behalven dat het nog wel by optogten der
gefchiedt,J en op fommige Schennfchoolen
Schermfcboolcn geleerd
Burgerye gefchiedt
wordt.
VAA·
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VAAREN. Eene Plant. Zie het Artykel FILIX.
VAARTEN. Zoo
ZOO worden die Ladders genaamd.,
genaamd. langs welken
de Berglieden op'
di"'ple der Groe·
op- en afklimmen en daarby de d((:,ple
ven afmeeten; gelyk ze Vaarm in de Groeven nederklimmen
noemen. Het is aanmerkclyk dat ze hunne Ladlers
LadJers niet al.
leen Vaarten
Vaartel~ noemen,
noemen. maar ook dus willen noemen; zeggen.
Jeen
de: .. De Villers hebben Ladders, maar wy lieden hebben
".. Vaartm. " Men onderfcheidt
onclerfcht:idt ze in gamLèhe,
gantLèhe, die 12. en
in halve
halve.I die 6 ellen lang zyn.
VAARTUIGEN. Zyn allerlei Scheepen , die tot het overvoe.
ren van Menfchen en Goederen, op de Zee en Rivieren ge~
bruikt worden.
VAAR·ZETEL.
VAAR-ZETEL. Is eene zoodanige
z00danige Machine,
Machine. waarmede een
Perfoon
Per foon zeer gemakkelyk uit de cene verdieping in de ~ndere
kan komen, zonder de gewoone Trappen opop' en af te klim·
men; welker uitvinding aan wylen den vermaarden ProfeLfor
Profeffor
Matbemat. te Jella,
]ena, ERIlARD WEI GEL toegefchreeven wordt.Dezelve beftaat
bell:aat in eenen Stoel, die dU5
dU5 gemaakt is, dat hy
inrnyding van den
door een Tegengewigt,
Tegengewigt. in eene holte of infnyding
wande. van omtrent drie voeten beweeglyk is, met denwel,
wandt,
ken men zigzelve naar boven en beneden kan trekken. of
door anderen kan getrokken worden. Vermits nu by deere
Machine het Tegen~elVigt zoodanig zwaar moet weeft;n,
weeft;n. Jat
hetzelve,
hetzelve. of in 't geheel naar eene middelmaatige zwaarte van
een M~nrch,
M~nfch, of in het byzonder naar die van een zeker PerPer·
foon gefchik.
gerchikt zy.
zy, zoo "olgt hit;ruit,
hieruit. dat wanneer zig iemant
daarop zet,
zet. die veel zwaarer is dan het Tegengewigt,
Tegengewigt. dezelve
ook veelmeer kragrs moet aanwenden,
aanwenden. om zig naarboven te
tr~kken; daar inlegcnded
inlegendeel een ligt menrch,
menCch, voornaamelyk by
d\.! afloffing van den Stoel, wegens het groote overwigt, ge.
makkelyk fchade bekomen kan,
Iwn. 't welk van den anderen
kant een zwaar Perroon
Perfoon in het afvaaren te dugten heeft. Nice.
Niet.
tegenftaande nu WEIGEL deere Machine op verfchddepla3t.
verfchddeplaat.
cegenll:aande
fen heeft opgericht,
opgericht. zoo vindt men egter geene
gcene byzonde,e
byzondere
beîchryving ddarvan,
ddarvan. behalven het geetJe L. C. STURlII, in
bCÎchryving
ArcbiteEturte Goid7llamlia7l1r.
Goid7llamlialllX. T:lb. VII. en
zynen Prodromo ArcbiteEtllTa:
LEUPOLD in Tbeatro J.ï1acbi7lario.
J.ï1acbillario. Cap. XII daarvan melden.
alwaar ook de eene en andere verbeteringen verklaard wor.
den.
VA AS, VAASEN, Vales.
Vale.. Zy'n ouderwetrche
ouderwetCche of alltique,
alltique. met
of zonder dekfel en handvatfels ,• kunfii~ gebeel~de ofm Steen
gehouwen
gehouwen.I groote Vaten, POIten •, KlOefen,
Krot:Cen. Kannen, &c.
in de gedaante van de oude Offerhanden Vaar.werken. Z'I
Zy
worden uit Melaal
Metaal of Lood vervaardigd,
vervaardigd. of uil Marmer ge.
houwen; insgelyks ook van Gips of PleifieJkalk
Pleifielkalk toebereidt,
toebereidt.
en meeftendeels rondom met nedrig verhee\'en
verheeven lleeJdwerk ver·
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Rv·Cier~adje in Tui.
clcrd. Men gebruikt dezelven al~ eene Bv·Cier~adje
mn, alsmede op Leuningen en Altaren of Zonnenclaken.
Zonnent1aken. Hun.
ne eigen!yke gedaante kan men uit SERLI.I, VaJenboek. en
no:; beter uit HE RONS FIGUREN le;.:~e.n
leeren kennen. Ook zyn de
no:.;
l\Jarrllcrcn Vaaswerken van den Tuin
I um te Verfailles in prent
l\JarlTlercn
v{:t!-.f'eld~ :Jan
aan dewelken men de Antiquiteit zeer wel nage.
v{:t!·.fel,l~
r.ordl:
r.ordl vinor
vindt In den Tuin op het Loo zyn mede vyf gtoOte
gtoote
VJeT' van wit Marmer, die wel de gedaante
gedadnte van de Ouden
ni:::t 'en
'cn eer.emaale bykomen, maar echter (lczelven
dezelven in arbeid
cn llirl'inJin!.
llit"inJin!, niet veel behoeven te wyl\en, welken hier in
IId:and
lIdland op koperen Plaaten zyn gegraveerd. De befle flof
tGt dezelve!)
dezelven i< w:r M~rmer
MMm er of AIbalt;
Iball; echter vindt men ook:
(~eni~t'n uit Met~al
M(:t~aJ ~egoo!en.
gegooten. Maar als men niet te veel geld
eeni~en
betIeelen,I ka'l men ook fraaie Vaaren uit Lood gieten
wil bet1eelen
A.-Jeren. of als wit Albafl verWf:n, ofte eindelyk
en met A<ieren.
["npn Zard ot nik~een
Bikfleen vervaarrligfn.
vervaardigpn.
uit ["11O'n
V:\CM';TlE.
Vielf~haaren
V:\
CAi'; T JE. Zoo wordt by de Vier
r~h:l3ren genoemd, die
tjd of .1a;;elJ,
,1a;;e!J, in
inwelkt:n
welken geene Rechtspleeging gefchledt,
gefchiedt, en
tyd
gF.;lIe(t "lOrdt.
·17ordt.
n\~t gF.:Jle(t
VACCA. De Koe. Zie het Artykel KOE.
VACCARIA.
VA
CeARI A. Dit Kruid heeft ronde, gl:idde en knoppige Sten.
omtrent 6 voet in de hoogte.
hoogee. By ieder knop of Lid
g .. :s. V3n ormrent
twee langwerpige bleekgroene bladen; en boven op
poeien rwee
Stt:ngelen vertoont
verwont zig
zjg een kle;ir.e
kle;ir:e roode Bloem. komende
Ge St~ngelcn
uit een k!ein rond knopje. cn
lJit
en inwelke naderhand een zwart
H~t groeit 0i'
0)' de beploegde en on.
Ziad gevor.den wordt. Hçt
bep10rgde
bep1o('gde Velden. en bloeit den gantf(hen
gantfthen Zomer door.
dOor.
VACCINIUM. Vitis ldrea. Heidelbefft:1.
HeidelbelTi::1. Is een Struik of
regelmaatige Bloemen, die, wegen.
Heeller. met eenbladige regeImaatige
Ul'ceolares of kruiswyfe ge.
haare gedaante, door KNAUTH, Urceolares
belTen zyn rood of wit.
wit, doch de laatile
laatlle
heeten worden. De beiTen
foort is zcldCaam. Die met de roode Beffen hebben opene
foon
Bloemen. tot
tut onderfcheiding van de cernen.
eer11en.
Bloemen,
VACOS.
Vl\COS. D,t is eene foort
(oort van
vaJl kleine Mier, van het Eiland
(OOft zeer menigvuldig
meni~vuldig is; Ulaar zy heb.
Ceylon, waarvan de foort
cene middeImaatige
middelmaatige grootte. Haar Jigchaam is wic
wie en
ben eene
haar kop rood. Zy verfiinden alles wat zy ontmoeten. Z"I
Z'1
eeren
ceten de huiscieraal~jcn,
huiscieraal~jen, het Stroo waarmede de Hui[en
Huifen be.
bedekt zyn. en in één woord alles, uitgezonderd hOut
hout en 11een.
neen.
laaten, 'e g(;!ene niet bewoond
Men durft niets in een Huis Iaaten,
op, en vormen zig
wordt. Zy klimmen langs de Muuren op.
Gewelven van Aarde, die zy langs de geheele lengte van haa.
ren weg voort doen loop!:!n, tot welk eene hoogte zy ook
mogen optlygen.
optlygcn. Zoo deefe
dt:efe Gallerye op eene plaats afbreekt.
afbreekt,
zoo keeren zy terug om haar werk te herfiellen,
herfielJen , en vervol.
t;en
(ien haaren weg na dc;elen
deelen arbeid. De Inwooners
Inwooncrs ontdekken
}igto.
}igto·

ook

·H·S
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Hgtelyk. door de verfchyning van deefe Gewelven,
.ligtelyk.
Gewe!~en) haard
aannadering
aannade'ring,,en
en zy zyn genoodzaakt
gtlnOOdlaakt om geftadige voorzorgen
tegens haar te, ge,'.mliken,
ge,~lruil\ell, om haar af te ~ k~cren
k~r:ren en re
te verdel·
gen. Op
<?p de
dl; p.a3tHm
p.~3tlen alwaar men
me~ geene FJUlü:n
HUlfcn hedt,
hede, vormen
Vormen
zy kleine
kIelDe Bergjes van aarde,
aarae, die
dle vier of zes voeten hoog en
ben bezwaarlyk zelfs met Breeky[ers
Breekyfers.•
zoo fterk zyn dat men hen
flechten
kltine huttelr,
hutten. die men llomboJès
llo711bojès noemt,
noemt.
ilechten kan. Detfe
Deefe kléÎne
cene
zyn uit Gewi:!lven
Gewdven of Gallerycn
Galleryen faamengefield ,• en van eene
wa.uvan de Cînga!eefen
Cingaleefen zig bediené:ll
fyne aarde gebouwd. wauvan
bediemm
om Afgoden Ie
te vervaardigen.
De Vacos vermenigvuidigen
vermenigvuidigé'n zeer fterk, maar zy fterven mede
geheeIe hoopee.
hoopcr:. 'Wanneer
'IrVanneer zy vleugels verkreegen
vel'kreegen heb·
met geheele
ben. zoo vliegen zy in eene zoo groore
groote menigte
menig::e welhvaarts
wefi:waarts
aan, dat zy wolken vormen die de Zon bedeklwn. Zy ver.
heffen zig zoo hoog dat men ze uit bet gezigt verlieft, en zy
vliegen zoo lang tot dat zy uitgeput zyn en dood ter nedervallen. D:!
D:c! 'Iaate
Îaate trekvogels maaken 'er hun
huo voedfel
voed fel van. De
Hoenderen van dit Eiland eeten deefe
deere Mieren liever dan Ryft,
Mieren, van,
van·
en zyn 'er zelfs gretiger na dan naar de andere Mieten.
foorten
groote menigte [oor
ten op het Eiland Ceywelken men eene graote
beeft. Men heeft
beeft 'erzeer boosaartigen en die geweldig byten
byfen
lon heeft.
m:::n ze
Zij tergt. Z
Zyy doen roclJten
wcbten , in aanmerkeiyke Ben_
Ben.
wanneer men
den. zonder dat men 'er den bepaalden tyd van weet.
VACUATIO. Zie het Artykel
Arlyke! EVACUATIO.
VA
CUI DIES. Zoo worden die dagen genaamd,
VACUI
genaamd. op welken
gemeenelyk eene l;waade
kwaade verwiffeling
verwi[[eling der
Jer Krankheden ge.
befchiedt.
VA
CUN A. Eene Godheid die door de Romeinen aangebee·
VACUNA.
den wierd.
wiërd, voornaamelyk door èe
de Landlieden. Men offerde
Offerhanden • voornaamelyk ten tyde wanneer den ar·
haar Offerhallden
was,
.
geëindipigd was.
beid geëindii!igd
VACUUM. Dus noemt men allerlei rubtc
ruiëltc in de Natuur, die
met geenerlei Ligchaam of S:offe.
S~ofl:è. zelfs
zelfF niet met de [ynlle
fynne
lucht vervuld is. Zoodanig een Vacuum
Vacuu11Z wordt van Cal'tefins
anderen. volfhekteiyk
volf1:rektelyk ontkend.
onr/,end, en als
<lIs onr:':ot;tdyk
on,,-:o;;elyk gebou·
gehou·
en anderen,
den; doch van NEWTON. en die hem volgen, kragtig
kr3gtig beweerd. Men pleeg het te onderfcneioen
onderfcheiden in een
ctn Vawum
Vacuum DisDis.
feminatuln.
femillatU7n. dat men !l:elt
fielt te zyn in de Pari ::n
en de fpc
f}leW ruim·
tens
rens van alle·
alle' vafte en vloeiba"re
vloeiba;,re Ligchaamen; en in een
t'en Va.
v,,7,.
CUUln
CUU7n Coacervatuln,
Coacer'Vatu7n, dat men zig aldaar begint in te beelden.
beefden.
alwaar de waereld met alle Ligch13melyJçe
Ligdnamelyke (;:n
en Stoffelyke din·
ophoudt. Dit groote
groore RUÎm
Ruim warde
wordt v,m
vän fommigen voer
VOGl
gen opboudt.
oneindig, onvergangkelyk.
onvergangkelyk, enz, gehouden.
Het Vacuum is dan eene luchtledige ruimte,
ruimte. uit welke, door
de Anttia
pneumatica, 't vloeiende
Antlia pneumatÏGa.
vloeiende deel der Lucht weggeno·
weggt:no·
men of uitgepompt wordt; zoo dat een Veertje even ras op

den
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den grond valt als een {luk geld; en men den Slag der Klok.
ken niet kan hooren; noch dat 'er eenig leevend Dier in de.
7.elve
blvven leeven.
:wlve kan bl\'ven
V t\
i\ D /<~M. Va,tm. Is eene Maat die men tot het meeten valt
de Zee en Rivieren gebruikt.
gebruikt, zynde de lengte van twee uit·
geflrekte armen.
VADE MECUM of VENI·MECUM. Een Latynfche bewoor.
ding. die in het Engelfch gebruikt wordt, om eerie zaak uit
te drukken
drukktm die zeer gemeenzaam en gezogt is. en die ons
~emeenelyk tot zig treltt; veeltyds toegepall
toegepail op een begunfiigd
beguniligd
Boek.
VADES•. Te Romen in de befchuldigingen die op eene dood.
ftrafft' oitliepen, vraagde de Maglfiraat
Magtfiraat lIan den RefchuLiigden
firafft'
BefchuLiigdell
een Borg die perruonelyk verpligt was om hem te vertegen.
woordigen. En dit was het geene men Vades noemde.
WOrdt gezegd van iets dat in Dichtmaat Is opge.
VAERS. Dit wordt
inregcnile!ling van Pro
Profa
ra of ondicht.
field, inregenllelling
VAGABOND. Een Perroon
Perfoon die dooIende omzwerrt en nero
gens eene blyvende plaats heeft; ook da3rom
da3ro:n voor alle Ge~
Ge'!
richten, daar dezelve gevonden wordt, aanCpreekelyk
aanfpreekelyk is.
VAGANTES SCHOLASTICI. Waren voor honderd en meet
meer
Jaaren eene foort van ondeugende Studenten, die ten platten
beroem.
omzweefden,, byna gel}'k de Heidens, en zig beroem·
Lande omzwerfden
Toverlwn!1: te verfiaan; maar die inderdaad de Boeren
den de Toverkunll
Menrchen, door hunne fireeken J bedroogen en
ell
en onnoiele MenCchen.
veele Bocvenllukken
Bocvenftukkcn aangericht hebben.
VAGEVUUR. Hetzelve was voor zes of zeven honderd Jaa.
Roomfche Kerk.
Kerk, doch is door de ~y.
ren niet bekend in de Roomfchc
geloovigheid,
geloovigheid J in het We1l:en
Weilen in zwang gebragt ,• fchoon de
Grieken hetzelve niet hebben aangenomen. 't Is,
Is. volgen.
het gevoelen der Roomfchgeainden, eene plaats digt by do
de
Hel, voor die geenen. welken in hun leeven , vanwegen.
hunne Zonden,
Zonden. nog niet genceg
genoeg gezuiverd en getuchtigd zyn.
ag[erllallige pynigingen moeten
en alzoo in het Vagevuur de agter1l:allige
on~erga2n. tot
[Ot dat de nog in het Jeeren
leeren zynde Menrchen
Menfchen •
hun met veele Zielmiffen te hulp komen, en hen van deefo
deere
kw~al verloffen.
verloffcn.
VAGINA. De Scbede. (In de Allatomie) Men geeft deefell
c(:ne vliesagtige Buis, dewelke zig tuffchen den reg·
naam aan c(:oe
ten Darm en de Schagt, van de Vrouwtlykheid af.
af J tot aan
aall
den mond der Baarmoeder (doorgaands binnehmond
binnellmond by ons.
en hy
oy de Franfchen tHufeau de tal/cue. Zeelrernuit. genaamd)
uilllrekt.
uitllrekt. Haare lengte en breedte verfchilIen.
verrehillen. Zy iS door·
gaands vier of vyf vinger brec·,itens
brec\itens I:;ng,
Idng, z('o dat haar bodem
wor dt'n.
den. Daar worden
wet den middelften vinger kan gevoeld WOl
n~Jgtans Vrouwen gevonden,
gevonden. WOlalïn
Wólarïn zy lan~er
lan&er h. Zy is in
X. D~llL.
Ff
hee
het
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het midden omtrent anderh~h'en
anderh3h'en duim breed. Haar
IJ33r begin i5
naauw~r,'. en wo~Jt
wordt bercl,er~nd,
beîchermd, d00r
door t:e:l
tt:;1 knn;"ä.2tig
knni',ä.,tig V:ltS •,
veel naauwer
dat
da t in het midjen
m idJen l<o.Jrhoord
dO,:lrhoord IS,
is. by de [eill.~
(eill(! U;.11Ijdza;~,(m
O ..l) IJdza;~.(;:n
33n !luk
nuk ïchemt,
((hemt, tn w;nrvan
w:l'ltvan Je
de ol'tlblyf::Js
ol'tllJlyf;:_ls '~I:
<'~I: jlJlltvormige
lllll!\'ormige
aan
knobbe1rj~s
knobbeltj~s 1.:2:1);;;n.
J,:~:JL;n. D~ r!limte
r\limte dtr
dt:r Sch-.:(lC
Sch-.;(lC ver:lIldert
verandert vet:!
vt:d
door het g~a3d;b
gJbd;& byliggen des
dts Mans,
Mans. tn vooral door de vcr.
Haare breedte is veel aanrnerkelyker
ioffing. H3are
aanmerkelyker,r en
cn dcrzelv~r
{krzelv~r
lengte is gt.
gl.. ...• 1~eenelyk
ecntlyk zeer vlrminderd;
vl'rminderd; het g~'c!!C
g~;t.:!!(! mal!'.t
ma:tkt dat
r,en
nen by dl:
de Vrouw~n,
Vrou\':~n. die rc
re ..... J~
ds geba~rd
gcba~rd b;;bb~n, den mond
dcr
\'oclt.
l1er Baarn;lleder
Baarn,oeder gC'lJaUiciyl,
gt:rnaU.clyl, voelt.
De Ont!cedkllndl;;t:n
Ont!cedkundl;;t:n z':g,:cn
Z':;;,;l:n door~a~nd5
door~~~nds ebt
d~t c1eefe Bllis
Buis is
faamengdli.'iJ
faameng.::f1el,j u.t
Ll,t i.C:;C
lc;;e ~,cr.:,wr.:b,
~,cr.:oW(.:b, ":I:~l;~
Y:\:~I:'~ v(!rtlelkt
vi.!rllerkt is door (;CIl
l..el1
Celägtig \Yr.:i;frel,
\'-Yl'i;fïel, helw.:;ke
henv.;;k!! tt.:r.c
tl.:r.c \ik,';;
v Ic,';; :ng, diè
die door e;;n
c;:n groGt
groot
getal bloc~'l~ten
bloedv~ten ger.:::wkt
ger.::l:ll'.t is,
is. ondcraeu!!t~
ondcrfitunr. 1'1'1(;n
l'vIt:n vinJt;,an
vinJt"ar. l13a.
haa·
re inwendige Oppen'Iak:e,
0i'pervlak'e, ZenuwtcpeltFs.
Zt:nu\Vt~peitj~s, die l];l~r
h::,r z\:cr
;.:;:er ge·
v:ndt 'cr
voelig maaken. Men vmdt
'tr oo!;
ool; een groot getal dwarll~
dwarllè
Rimpels, die Joor
door de plooien àc~
àC5 inwendlg;m
iJJwendlg,~n vlies gemaakt
:zyn.
zyn. De rimpels van het vo::)!:te
v08r:te geJeeI~e.
gedeel~e. worden op de
:zyde
cie VJn
VJn het ~:,;:crdeel
~s:cr::!eel gevonden,
gevonden. en maaken hier
zyde met éie
ter pl:!atfc
pl:!atrc c;:ne
e,:ne foort
fa ort V:ill
v:m Naad of Rapbe,
Rapbe. die zig langs de
Schede,
aan·
Schede. lir;g~
li:-:g~ en regts
regls ui'fhd:t.
Ui~il~~kt. Deefe Rimpc:s
Rimpc!s zyn zeer aanvar:; rr: in M~isjes,
M:::isjes, die zig ceriyk
cerlyk gemerkelyk in Je Jeugd, vor:;:U
vermir.dcren jr,teg:;n::cci
jr,tegtn:lcti by
oy die wcH;cn
wcn;cn zulks niet
draagen. Zy verI!Jir.deren
doen, en ga::n, DJ
nJ \'crtcheiJ,'
\'ertclJeiJ,' 1:1,:a:Cll
!':l,::i:en heb~ard te hebb!:'n,
hebb~n, ge·
ge'
neel
net:! weg. H~t gcb;:Jik
gcb::.Jik d(:c(cr
decler Ri:'ids
Ri:'i~.:[S is,
i5, zegt men,
men. het
be~
vcrma1k
vcrn~aJk des huwe;yl:s,
huweiyl;s, d(>Gr
d0ür haarc wryving op den Aker,
Akcr, te
vermt:ê:dert:n, en Oln
venm:èrderen,
0::1 deef~
dceCc f(~delJ
~(:deJl worden zy in grootere
mt:rugte aan de bovenlte
menigte
bovenlle oppC:Iv;akce
oppe:lv.aktc gevondcl',
ge vonder. • dan a3n
,nn die,
welke naby den Endeldarm
EndeldJrm j~.
i~. Men ','indt
TJindt onder
cndcr het ecrfie
ecrfle
Vlies, waarV3n
waarvan de Rimpels afkom!}:g
afkom!l:g zyn, en
e,) het welke wit,
wit.
zenuwagtig, Spon,c,ieus
Spon;:;it:us en doorz'laid
doorz'l:tid is n-:et
H!ct een \Vee[(el
\Vceiïel Bloed.
vaten,
vaten. een
C;!C;!n groot ge,al
g<::al Kliertjes,
Kliertjes. èC'.vcl~:<.::)
èe-:.. el~:(;a I~t:c cloordringen
met kleine Bui,jcs,
Bul,;jcs, en in de Sc!J~~t!
Sch~~t! Cl;n w(;i;:t:tig
w.:i;:~tig vogt, dat
ter glibberig n,aaking
Dlaaking gefchikt
geCchikt is,
is. uitlloIlcn.
uitllallen.
Onder dit eerae
eerfle Vlies wordt 'cr
'er ecn
etn tweede,
tweede. dat hier door
het Celagtig \Veeffel vafi
is. gevonden. Het is f::JaGJengeaeld
C:Jal~]engefleld
vafl is,
uit Spiervefelen,
SpierveCelen , waarvan ('enigen kringswyfe, en anderen
weil, deeic
deeÎt: Buis beKwaam maakt om zig in
langwerpig zyn. 't wel!.
langwcrpit;
te krimpen en te verkorten. Dit tweed\:!
tweede Vlies is bedekt met
een derde. dat door ecne verdubbeling van den Penszak verver.
fchaft wordt, en ook
Blaas, aan de Baarmoeder, en
001;: aan de 13laas,
~an
<lan den Endeldarm gemeen is.
De Schede is zeer val1:
vai!: aan den Endeldarm, en de dikte haa.
rer wanden is hier tcr
ter plaa:fe
plaa:(e niet heel aanOierkt:lyk.
aanmetkt:lyk. Zy is
ook met de Schacht en met de Blaali veréénigd.
VAGI.
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VAHA.
VARA. VAIR. VAlS. VAL; 40ft
4ft

VAGINA UTERI. Umul
Uterus M4trix.
Matrix. Zie het Artykel BUI'
BAA~.
MOEDER.
MOEDER.
V AH AL~WIEZ.
VAH
A~fWIEZ. Is de opperfte
opperll:e Staats-Secretaris van den Ko.
ning van
.
\'an PerÎlen.
Perfien.
V
AHAZ. Is een Doorntje op M~dagascar, wiens wortel een
VAHAZ.
baft
ball: maakt, welk, als 2e
ze met Loog van zyne eigen Aff:he
AiT:he
gekookt ~orc!t,
wordt, zycJen
z~'~en en wollen S;otlen
S:l}ffen vuurrooj,
vuurrooj. lIlaar
maar
als 'er Citroen fan
rap onder gemengd wor;:!!,
wordt, fraai geel verwt.
Wapwkullde.) Een Veld in een lVapenfchild"
Wapenfchild~
VAIR. (In de Wape/ikuIlde.)
dat met kleine Klokfes van twee kleuren gefchakeerd is ,naa, naa.
melyk Zilver en ACuur,
Afuur, gelykende
~elykende eene duitfche U of een
bierglas. Zie PLAAT CCLXIV. Fig. 4.
VAIR Y CUPPY. (In de W3penkunde).
VAIRY
W:!penkunde). Een Veld van een
mEt Hamers
HJlllerS of Hoofden van Krukkeh ge'
ge.
Wapen Schild. dat ma
fchakeerd
rt:hakeerd is. Zie Plaat CCLX[V.
CCLXIV. Fig. 5.
'
V AJSSEA U PAVILLON.
PA VILLON. Zie het Artykel VUGscrm.
VUGSClltP.
VAL. Zoo heet
beet de afwyking van den Aardbodem van de (chyn;
belt verdeeld worwor.
baare Horizontaal-Linie. Deefe Val kan bell:
den in den Natuurlyken en Konl1:igen.
Konftigen. Vermits men den Aardrond houdt. maar de
ldoot
IdoClt zender twyffel doorgaands voor land
f..:hynbaare Horizontaal-Linie, eene re~te Linie AB, PLAAT
f.:hynbaare
CCLXIV. Fig. ti.
CCLXIVCl. is, welke met de Radio van den Aardkloot
AC, een~n regten hoek maakt, volgens El'CLIDES,
ECCLIDES, Elemwt;
Elemeut;
111.
III. Prop. 16. Zoo J.;an
kan het niet anders weeren
weeren , of de eigen.
Jyke vlakte van den Aardkloot, moet in eenen grootenafl1:and.
grootenafftand,
Iyke
Horizontaaie Linie afwykcn.
Daarzeer aanmerkelyk van de HorizontaaIe
afwykcn, Daar.
enboven is ook de gemelde vlakte van den Aardkloot dusda~
nig gefteJJ,
gefie\J, dat zy aan
a3n en voor zigzelve
zigzelve,t dan eens hooger.
hooger t
na.
deef{~ Afwykingen den na·
dan laage:
laager wordt, en dus moeten deere
tuurlykcn Val geiioemd
genoemd worden. De Kont1ige
Konftige Val integendeel
imegendeel
is die, welke.
welke t be:lalven
be/lalven en boven den natuurlyken, tot zeker
oo~merk. naar vcreifch
oo~merk,
vereifch der omfl:Jndigheden
omll:Jndigheden in 't'c byzonder
byzon:ier
wo!'dc. Hoe de eigenfchap v:m
van het eerfte
ep.rll:t: onderzogc
toebereldc
toebere:dt wo:dt.
moet worden, zulks wordt onder het Woord \VATER'WEEGEK
\VATER'WEEGElt
behoorlyk verklaard.
behoodyk
verkiJard. In het byzonder
byzonJer h::efc
heeft PICCARD, wiens
Manuscript van het Water'wcegen,
Water·wcegen, na zynen dood, door DE
LA HrRE, met eenige aanmerkingen,
aanmerkingen J te Parvs
Parys uitgegeeven
verfchiI van deefen Val, in zekere diftantien,
is. het verfchil
dlfiantien, tot op
4-000 Roeden, volbens
vol~ens de Paryfche Ma3t,
Maat, ilJ
in eene Tafel
40CO
voorgefteld,, waaruit men zien kan, dat de natuurlyke Val.
voorgefield
in de gemelde difianrie,
dillantie, nogtans J 4 Tvoet uitmaakt. Dit ia
in
de FranCche
Franfene TaaIe uifgegeev.:n
uilgegfeven Traéèaat,
Traél:aat, heeft L. C. STeRM
STI:1RM:
by zyn Traél:aat van
v:m ht:t N;"velleeren
Waurp3ffm gevoegd.
gevoegd t
hy
N;'velleeren of Wamp:Jffm
alwaar ook de gemelde Tafel te vinden i~_
i~. Dec!e
Dc:e!e nalUurlyk(J
nalUurlyklJ
Val van den AardboJem, dient tot den gemeenen Loop van
de Rivieren.
Rivieren, en tOt de beweeging vaD
van het water.
wllter. Door den
Ff 2
Kon!ti!
Konlti!
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V
ALA; V
ALB. VA
L E~
VALA~
VALE.
VALE~

Konfligen Val integendeel, kan hetzelve ook rot fpringen i'~.
bragt worden. Maar op welk eene wyCe
wyfe zlllks geichiedt.
wordt in 't ge!1'een
ge!T'een in de Hydraulica
Hydratliica aR!1~etoond.
aRn~etoond.
VA LANTI A. (In de Botanie) Eene
Ecne foort van de Polygamia
POlygamia
mon~cia Klalfe
Klam: der Planten, waarvan de Coroll,
COI'oll, éénbladig
é~nbladig is,
maar
waar no;>,tans in drie of vier dp.e1en verdteld; de Stamina
zyn of drie of vier;
vier: het Pericarpi'.l7n
PericarpÏCI1n is taai cn [aamcngcJwkt,
faamongcJwkt,
kloot vormig Zaad.
en bevat een enkel klootvormig
VALANTZE.
V ALANTZE. Zie het Artykel LAUWINEN.
LAUWJNEN.
VALBOOMEN. Orgues. Dee[en
beftaan, PLAAT
PLAAT CeLXV,
CCLXV.
Deefen beGaan,
Fig. 3. uit groote Balken.
y[er
Ball:cn. wier punren
pumen vanonèer
vanoneer met yrer
bef1~gen zyn. die door een' Dwarsbalk gaan.
gaan, welke dezelven
bcf1~gen
in eene gelyke
getyke wydte en order houdt. Eene iegelyke van
dezelven hangt nogtans aan een byzonderen ketting, en zy
fluiten van de Poorten,
dienen gelyk de Val·tralien, tot het !luiten
en kunnen. door middel van een Trek-As naar beneden ge.
noemt diergelyken boom, wegens zyne
laaten worden. Men nocmt
ulterlyke gedaante, ook wel een Orgel. Zy zyn beter dan de
uiterlyke
men door eenen enkelen fterken boom,
Valtralien. vermits wen
die, by voorbeeld. onder de Jaat1l:gemelde eenigfints [cheef
fcbeef
tan, dat dezelven niet op den grond
gefield wordt, verhinderen han,
vallen.
VALE!.
deefen naam aan eene uitgdhektheid
uitgel1rektbeid
VA LEI. Dal. Men geeft dee[en
tufflhen twee tegens elkander overi1:aande
overll:aande Kc·
Ke·
grond, die tuITi:hen
van grond.
tens van Bergen gelegen is Dt;:
DtJ Heer
H"er de BU1FON
BUHON vermoedt
St.roomen der
dat de Valleien voormaals de Kanaaien van de Stroomen
Zee geweefi
gewee1l: zyn, die haar Jang[lamerhand
Jangflamerhand uitgehold hebben.
beddingtn in de Landen uitgehold
gelyk de Rivieren haare beddingen
tbans de beddingen van onze Rivieren. De
hebben. Zy zyn th~ns
gemakkelyk het
bet midden van de groote
graote Valleien
Rivieren doen gem~kkelyk
onderfcheiden, vooläl
VOOl äl wanneer de beide Kete!;l'n
Ke[cl;cn Beigen
Bergen.•
onder[cheiden,
gelyk in hoogte en hellir,g
helling zyn; anders vloeit de Rivier naar
de zydc van
vaR den fieil1l:en
1l:eilfren heuvel. Men gedt den lJaam van
Valeitjes aan de Vlaktens die met Bergjes of Heuveltjes omringd zyn.
Poëeten. is de ruimte van
VALEI (HEILIGE). Volgens de Poëeten,
de Valei, waar de Rivier Permeifes
Permeffes en
cn de Fcnteinc
Fontcine van Hippocrene vloeien, en waar het Paard Pega[us weidt. Deefe
Deere
Zang~odinnen toegewydt.
Valei is aan de ZaDg~odinnen
eer1l:e Bewooners van
VALENTIA. Eene Godin die door de eerfte
Italien aangebc::len
aangebc::!en wierd. 't Was ook de eerfte
eerfie naam van de
Romen,.,en
en thans nog van cene
eene Provintien in Spaojen.
Spanjèn.
Stad Romen.
Waren Ketters, wier Opperhoofd VA'
VALENTINIANEN. Wartn
LENTINUS, een Egyptenaar
Egvptenaar van geboorte en een geleerd Man
LENTINUS,
I Ide Eeuw, by de 30 Goden, half Mannen
was. welke in de Ir
ftelde, waaruit Chrifius
Chriftus zoude voortgekoen half Vrouwen. fielde,

men

pl.
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mr:-ll
01':'11 zyn.
zin. Vnorts
Voorts leerde
Icrldc hy ank,
ook, dat
d;](

4H
Chriflll~

deszelfs Lig·

eh::
... ·!l u:t den He::,:.:l
eh:!".'!1
H~::,:,;I rchragl.
rl'hragr. en GOOf
Goor dl::
dl: 1'v1aa~d
Maa~(1 1'v11ri'l,
Mui'!.
"Is
215 ,lOOT
,loor <.;~n
(;~'n CJn;;31
Cdn:.31 gcpaffeerd
gcp.1ff<.:crd was)
was l en dat
liat niet alle
alle: MClJfchen
Mcnfchen
()D
0!> ,lclJ
.kll ia'" flen dag lU
zuuden
uden opilaan.
oplla1n.
V !'.'L
11 (In rle Butanie).
l':L E f1.1
Pd AN 1\
Butmzie). Eene Coort van de Trialldria.
Tria71dria.
;;:~'lU'r',',:i,1 !-:I:lITè:
\;:~'lU"..,',:;,1
!,:l:lfk

'"c

der Planten, waarVan
waarv:m drie fvonen
Cvonen zyn
De ~;
~: d1..;
rit..: wordt genaamd
g'O'n:Jamd Vaieriallll
Vaiirialla /JoItetfe,
/Jo/te/fe, &c. Zy fchiet
Cchiet
d(t:lr.e, IIonje;:,
dlll)!';e,
onJe, ho:I::,
ho!/e. takkigc
takkige St(;;ck:n,
Sttckn, [I;:r
tt;:r hoogte van om·
He'.!
nc';r dl
JJ ie voet, vor,rzien
voerzien van
\'JIJ wyèw
wj'c'w lot
lOt wyJle.
wyJte, met twee
tt.'.~(;;1S ;i;Jll-ar.J(,'r·
overliaande hladerm,
bladeren, \VJ~rvan
\Va~rvan fommi!!en
Commif!en
It',;":->s
iI:21i-ar.J::r - overllaande
g,,:~ç';I. andere:.
/!:~:~e';l,
andere!, v:,r.
V,ir; wt:erskanten
wcer~kal'1ten di;;;,inhe(needt:n
di"j1inhe(needen zyn. De
Blu<.;m::n
\7311'.:n hy
B!l:t:m~n I"alLn
by bo,jes
bo~jes bovelJ
boven aan de takken,
taUen. P.Jaakende
maakende
c100rgaands
cloorgaands als een
eell Kar,de'a3r
K'lr.dl"aar met verLhciJe
verC:hciJe Armen, wit van
kitur, DJ:;r
Daar hd purtJer
PUfj1tr trt:k!<ende,
trc::kl<ende, aangenaam van reuk,
reuk. een
kicllr,
wt:ir.l~ by è:8n
wdr.i~
C::é!n VJn
v~n ]asnlyn
Ja5rllvn komelJJe.
kotllcllJe. leeer van deéfe Bloe·
men is eenc
ctne pyp, wyJ lIlt;!,ebreidt
lIlt 6ebreidt a's
ais een Roo~je, en in vyf
deelen gelll\:eJen;
gelll(;t'Jcn; Ud3rop
dd~rop vo'gt,
"o'gt, nIs
~Is zy is afgevallen, een
det!en
piat
pi at en lan~a~t:g
lan~3~t:g Zjad.
ZJad. voorzien van een
ten Kuifje.
Kuifje, De wortels
dik, vanbuiten als door ril'gen gerimpeld, in de
zyn een duim dik.
aade
aar.:lc vafl:
vall:~eh.:~t
(chcgt cloor
dOcH v,ele
v.elt: dikke Vefeicn,
VeCeicn, dit!
die uit zyne zy·
zyVOOllko.:Jel~;
Iko,:1Cl:; getlagtig,
getl2~lig, donker of bruin van kl"llr,
kleur, fl:erk
Ilerk
den Vaal
rn van
onaan;;:;;na:lrn
en Ol1aan;;ena:l
v~n reuk. fpeeeryeagtig
fpeceryeagtig van fmaak. Deefe
Plant groeit in Je Hoven. Zy is de belle en meefl:gtachtte
meeflgtachtte van
de SpeerkruUen.
SpeerkruiJen. Z:e PLAAT
PLAAT CCLXV Fig. 4.
De
D~ twede fOJrt wordt genaamd Valeriana
Valerialla Syl'Veflris,
Sylveflris, Vul·
Vld·
{{ads,
gal is. C11Z.
fllZ.
Zy fch;et
Cch;et n:gte,
n.:gte, durne Pl'pagtige,
pypagtigc, ge
gevoorde,
voorde ,
een
ten W~il,ii~
w\.il,ii~ ruige Stedt:n,
Steden. V3n eenes mans
mails lengte hoog. De
bI
bi deTs
:Jers zyn
z}'n gclyk dil:
die van de voorgaande fa
foort.
ort , doch meer
\'e~
Je:.:lJ. gloer,er,
g: oer,er, op de I,anten getand. en van anjer
onJer een
vcde:.:1J.
wc'nig rui~
De Bloem"n
Blot!m~n zyn gefchikt als
31$ die van de anJere
an,lere
fo')([, en
ell hel~ben
he!~ben eene wil
witte,
fO'H(,
te , naar het purper trekkende kleur.
voi::;t'n de Zaaden,
Zaad en • die met Kuifjes vOOlzien zyn. De
Daarop vol::;t'n
wortel is vefel3grig,
\'cfclagtig, wit;;gtig
witagtig,• kruipende.
kruipende, fpecuy<:äglig
fpeccrYl'ägtig van
fm23k
D<;;e[ç Plant groeit op vogtige plaatfen
fmc~k en reuk. Deert:
plaalftn en in
io
B,·iLh~n.
de B,,fLh~n.
De derde Coort
ra ort wordt
worde genaamd Valeriar.a minor, enz.
enz, Zy
Z'I
fchiet
(chiet een hoekigen, dunnen gefl:reepten
geflreepten fltel,
ileel. van omtrent
een voet hoog, bladers draagende..
dl'aagende., die by tuffchenwydtens.
tuiTchenwydtens.
twee en twee tegen malkander overfl:aan,
overll:aan, en tot aan hunne
rib zyn ingefneeden. De Bloemen en Zaaden zyn geJyk
gelyk die
van de voorgaande foort, doch kleiner. De wortels zyn dun.
kruipende, witagtig, met veele vefelen
veCeJen bezet; en hebben een
aangenaamen
aan~enaamen fpeceryeagtigen reuk,
reuk. en een weinig bitteren
(maak. Deere
Deefe Plant groeit in Moeraf[en,
MoerafTen • Weiden en op an.
all.
fmaak.
dere vogtige plaatfen.
plaat fen.
Men laat de wortels van de Valeriana in de Zon droogen , el'\
ell
Ff i•
,~.
&~.
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~eneeskur.de, doch .voorn~amelyk
nll
gebruikt ze in de Genecskur.de,
voorn~amelyk die \'~Il
(oort,.., Zy bc-.. at:en
at:cn vet'!
vetl \"crbeven
n;:ncven Olie cn
en v:ue; of
de groote (oort
wetfenlyk zout In zig.
wet(tmlyk
zwcetdryver:de, wondheelende , ope.
Zy zyn hu:fierkende •, zwcetdrY\7er:Je.
wederflaan; de heriTenen en
nende, goed om het Venyn te wedcrflaan;
ved1:erken; de wormen te vcrdryven,
verdryven, de m~Jnd·
mo:nd·
de Maag te vedlt.:rken;
te he!pen; men ge·
fionden te verwekken; de Ademhaaling re
Poed~r. De wortel
worrel van de tweede foor
(oort,
t, die
bruikt ze in een Poeder.
macnd van l\·faart
l'I'faart uit de
de ~roote
groate wilde Valeriana is, in de maand
bbJers ge(choo:en
gefchoo:en heeft.
heeft, en
aarde getrokken, voor dat hy bh~ers
nadat hv
hV is gedroogd, is een zeer goed middel tegens de nIv~l·
lende Ziekte, als hy in Poeder ingenomtn wordt. De gift
hiervan is van eene
cene tot twee drachma, in wyn gemengd, des
nuchter, 1\len
Men gebruikt hem van zes tot zes dagen.
morgens nucht<:r.
deefo uitHy doet doorgaands zweeten, doch zoo hy buiten dee(o
l1oeIgan~ verwekt, en wormen uitdryft, is het een
werking l1oelgan~
voor wk en van geneefing.
VALERIANELLA. Valcriana Indica.
Indka. Is eene Plant, die een
Stl;)el f.:hiet,
fchier, omtrent een voet hoog, zig
zwakken, ronden Steel
buigmde, roodagtig uilgegroefd
uirgegroefd,, hol,
dikwils naar de aarde bujg~'nde,
(:eknoopt, zig doorgaands op erken knoop in twee takken
geknoopt,
verfcheiJe andere kleiner takjes.
verdeelende • en deefen in verf.:heiJe
De Bladers zyn langwerpig, en overeenkomflig met die van
B~rg'Nardus, groen, bleek, twee en twee t('ben
tegen maikander
malkander
B~rg·Nardus,
overfl:aande; zagt,
zagt. vry dik; COlUmigen
fOlUmigen geheel en anderen ge·
ge'
ovcrfl:aande;
fpeceryeagtig van Cm3ak.
fm3ak. De Bloelllen
Bloemen kOlJlen
kOlllen op de
tand, Cpeceryeagtig
toppen
wppen der takken voort, by bosjes,
bo~jes. van cene
ccne fd,oone
fchoone pur·
gemnkt :lIs
pere of witte kleur.
kleur, byéén vergaderd; 13ng~gtig, gell133kt
als
/lene kardoes ingefneewyd-opfl:aande pypen, (lP de wys van aene
oen, zonder reuk.
reuk, Daarop volgen,
volgc;]. nadat zy ZYlI
Z}'l1 afgevallen,
den,
langwerpige.
langwerpige, vry breede vrugt:.'n, verbeelder,d,;
verbeeldcIJd,; kleine Vaafen,
fen. waarvan ieder nog een ander kkin
kldn V~.a~je
V~.a-,je bevat.
bevat, waarïn
men een vry dik, zwart en fponsagtig
fp0nsaglig Z~ad
Z;jad opgel1ooten
opgeflooten vindt.
De 'Vortel
Wortel is kldn,
kldn. vefelig en v"it.
wit. Deefe
Deeft! P;anr groeit in
warme Landen en wordr
word~ in de Hoven geteeld. Zy
Z'j IS wond.
heelende •, openende, afveegende.
•_
Ryfchool een Stok genaam:l, heb.
VALET. Zoo wordt op het RyCchool
hcb.
bende een yferen
yreren Pin, om 'er een fieigerend Paard mede in
het Iyf te pikken.
VALETUDINARIUS. Zoo wordt iemant genaa:nd,
genaamd, die altyd
altrd
ziekelvk is, en, gelyk men zegt in geen gezond vel fieekt.
VALETUDO. Is de ligchaamsgefl:eldheid, 't zy goed ofkwaad;
waarom dit woord zoo wel van ziekte als van gezondheid gebruikt word~.
wordt.
VA LEUR. Va/or. Is de prys of waardye van eene zaak. Daarvanda:lll
van~a:lll wordt
worJt Valor t!lt:mu!
111t:mu.r,J de inwendioe waardye van
geld,

VALE. VALQ
VALLVAL~
VALG. VALI.
VALK.
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r:a~('l(+/k
~ml.~; valor ext:rmu.
r.3:lr>JC !'1k aan zilver of gO:.l:!;
ex!:r/Z!l! t de waar.
dve di(!
d[(! h:::
h::~ in de CcJmlTllYcie
CJmlTltrcic beeft
h~cft gcnaa:.Jll,
gcnaa:.1J.
Va!cur.
me; waar.
Pa!wr, is ook de in Wiifdbneven
Wiffdbncven lIirge,iruktc
Ilirgedrukte fom
fomme;waar.
ij:]
(j 11 in
ilJ de Fr.mC:he!1
Fr,mG:he!l gclh:lJ
gClh:hi wordt Va/ellr
Vale"r recue,
reClte, de waardye
of (iÎ~!ne
of
fi")~!ne OiHV3~~~~n.
on!van;":~!l.
VA LEUIt. IL~t !J'J
VALEUR.
b·. braave Mannen zoo veel als Dapperheid
mo~d. Cl!
Cf! 'vurdt onder de Krl'gsbdcn
Krygs: i:.! l!c n mee!1:
meell: geonlJkt,
gebnlJkr, van
en lJlo':d.
bn~:;t
ZY"~:l vvand rull:ir~
icm:J:.t ,:ic!
(~it! zY"C:1
rullir~ onder d:!
d:J oo~en
Qo:!cn durft zien.
Vl\
.. L·GRj\0rA.:~E. ln;;..::fyks
VlO heet die,
Vi'.L·GR1\NA:;E.
In~dyks L~g-Gr(lllade.
Leg-Cr/made. Z()o
die. wel.
~.c nl;:>n
J,c
nJ:-n aan e,::ne
eCl1e Linie
Liuie laat vallen,
vallcm, en in 't gemeen op den
Vv,ll, by h~t
het Stormloopen, gcbruikt
gc.:i:lruikt wordt. BUCH:>EIl.
BUCH~ER beo
Vv.tI,
fC'l/yfc
~cz:.:!ve in zync A,.tiller'Ye.
Al'ti/ler"je. P. II. Pag,
g1.
fc 1l1yfr 1eze!ve
Pag. SI.
VALIDEE.
VAL{ DEE. Is eene beroemde M0sfluée
M0sflll~e of Ketl,
Kerk te Conllanti.
/1opel,
napel, gefl,~"
gefi,~t, d,~or
d:)or de Sult:rr.e
Sult~:.e Va!ide,
Valide, die de Gemaalin van
Dr<7bim, en de
J,)mbim,
d~ l\10cder
Moeder van Jl1a,Jomell
Jl1a.';omell de IV was.
V:\LK. Fa/co.
VMJC
Falco. In het FranCch
Franrch Fal/coll.
Fal/cu/!. Is een Roofvogel, die
ook ('P
(lP d,;
cl.: f.;:;t
Di~ren vcrwonderlyk kan afgericht
J.~:\t van andere Dit!fcn
W,.rdl.!ll.
geeft hem in het el'rll:e
eer!1:e Jaar verfcheide
verCcheide by.
w'-.rdcll. Men geef!
naamen. 1\ 1s hy in de ma:ind 1\1
ei gevangen wodt.
l\lei
wordt, noemt
men hem lV:ai!
N:rr!1 of ee:1VO\lwài.~.
eenvouwài~. Wordt hy in Juny, July of
J\U):;Uf1:\l'i
Gentil of e,lel
Au;;ufiu<; r.C1i,;n,;~n.
r,e •.m:.; ... n. cl 10
In wordt hy Centil
e,iel genaamd.
V.:n
V,:n S",pte:l,b.:r
Si'llte:Jlb..:r ro:
fO: Dt:ce!liber
Dt:cc!liber noemt men hem Pe/erin
Pclerin of
Pa(f'l(;it'r, d3t i3
vrE'eL":cto!i!1~. In het volgende J:m
Pa{j""gi,?r.
Ï3 vtecL'1G:!!i!1g.
Jaar in Ja.
OL::ni,
~cr;] ./111tancire
m::lJ'i, Fel:;'l;:;~Î
Fe!:a;~~i en
cn l\l.;~rt
l\l.::rt no:;mt
no~mt men r.cm
Alltallc.irc of An.
teddo.
(lOl rs zyn 'er verfchei.
te!;!dll. Odl.;,:t
Od1.;':t hv hegint
begint te ncfl:den. V
VOOHS
d"
ÎO, 'lien
Vrl!l'~I!. D,;
:..: Giel
d.: foo
'Itcn van Va!l:óa.
D.; 7.fJ;)~;o:nar;
ZOo~~:]:I3n ..
..!.:
Gicl t''llk wordt zei.
zeI.
den ;:::.:nr:;\!n,
àcn
;:;,:v~r.~;en • zyi:J<.:
zyr.J<.! eene
e~ne E'':e\:
Et!e~c Valk; ceni;;fints kleiner dan
ecn
l\rr~nd,
rrêwl, en !!rocJter
!!rooter dan een Ha\"ik.
Ha~·jk.
Deere
Deefe maakt geen
een 1\
JJlgt
Ig! 0;0
~:' !':dne
":eine Voge!cn;
Vogelen; I:1aar
maar alleen
allc\!n cp Kraanvogels,
Kraanvogels. Zwaanen
nef! ei'
en R(:i;:·!r~.
R(dg·!r~. LVILn
Ml.n brergt
breJ1gt hem uit Jerland en Noorwee.
gen. D.:
D~',';,'O";'_1l1l'l1èe
)O,~_n13'l1èe Saii:crSaik'a!;r, anders
nnders ook
Sa ii-:cr "J(uppel
J(upp~l of Saik'abr,
de
Sac;i-l'~;,:: r.C,;J1f,lU,
d~ Sac;i-J7.1'.':
r.c,JJ~mJ. i.;
i3 cene [OQi't
foort der f'~eie
('~cle Valken. Hy
ko'm
~l i 11,J.
1I,J. POdol;en,
Cy;>rus en CalJdia.
kOlm uit J
J;;1
Podol;en, Tartaryen.
T:\rtaryen. CY!1rus

p,el-:!,
p,cJ.:l,

,'Is

De '11idde!m1:1!i~"n
l;l'Xt. nIs
als hy goed
'nHde!m1:1!i~"n zyn de beften.
beffen. Hy l1lü.:t,
is,
:::::n bc
I;c ,Lt,
Z/lld~, een
l:en korten en
i~. e':';]
c':';) I;!;l~:n
.f..!, vanhoven
van hoven vlak Z/ud:::,
fi~r!;cn bek. grocte
groetc en lvy.le
lVy.le neufgarcn.
neufgat<:n, londe
loode en heldere
fl::rkcn

oo~cn. c;;n
h~I~, een bree,w
bar ft en rug.
e~n lan~,-n en fterken
fl:erken hah,
brecnc borll:
oogen.
groo)
fchc;!\kels • groote Imoragtige
groo1ce vieugelboogen,
vleugelboogen, lange fchcukels
zw?rte Ih:lke
klaauwen heb~
pooten en een Jan;~t.!n
lan:~~n ftaart
Il:aart met z\nrte
I1tl ke kIaauwen
ben. Zy maaken J1,'?t
J~gt op Kra::r:vogcls,
Kra.1:1vogcls. Rcigt;tS,
Rcigt:rs, wilde Gan.
zen, Rhee!:'okken
tn 1-haren.
Rhecbokken en
Hufen. Zy beminnen de Merrchen
MeJ1fchen en
'er twee van op eene Stang zet, zoo worden ze
als men 'cr
fchit:lyk
grimmig, en vangt
fchielyk tam. De Berg'Valk is wild en grimmig.
Hager'Valk is niet
uiet groot van ligchaam.
maar Vogel:m.
Vogelen. De Hagervalk
grooter clan
ook niet veel grooler
cl~n eene Sperwer. doch zeer flelk
ffel!.: en
moedig. Hy heeft een tarten
torten hals.
hals teen
een breeden kop.
kop, korten
korren
1laart,
Ff 4
fiurt,
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1hart. lange vleugels. e,n fierlee,
fierke, pooten en vuurige oo;!eu.
oogen.
1laart.

gcmakl,e,yk nfgerll!t
nfgefll:t worden.
worden, en is zeer h.;:]·
Dcefc Valk kan gemaklle,yk
h';:J'
j:\elba:u. Hy m3~kt J3gt
r,p wilJt!
Jagt "p
wilde Ganzen. Reigers en }\ra30'
!\ra30'
vogels. Dt: rree1lldeling
rree1lltieling is een
cen foon van Edele Valken,
Vaikl·n. l n
WOf.jt
wor.jt dus gena3md,
genaamd I onJdat
omdat by in a:le Landen omzwerft,
zonder dat men zyn ne1l:
neft vinden kan. Van deefen heefl men
lwederJei
i'corten. zynde wel van ccnerlei gedaante,
IwederJei loorten.
~ed3anre, doch
.an
onderfchciden;; zynde de eene foon zwarrer.
Je
ZIV3rrer, de
yan kleur onder[chciden
Î$
Ve.ferel'. n;t
D;t Î6
andere bleeker en wit aan de einden der Ve.lerel'.
ecne Valk van een goeden aart en zeer
Zl!er mak. De Kool'!:a.k
.ecne
A"oolt'a.k is
eenigfints
eenigfinrs korter dan de 13atllgemclde.
laatfigemclde. en bruinzwart van
in gc.~aante
ge.~~ante met den voornoemden gelyk.
kleur; ma:;r \'oarts
\'oorts iiJ
mtt veele witte
wine Pluimen gefpikkeld. Iw·
D:: witte Valk is met
1\0·
Val!r wordt
mende uit de koude Noordfche Landen. De roode Va/ir.
dus genaamd. aar.gezien hy. zyne Vlerl;en
Vlerken uitbreidende,
vertoont;; en het getne ander.
eenigfints eene roode kleur verlOont
Ems aan andere Val/,en
Valken wit gefpikkeld is,
is. rood met zwart
gemer.;;eld heeft. Deefe Valk is eenigfints kleiner dan de
voorgaande,
\"3n klaauwen, hek en poot en ; ook
voorgaande. doch Ilerk
/lerk \-an
vermoeiJ wordt Lane~en,
Lane~m,
fnel in het vlitgen: hoewel hy ligt vermoeid
;r."..v'jmer-Stem en Boomt'a!kcll
Boo17Jva!km dienen om
Om op kleine Vogelen
:(.'ö.fJ"jmer.Stem
Jage te maaken.
maakcn. Dezelven onthouden zig graag in BoiTchen.
BolTchen,
Jagt
{)p
pp Steenrotfen en hao~e
hooge Boomen
Boomen;; doch worden onller
onder de
begee\'en zig deeCe
deefe V;;J·
V;;I.
Edele Palken niet geteld. In Februari begee\-en
ken ter
Ier plaatfe
plaalre alwaar zy willen nellelen;
ne11:elen; doch de Tiercello·
I<en
Im
'm oÏ
of Mannetjes,
Mannerjes. komen 'er eerll,
eer1l:. daarna de Wyfjes.
\\'yfJes. Zv
hunne Jongen in 20 dagen uit; voeden ze in het roeit
broeien bunne
laaIen ze daarna vlie·
vlieop; onderwyfen ze in het rooven, en laatcn
V~I
werwaarts zy willen. Uit de veelerlei foorten van V~l·
gen wenvaarts
ken ontllaan
ont11:aan menigmaal Baf!aarti
Baflaard Valken, die e\'erJ\Vtl
c\"enwtl t:cn
ecn
fLerby moe:
JJJoe~ ook
nuttig gebruik tot de Valkenj~gt hebben. Hlerby
Leew.verk-Valk gemeld worden;' als zynde
de zoogenaamde Lmv.fJerk·Valk.
capper ; [ehaan
fchoon hy lot
tot de Jagt
]agt niet kanka!)o
klein, doch fraai en c!apper;
hand;
afgericht worden. Men voert hem derhalven maar op de banJ;
en als de Leeuwerken opvliegen, laat men hem )os,
los, als wan
veeefe ter aarde vallen IJ en zig byna
neer de Leeuwerken , uit vleeft:
met de hand laaten grypen.
verfchil/ende w)'fcn,
w)'(en, naamelyk met
Men vangt de Valken op verCchilJende
allerlei Netten en Lymllangen.
Lym1l:angen. Als men jonge Valken uit.
wiJ. moet men hen verCch
verfch vleeCch
vleefch van
neemt en opvoeden wil,
Woudvogelell gee\7en,
geeven, doch zoo dat ze al.
jonge Duiven en Woud\7ogelen
lyd graag blyven. Dus laat men ze negen maanden oud wor·
tyd
zit!en. Om ze hier·
den, vooral eer men ze op de hand laat zitten.
gewennen, laat men ze ecrll
ecr1l: op !lengen
/lengen of takken dtr
toe te gewenn~n,
Boomen zit:en. Daarna
DaJrna gewent men ze om de kuif te
re dr;JaBaomen
waakcn J waardoor ze la:11
lam gemaakt worden.
~eD ff tn wel door waal,en,
.
.
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F.n
En zG:)danig een Vogel kan wel drie agteléénvoJgende
agteléénvolgende NJgttn
ten waaken. Vervolgens gewendt men ze tot het aas; neemt
ze in het Veld en vertoont hun a!leriti
a!leriei Gevogelte en andere
welken zy I?oeten
moeten geoeffend won~en. Een Val·
Val.
Dieren op weJk~n
Dieren,
kenier moet
~oet drie dwgen
dingen In
in acht neemen. Cl) Dat hy den Val.
Vallü:n aangenaam Vleefch geeve. (2) Dat hy eene
ecne vriendelyke
fiern hebbe.'
hebbe .. om Z3 niet fchuw te maaktn.
maaken. (3) Dat hy zjg
zig
flank. als van knoflook, tabak
tabak,J enz. wagte. De
voor :jJlerlel ftank,
kunftwoorden,
lwnftwoorden. by de Valken.
Valken gebruikelyk,
gebruikelyk. zyn menigerlei.
De Neften
Neflen noemt men Geflende. Als ze gevangen zyn worwor4
hnnd, maar }laan. Zy
den ze gekuifd. Zy zitten niet op de hnnd.
worden bericht,
bericht. niet tam gemaakt. Men lokt ze op het Loc.
Loe.
der. dat is op het Aas-Vliegen noemt men Stygen. Zy flaan
de Eendvogels of Reigers vanboven neêr. en flygen dan we.
der. Zy muifel1
muifen,J als ze ruien of van Vederen veranderen.
Deeren
Deefen noemt men gemuisde of gemadreerde ralken.
ra/ken. De Vler_
VJer_
ken worden Zwingen genaamd en de Pooten
Poot en Handen. Als
men hem loslaat, noemt men het 'werpen. Als hy een buit
Boorn
opgejaagd, blokt hy, dat is, hy zet zig op een BOOlU
heeft opgejaagd.
cn ziet zyn voordeel af.
af, om het opgejaagde te vangen. Loe.
deren betekent den Vogel tot zig lokken.
lokken, het zy met het
7waaien van het Aas of van eenen Handfchoen. Roepen noemt
;zwaaien
men als men den Valk op de hand brengt.
VALKENBURG. Etne
Eene beroemde Heerlykheid en de Hoofd.
fi:id eenes Landfc!Japs van denzelfden naam, in bet
het Hol!anè~
Hol!and~
fche gedeelte van het Hertogdom Limbun~,
Limbur~, en cigenlyk
eigenlyk in
11et
het Kwartier van Ov'ermaas. De Stad is thans van Muuren
gelegen.J en heeft wel 35 Dorontbloot, aan de Rivier Geul gelegen
Gerbch_
pen onder zig, alsmede de Abtdve van St. Gerbeh.
Zuidholland , aan den oujen
ouJen
VALKENBURG. Een Dorp in Zuidholland,
Rhyn.
Rhyn, een uurtje v;;n de Zee en een uur van Leyden gelegele.
gen. alwaar J
J aarlyks eene beroemde Paardenmarkt gehouden
wordt.
genaamd,J die aan Vor·
Vor.
VALKENIER. Zoo wordt de geene genaamd
ftelyktn
fielykcn Hoven het opzigt ovtr
over de Valken heeft. Hy moet
de Reigersjagt en den aart der Valken wel verftaan.
verflaan. Men
uitmunten. - Daar verfcheide
zegt dat de Brabanders hierin uitmuiJlen.
zyn,J daar heeft men doorgaands een Opper·Valke.
Valkeniers zyn
Opper-Valke.
uier. het geene aan Vorftelyke
Vorflelyke Hoven eene AadelyJie bed ie[ning is. Een Valkenier nu beeft
heeft verfcheide Gereedfchappell
Gereedfchappen
noodig.J als (r) eene van Papier en Leder konllig
konl1:ig
tot de Jagt noodig
gemaakte kuif
kuif,J naar de grootte van des Vogels kop; die men
beneden met een riem eerft zagtkens toetrekken.
toetrekken, en als men
ze hem weder afneemen wil, aftrekken moet. (2) De zoo·
genaamde fchoençn,
fchoençn. beftaande
beflaande in twee cierlyke witte en
zagle Riemen, welken den Valk om de beide voeten gemaakt
Ff
wor~
Fr 5
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worden. Zy worden cierlyk
derly!;: met franjes opgefchikt,
opge[chikt, en de
do
werpriemen .daaraan vafigemaakt,
een
vafigemaakc, aanwèlken wederom reen
lange riem 15,
IS, waarby men hem aan de hand houdt. Zoo
dikwils als men den Valk van de hand werpen wil, om op de
werp riemen .wed
"rom los. Aan
Ann
Jagt te vliegen, maakt men de werpriemen
wederom
:zyn
zyn ge[choente
geCchoente Inoet
moet de Valk [chellen
Cchellen hebben, en de Valke.
nier moet H~rfl:leeren
H~rfileeren handichoenen
handfchoenen aan hebben. Het ]J:!gen
Ja:igen
geCchiedt in deefer voege,
voege ,men
uit,draagende
men rydt uit.
dl'aagende den V3Jk,
V:.lIk.
gefchiedt
1l:aande
ftaande en gekapt op de hand; men neemt kleine Brilkl;ell
Brakl;ell
zood ra diç
by zig,
zig. en zoodra
di~ iets opgedaan hebben, oiltbloot men
den Valk het gezigt. en werpt hem op den roof, da:Jr
da~r hy
als een pyl uit den Boog op valt. Als hy iets
iers gevangen heefr,
hecfr.
fiil zitten, en laat zig van den Valkenier cl,on
d!.'!n roof
blyft hy fiiI
goedwillig afneemen; doch deefe geeft hem a!tyd zyn
zyll deel
van den buir.
buir~
VALKEN]AGT.
VALKENJAGT. Is eene
cene foort van hooge Jagt, diergelyken
gehouden worden,
wordtm, het
aan Koninklyke en Vorfielyke Hoven gehouJen
mer Valken of Reigers. Op het Keifcrlyke
Kejf"rlyke LufHlot
zy met
Luaaot te
Weenen, wordt deefe Valkeniagt, in vier
L3xemberg,
I~nxemberg, by 'Veenen,
KlaiLn
Klaif"n onderfcheiden, naamelyk in een Reiger-KraaiReiger-Kraai-lv.lWel'·
l-I.litltmparly.
en Rivier party.
VALLEN. Dit woord wordt by de Scheepslieden verfl:aan;
verfiaan,;
en beduidt zoo veel, als uit het Schip z;g
zig in de Doot beget:.
beget:ven.
VALLEN of VALLENDE. Dit woord wordt zoo wel van
v:m
deo Aardbodem zelf, aan den clag, als ook v:m
v:;n èe
de Gangen
G::mgen
den
dezelven niet horizontaal
horizontf!al voort·
in de Groef gebruikt, indien dezeIven
g<l3n, maar deels zygen, deels ook alleng·'kens
h~t Centrum
CeNrum
alleng·?kens het
gaan,
van den Aarbodem
Aarbode1l1 naderen. Dit Vallende wordt in de M::rkt.
M::r],t·
zoogen~3:nden
fcheikunJe onderzogt, door de Waag of den zoogenaa:nden
ondcrlcheid van Graaden,
Gl"3Goden, ook de Gan·
Gan'
Graadboog, naar welk onderfcheid
gen van verfchillenui:'n
verfchillenuen aart zyn,
zyn. als flaa7ule
flaande,, donlegte. vlak·
kc
woo; d GANG breed
er vcr.
ke en zweevende.
zwecvende. gelyk onder het wao:
breeder
ver.
klaard is. "Vat
Wat by het afmeeten
afmceten van den Val
Va! moet wa:uge·
breedvofrig VOlGTEL
ilJ zyne IvIarkt·
nomen worden, toont breedvof'rig
VOIG1'EL in
Markt.
fcheikonfi. Hoe echt:'f
echt?r uit het Vallende, zoo wel de Zyger.
TeujFe,
moewn worden, leert
h;ert
Teuffe, als ook de Zode
Zo&le gevonden moeten
WEIDLER in Inflitut. Geometrice Sztbterranel2.
Subterranece. p. m, 25.
VALLENDE KNOOPEN. Zie het Anykel
Arrykel KNOOPEN.
VALLENDE PLANEET. Zoo wordt door de Allrologifl:en.
AthoJogiflen.
die Planeet genoemd. welke zig in het derde,
derde. zesde,
zesde. ne..
Hcmelhuis bevindt, omdat zy alsdan haa.
gende en twaalfde Hemelhuis
verIiefl:. re kragt verlieft.
Gelyken naam voert zy ook, ais
als zy in
het Teken is. 't welk tegenover haare verhooging fiaat.
V ALLENDE ZIEKTE. Zie het Arrykel
VALLENDE

EPl!.El'SlA.
El'lLJU'SIA.

VALLI

VALL.
VALt. VALP. VALR. VALS.

459

VALLI. Dit is een IndiaanCche Heelter
Heelter,t die anJer het groot
worelen
wafelen zi"
zig aan de omfbande
omlt]ande Boornen hegt
hegt,t en waarvan de
bi deren
bI
deren,• ~,ciken
welken naar die van Effènhout
EffènhoUt ~elyken
~elyken,t in een Pap
JYfen Cpint de Schors der
tegens de Roo< gebruikt worden. ,~en
Valli om 'er Touw van t f ) vervaardIgen.
verva:UOlgen.
VALlicHT,
liCHT, of KOEKKOEK. Zie het Artykel INVALLEND
VAL
LICHT.
VA LLISNERIA. (In de Botanie.)
Bota1.ie.) ECllc
Eenc (ODrt
(OOrt van de direGiadiandria Klam::
Klam~ der Planten, met eene éénbiadiee in drien
gedeelde bloem; derzelver vrugt is een Jang,
lanl!, <Cylindervor,
<Cylindervor.
mig en eenvahkig
eenvakkig kapfeJ,
kapfel , hevattende
hevattcnde een aantallangronde
Zaaden. Zie PLAAT CCLXV Fig. 2..
2.
VALLIS UMBROSh:
UMBROSJE MONACHI. Zyn Ordenslieden in Italien.
lien, die hun oorfpron,:; van een
ecncn
en zekeren Florentyn, Jo.
hannes Gualbertus, in de XI E,~uw genomen hebben, die na
zynen dood in 1093, onder het getal der Heiligen gefield is.
Zy draagen een donker violet blaauw kleed, (chouderrok
fchouderrok en
kap, en hunne eerfl:e
eerRe Woonplaats is te
Ie Val Ombrofa, 18
\Dylen
\
myJen van Florence, geween:.
geweefl:.
Godin, aan
:l3nweJke
welke men
VAL LOTIA. Was by de ouden eene Godin.
eene byzondere heerfchappye en opzigt over de Dale\]
Dalell toe.
toefchreef.
VALLUM. Was eene zeer fterke
fierke Paiiffade,
Paliffade, waar:nede de Ro.
ROil
meinCche
meiniche Legers hun Veld omringden, op den atfiand
ati1and van
omtrent tweehonderd (chrecden
fchreden van de Tenten. Zy
Zv was dus
genaamd van het woord Vatlus,
Vat/ns, 't welk een Paal
Paat"betekenr,
betekent,
gen:nmd
omdat die Paliffade daaruit voornaamelyk was faamengefield.
Campeerde,• al was bet
het maar voor een'
Vermits men nooit Campeerde
enkelen nagt, zonder die PaJifTaJe
PalifTa1e te maaken, welke wy
Retra1lchement
Retranchement noemen, zoo was ieder Soldaat verpligt •, beverfche:de van die paaien
paaIen te draagen,
halven zyn wapens, verfche'de
J:,mg waren. Somtyds droeg hy 'er
die ten minne vyf voet I:mg
drie of vier, .of ook wcl
wel meer.
VAL- POORTEN, HERSES of SERRAZINES.
SERRAZfNES. Zyn eene
[oort van groote en van onder puntig to"loop[~nde.
to"loop{~nde, met yrer
yfer
.., bei1agen palen. Zie het Artykel VAL TRALIE.
VALREEPEN. Zyn twee Touwen.
Touwen, die hier en d'ar
d'3r knoopen
hebben. Zy hangen vanbuiten langs het Schip d.
~f.. l'1'1mrlyk
1"l.'1mf'.lyk:
een Touw, er.
en mer ,;;:o~rUlkt
<1fUlkt ze
op iedere zyde van de Trap eCn
om zig daaraan te houden, wanneer men in
lD cf UIt een Schip
klimt •.'
klimt.

VALSCHE
VALSCr·JE RHABARBER. Zie het Artyke! -';~HAJ
~~HAJ ,OTRIU,
~CTRt;'c,
VALSCHE WORTEL, of ONTKEN:r-rnNDE'l~'ü:L':1L;
ONTKEN:r-rnNDEt/{ü'::~ :':.<;L;
Zoo wordt in de Algebra de waarde van eene onbekr:nde
onbekr:Jjde
grootte in eene vergelyking genoemd, wanneer zy r.:inder
r.,Înder
dan niets is. 13y
By voorbr:eld, in de vergelyking x'~y.=6
x' -:- Y,- Ó
betebete·
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njet~; dier.
dier.
betekent x zoo veel als - 22 of twee minder dan niet!;
w:J:irde der ollbeten.
onbden.
hal ven is - 22 de valfche wortel van de w:!;trde
eerll per induEtionem, gevonden.
de waarde. HARRTOT heeft eedl:
hoeveel valfche worteLen in eene vergelyking kunnen weefen •
lJsamelyk zoo veel als eenerhande Tekenen in de vergelyking
naamelyk
op elkander volgen. wanneer men dezelven op niets reduceert.
Als in de voorgaande vergelyking x 22 - X - 6 = 00 volgt het
vergelyking een Val.
minder Teken op elkander; dus heeft de nrgelyking
WOLFF. in zyne Aanvangsgronden
Aanvang~gronden van de
fchen Wortel. WOLFF,
315
deeren Regel op gelyke wyfe
wy[e gedemon.
Algebra, §$ 3J
5 heeft deeren
fireerd; dierhalven heeft ook CHARLE
CUARLE REY.NEAu,
REYNEAu, in zyne
11:reerd;
.A71alyfe demontrée.
demont,ée. waarin hyalIe
hy alle Methodes wydloopfg
\vydloopfg ver.AlIalyJe
klaart. de tot nu toe,
toe. zoo wel 'in de gemeene Aigebra.
Algebra. als
klaart,
differentia
Intregaal-Rekening
Leib.
in de different
ia Intregaal'
Rekening van den Heer van Leib·
nits uitgevonden Methodes. geheel- en al weggelaaten.
me'n begaan tegens het Gemeenebefi,
Gemeenebell.
VALSCHHEID. Kan mc'n
Perfoonen. Tegens
tegens den Koning en tegens byzondere Pelfoonen.
Gemeenebell en den Vorft.
Vorll. door het vervalfchen van
het Gemeenebeft
het geld; verval(chen
vervalCchen van de publieke Mlens; door Valfcht;
Valfcbu
J\,faaren
Gewig'en; tegens byzondere Perfoonen;
Perroonen; door
11aaren en Gewigten;
Vdlfche getuigeniffen; door het vervalfchen der Ge[chrift~n
Ge[cbrift~n
Valfche
en Handtekeningen; valfche
valfcbe Contlatlen
Contraéten en handCchriften
handCchrjften of
vervalfeben; door het maaken van valfche
valfdJ6
door de waaren te vervalfchen;
[ehoon
Sleutels, die allen zekere Straffen verdienen; doch fchoon
ValCchheid fomfyds zoo lillig gepleegd wordt.
wordt, dat de Valde Valfchheid
fariifen, uit gebrek van bewys. de welverdiende Straffen ont.
farHTen,
haaien zy zig
zjg tot altyd de verachting van het Pu·
gaan. zoo haaIen
bliek op den hals.
VALSCH SANDELHOUT VAN KANDIA.
KAN DIA. Zie bet
het Artykel
ABELICEA.
ABELIcEA.
llerk Traliewerk,
Traliewerl,. van vcrCchillenden
vcr[chillenden
VAL-TRALIE. Is een fierk
yCenm punten. fom·
aart, want fommigcn zyn van hout met yCewn
yfer gemaakt. Beide hangen aan /let.
Het.
migen in 't geheel van yCer
kc
kt: kettingen. waaraan zy door hulp van een Rad n:et zynen
As, opgetrokken en naar beneden gelaaten kunnen worden.
Een Staaltje daarvan toont Plaat CCU~
J. An:lère
CCLx VI. Fig. I.
Andère
foorten van dezelven vilJàc
viIJdt men
m,m in DILLICHS Peribologia I
deere Val.
LXII. daar hy Pag. 80 het nut van
Van deefe
ValTab. LXI en LXl1.
Tralien befchryft. Men legt ze 10 'e gemeen in
In den doorgang
van eene Poort of van eene andere Pas of Paffage, om
daardoor eene onverwagte :overrompeling
roverrompeling van de Vyanden
te beletten,
beletten. en dezelven af te houden om in te dringen.
Vermits echter nogtans de Vyand, als de Tralien klein.e openingen hebben, dik wils verhindert dat zy niet op de Aarde
vallen en den weg geheel en al verfperren kunnen,
kunnen J zoo wor-

den
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den de boven beCchreevene
befchreevene Valboomen,
VaJboomen, nog van
van fommigen
fommigeQ
boven de Val-Tralien gepreefen_
gepreefen.
VALUATIE. De waarde van eene Muntfoort,
Munt[oort, de fchatting of
w;j~lrdeering.
wa;lrdeerini!:, ook de ovedJag.
overfiag.
VAL UTA. Is de prys
prys. of waardye van eene Wiifelbrief.
Wiffelbrief. Maar
al wie een Wiffelbrief
Wiifelbnef verlangt. moet de Valuta
JTaluta vooraf beo
be.
taalen;
taaIen; en niemant geeft een Wiffdbrief, ten zy hy de Va.
luta re~ds
reds Contant ontvangen,
ontvangen. of in zyn Boek, op deszelfs
Reke"wg.
Reker'lng, met wim hy
by geilooten
genoot en is.
is, geHeid
geHeld heeft.
beeft. Maar
geiykerwys op fommige
[ommige pJaatfen,
plaatfen , in de Wiffelbrieven
Wiifelbrieven gefchree·
gefchree.
gel}'kerwys
ven wordt, in welke effeél:en de Valuta is ontvangen, zoo
vindt men dikwiJs in dezelven: '1
" Valuta contant ontvangen.
", J7aluta
J7aiuta in 13anco."
Banco." Als naamelyk de Yaluta per Banco ont·
van;:en is. I,.' Valuta per Riscontro"
~an::::cn
Riscontra " ; als ze per risconta ontont·
v~nien
v1n~en is. Hoewel fommigen het onnoodig achten
achten,I en enkel
zt:tten: Valuta van N. N. aangezien het vanzelve klaar is.
zetten:
is,
dat
dar de
ele Valuta voor den Wiife:brief
Wiffe:brief moet ontvangen zyn.
In Duitfchland
Paluta op vierdervierder·
Duitfcbland pleegen de Kooplieden de Valuta
Wiifelbrieven uit te drukken. (I) Valuta
Paluta of
lei wyfe in de Wiffelbrieven
de waardye daarvan ontvangen van N. N. (2) Valuta van
N. N. contant of in waaren ontvangen. (3) Valuta
NPaluta of de waardye van of in my zelve; welke Schryfäart
Schryfiiart gebruikt wordt.
wordt, als
ie
mant een WiffdlJrief
Wiffd!:Jrief op zyn Schuldenaar traifeert;
traffeert; hem aan
iemant
zyn Fadoor
Fac100r zendt, ten einde te bezorgen dat hy ontvangen.
en de betaaliog
betaaling op den vervaldag volbragt worde. Want als
'er in ftond: den inhoud daarvan ontvangen; dan zou de Fac.
toor voorwenden dat hy de Valuta had voldaan, en dat het
geld hem toebehoorde.
roebehoorde. (4) Valuta
'Valuta of waardye brengt in ReRe·
kening. Dit laatfte gefchledt
geCchledt zoo wel, als de Traffant en die
geene, ten behoeve vanwien de Wiffe!brief
Wiffelbrief geflooten is.
is, voor
deszelfs inhoud, in plaats van de Valuta, zyne Contra-WisContra-Wis·
fel,
fd, die in de Leipfiger Wiife!-Ordonnantie
Wiffe!-Ordonnantie Retourbrief genaamd wordt, op een beftemden tyd
ryd te betaaIen geeft.
VAL VAN DE ZWAARE LIGCHAAMEN. Zoo heet de
beweeging welken dezelven, van eene hoogte naar beneden
vallende. maaken. Deefe beweeging gefchiedr
ct
gefchiedt naar eene regt
regtlt
Linie, die uit het Zwaartepunt van het Ligchaam in het midmid.
delpunt van den Aardkloot getrokken wordt
wordt,I en gevolglyk
telkens met de waare horizontaal- Linie eenen regten hoek
hoek:
maakt. Echter is deefe beweeging van een zwaar Ligchaam
anders ge::[ch?pen
gtCcb~pen als zy door de Lucht gaar, en anders wanneer 'ly
'ty door het water, ot door eene andere vJoeibiarelloffc:
vJoeibiare 1l0ffc
gefcbiedt. In het
bet algemeen fiygt
ftygt hetzelve niet met zyne geheele zwaarte neder, maar verliefi:
verlieft een gedeelte daarvan, naa..
melYk zoo veel als de vloeibaare Hoffen,
ftoffen, welker ruimte het.
~elve inneemt weegt. Hiernevens
Hierneveoi is ook van deefen Val aan
t.

"
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te merken., dat hy gezwinder of fneHer
fneller beweegd wordt.
wordt, wan.
neer hy van een~ groote hoogte gefchied
geCchiedt,
r. dan wanneer
hy van eene kleme hoogte kOILt.
by
l;orr.t. GALIL
GALILCmus.
Eus, in Dial.
3. de Motu. pag. 1I S8
sS .heefe
heeft eerll
eerlt. beweefen, dat de fnel.
heid
beid van de zwaare Llgcha3
Ligchaamen ID
in het Vallen.
Vallen, naar on
on...
gelyke getalen
~etalen. toeneemt. Wannee r naamelyk een zwaar Lig.
Lig'
haam. in
haam,
In een'
(jen zekeren tyd,
tyd. by voorbeeld in eene Secun
Secun,.
de, een voet hoog
de.
boog valt, zoo valt hetzelve in de tweede
Seeunde drie,
Secunde
drie. in de derde vyf.
vyf, in de vierde zeven.
zeven, en in de
vyfde Secunde negen voet hoog, &e.
&:c. welke proporri
pro?onie van de
toeneemende fnelheid
fnelh~id der vallende Ligchaamen.
men, RICCIOLUS
met zynen helper GRIMAL
GRIMALDUS
DUS,• door nkuwe Proeven bewee·
fen gevonden heeft; Atluag.
A/mag. Nova.
Novo. Lib. II.
H. e.
c. 2I.
2 r. prop. 4.
Alhoewel nu HERMANN in Aftis
Aais E,udit.
Erudit. Anno 1709. p. 404
heefe beweefen dat de val van zwaare
heeft
ZW:lare Ligchaamen zig eenig.
eenig·
fints anders moet verhouden.
en, wanneer de Aardkloot zjg
zig rond.
om zynen As beweegt, dan wanneer hy fiil
ftil fhat.
fiaat, zoo is
nogtans het verfcbil
verfchil zoo gering.
gering, dat het in alle hoogtens,
daar het mogelyk is eene proef daarvan te neemen
neernen•. bV voor
voor...
beeld,t op hooge bergen en Torens, voor niets te achten is.
beeld
en men kan dierhalven de bovengemelde Calilceif
Galilreifccbe
bl! Proportie
zeer gevoeglyk voor zeker aanneem
aanneemen. Eindelyk is uit de
Rydrofla
Hydroftatica of waterweegJ<u!ld
egl\U!lde bekend, dat
d3t wanneer twee
of meer Ligchaamen van eene
een e en dezelfde grootte,. maar van
verfchilIende materie zyn,
zyn. en gevolgly
gevo'glyk verfchilIende
lcnde zwaar·
zwaar.
tens hebben. noodzaa
nooclzaakelyk dat, 't geene zwaarer is,
is. meer
kragts moet aanwenden, om naar hene6en
beneeen te vallen,
vallen. dan het
ligtere. Dit niet tegenfia
tegenilaande.
ande, indien de tegeoila
tegenfiand der Lueht
Lucht
uit den weg geruimd wordt.
wordt, diergelyk een Proef een iegelyk
met de Luchtpomp doen kan.
kan, zoo vallen alle Ligehaa
Ligchaamen
ook van eene grootere hoogte met gelyke fnelheid naar
naaf beo
neden. al waren dezelven, ten opzigte van hunne zwaarte
neden,
'nog
nog zoo verfchillende.
lcnde. Dierhalven wordt gevraag
g·Z!vraagd: hoe gezwind, by dierge:yke omlhnd
omibndigheden , een Ligchaam valt
vair 'I~
HUOENIUS
HUOENI
US.t die een
et:n middel uitgevonden heeft, hoc men door
de beweeging van een perpendicul, den val van een zwaar
Ligchaam. op eenen zekeren
ztlteren tyd;
tyd f by voorbeeld, op cene
Seeunde bepaal
Secunde
bepaaleen
n kan.
kan, heeft ten dîen einde,
einde. op dusdanige
wyfe, Proeven da:lrmed
daarmede gedaan,
gedaan. en gevo:Jden dat de Val in
eene Secunde IS voet en II duim,
duim. naar de Koninki
Koninklyke Parys.
fehe Maat uitmaakt. Wie voor het oYerige meer van den Val
der zwaare Ligebaa
Ligchaamcn
men begeert te weeten ,• kan dat geene
naleefe n. wat WOLU
WOLF~,, in zyne NUTTE PROEVEN. P.lI.
P. II.cap~
cap"
1.
J. bybrengt.
VALVA TIO. Empirance. Is eene vervalfching of vermjnd
verminde·
e.
Jing van het
dug
bet Geld,
Geld J als naall1elY
lJaamelyKk eene zekere Coort
foort van geld
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of naar
n~ar hanren inwendigen prys en waardye, door byvoeging
V'1ll
V'llJ fie~ter
f1e~ter AHoi.
AlIoi. of door vermindering van het Gewigt, vermlnt1çrd
mimlcrd of geheel afgekeurd wordt.
VALVULA..
VALVUL,\, Zoo wordt ,in de Anatomie, een dun Vliesje
VliesJe ge;
na'lmd,
na'lUld, hebbende eenige holligheden, om het terugvloeiende
ValvlIllE of Va:vlieJen,
VaivlieJen, ook
bloed op te houden. Diergelyke l7al'Vu/(l
Klapvliefm
Klap'Vliefm genaamd
genaamd,
.. worden in ver[cheiden
verfcheiden deelen des,
des Lig~
baarns
haarns gevonden. Zie
Zle het Artykel KLAPVLIES.
.
VALVULA. Zie het Artykel VENTIL.
VAL
VALVULA
VULA COL! INTESTlNI. Het Klapvlies des KartelXarteI.
darms. Is geplaatfr
geplaatll: aan het beginfel des krommen Darms,
van gdaante
g~daante rond cn naar omhoog gericht. Het is taamelyk
groot. en
cn dik als een Perkament vlies. Het belet het geene
dikl,e darmen is, om weder terug in den omgewon~
dat in de dikke
den darm te gaan. Hiervan komt het ook dat de Clyfreeren
Clyfieeren
niet in de dunne darmen kunnen komen.
Klapvliefender
VAL VULlE CONNIVENTES. De toefluitende Klap'VlieJender
Inge~JJanden.
KERCKRINC, in den nugteren en
Ingewanden. Deefen heeft KERCKRINC.
in den Karteldarm, om het voedend Sap op te houden, ge~
ge":
vond;;n.
von,kn.
VALVULLE
VALVULlE DUCTUS THORACICl. De Klap'VlieJen
Klap'Uliefen 'Van de
BOljlbuis.
BOljtbllis. Di;:e[en
Dt:efen volgen.
volgen, na eene zekere ruimte, op mal.
kander,
Iiander, in den Duflus
Duflu.s lboracicus.
Thoracicus. en als deefe gang wat
fcherp
[cherp op malkander uitgezet wordt, zoo zyn ze van buiten
te zien
Dufius Tbq~
Tbo~
z:en als Knopjes. Zy beletten dat de in den Duêlus
racicus gebragte vogtigheden niet weder te rug loopen.
VULlE MITRALES. De Mutsgedaantige Klapvliefen
VAL VULLE
van het Hart.
VAL VU LlE SEMILUNARES.
SE MIL UN ARES. De halvemaanswyfe KlapvlieVALVULLE
fen in de Slagaderen, naby het hart.
VALVULlE
VALVULLE TRIANGULARES of TRICUPSIDES. De
driehoekige Klapvliefen van het Harte. Deefe allen bevinden
zig by de voor-mondgaten der Bloed- en Polsaderen,
Polsaderen. en verBJoeds, uit de Kameren in de
t,inderen
terugl7loed des Bloeds,
hinderen den terugvloed
Bloed-aderen,
Bloed-aderen. en uit de Slagaderen in de Kameren.
VALVUL..E
Klap;
VALVUL.<E VASORUM LYMPHATICORUM. De Klap~
vliefen der Watervaten. Deefen houden het Aderwater
terug
terug.•.

V
VALVULlE
ALVULlE. VEN
VENARUM.
AR U M. De Klapvliefen der Aderen. Dee.
fen vindt men op verfcheide plaatfen ,• alwaar de Bloed-Aderen
het halfte
holll:e zyn. Voornaamelyk vindt men ze,
ze. daar zig d<t
dtt
Aderen in takken verdeelen, of alwaar zulke takken te raamen loopen
loopen,J en haar of verdeel
verdeelen,
en, of zig twee en twee, of
drie en drie, vertoonen.
vertoon en.
VAN CARA. Is een Koninkryk in Afrika, alwaar men d.
d~
befto
bello
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belle Goudmynen van de Waereld vindt. Dit Koninkryk jj
een Eiland, en wordt
wo!dt ook wel Gnangara genaamd. De voornaamfie Steden in hetzelve zyn 1èrroa, Cuangara,
C!langara, Marak ln
lIJ
Regbelie.
VANCOLE, of VANCOCfIO.
VANCOCFIO. Dus noemt men eene rOOl~
rOOI~
van Schorp!oen
Schory;oen ';;;n het EIland Madagafcar. Haar bUlk is
dik, rond en zwart. Haar fleek
!leek veroorzaakt eene flJauwte
finuw:c
die twee d 1gen
!gen duurt. Geduurende deeren
deden tyd
ryd is men zou
zoo
koud als ys. De G~neesmlddelen
GeneesmIddelen teger,s haare beeten zyll
zyn
dezelfde al! die tcg~ns den beet der Schorpio~n.
VANDALEN. WENDEN. Waren een Oorlnf,zugtig Volk.
Volk,
aan de Oofizec.
Oofizec, in Duitfchland, dat in de vyfde Eeuw. nJar
Galliën, vandaar naar
(fok.
nJar Spanjen en eindelyk naar Afnkl ((ok.
Zy waren de Kc.:tterye der Arriaanen
Arriaancn toegedaan,
toegedaan. en hd~n·
hdtn.
daagfch noemen zig de Koningcn
Koningen van Zweden en Denemarken.
ken, Konmgen der Gotthen
Go::hcn en VJn~alen, of Wenden.
VA NELLES. Zie het Arrykd
Arrykcl KIEVIT.
KIEVIT.
VANGERON. Dit is
i~ een Vi(ch
Vifch van het Meir van Laufdnne,
die door zynen Muil wel naar den Harder ge!ykt, maar hy is
lang en he:;ft
yn VJeefch heeft denzelfden
he:;fc geene tanden. Z
Zyn
fmaak als de Karper.
Karper, en deeîe
deefe VI(ch
Vlfch gelykt 'er in gedaante
naar.
V 1\NILLEN. VANIGLTlE. Ba1!ilie.
VANILLEN.
Ba1!ilie, Balliiliell.
Balliilim. Zyn lange
en als te faameogeperfle
faameogeper!le Schilltn of Peulen.
Peulen, welken in
ir. haare
zyn, verlooncnde
venooncnde de gedaante van
lengte zes of meer duimen zyn.
cene fchede van een Mc.:s.
Mes. Van buiten en binnen zyn ze zwart·
eene
bruin en glinflen:nde,
glin!lert:nde, vol van kleine
kteir,c korreltjes, gelyk
getyk als de
Vygen. he~'JenJe
he~lJenJe een f(]lelpagti~ell,
rdH:rpagti~en. velte:n
veltm en fpeceryeagti.
Vygen,
gen fmaak, en eenen nalr Mur.kus
Mmkus zweem enden reuk. Zy
komen van Guatimalo
Gttatimalo en Sc.
St. Domi1!go
Domi7!go uit de \Vefi·Indien.
\Vefi-Indien.
Het Kruid waar~an ut.!efe
deefe Vrubten
Vrugten gro.it:m.
gro.it:m, is eene foort van
\Vinde, en wordt Araws
AraClls ArollliJticus,
ArollliJticus. en wegens zyne zwane
zwarte
bloemt jes , op wc:kcn
we:ken de Peulen volgen. F:os
F;os Niger genaamd.
De befle
befte zyn die t;eenen,
been en , well,en
well.en U,t
Uit groote,
gloote, zwaare en vcr.
vcrfche Peulen bellaan,
bella an. fraai glad cn
en rioipelagtlg.
rinJpf;[agtlg, doch ook niet
gefmeerd, vol merg en korrelkens en van een aangenaam
aangenaamerl
en
gefmeerd.
ri:uk zyn. Zy hebben eel;e
eel;c ver\\'armende,
ver\\'arrnende, verdedendt.!
verdedende en
verllerkende
ver!lerkende kragt. Ze zyn derhalven dienfiig \'oor de Maag,
Maag.
Hertfenen en voor de Moeder. Zy verdeeJen
verdeelen de
voor de Her1T::nen
Winden; dryven de Pis. de Maandflonden
Maand!londen,, de Baar:n;;, e7lZ.
em;.
en zyn goed tegens de vergiftigde beeten; en worden OOK
gebruikt om den Rooktabak welriekende te maaken.
VANlTEIT. Ydelheili,
Ydel hei IJ, hovaardye. [norkerye,
fnorkerye, in!.leeldill~.
in!Jeeldill~.
zwakheid. dwaashe\À
dwaashei,d en gekheid.
gekheId.
VANLICHING. Z60
Z60 worJt,
worJe. door de Chineefen, de \Vac.
Wac,
leId
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reld beroemde
genaamd. die zig vyfhon.
b,eroemde Chineefche Muur genaamd,
dcrJ Duirfche
Duitfche mylen
myJen uilfirekt.
uitfirekt.
VAN MALKANDER VAARENDE of AFWYKENDE Lr.
LIKIEN. Lillell!
Linell! Divergc1Ite.r.
gcnoemd, die
NIEN.
Divergc;zteI. Zoo worden die gelloemd,
telkens verder van Illalkander
affiaan. hoe meer zy verlengd
malkander affiaan,
worden. Dus vaaren, PLAAT CCLXVI Filf.
Fig. 2. de Linien
A a en Bb. eegen
tegen E cn D v'
v'nn of UIt
lilt malkander; wam
want in.
dien zy tot in 1': en D verlengd worden, zoo !laan
llaan zy verder
van mall,and'lr
malkand'lr dan te vooren. - Van de eiJ:;enfchappen
eigcnfchappen deedee.
ft:r LinicIl
fer
Linicll heeft men tot nagtoe
nogtoe in de Geo:nclrie niets ver.
verhandcid, daar het nogtans, {en
[en opzigte van de Optica, Ctl.
Ca.
toptrica, Dioptrica en PerfpeEliefktmde,
PerfpeEliifku/lde, waarin diergelyke Li.
nie::n
nitn men;gvuldig
menigvuldig voorkomen.
voorkomen, een
ten hoogfle
hoogfl:e noodig was, om
derzelver Theorie volkomen af te handelen en te verklaaren.
vermits men al~dan zeer veele Zaaken,
Zaak en , in de gemelde "Vee\Vee.
tenfchappcn,
gemaltkelyker zou kunnen bewyfen.
tenfchappen, zoo veel te gemakkelyker
dall men tegenswoord'g
dan
tegenswoJrd'g doen kan. WOLFF
\\TOLFF heeft in zynen
Elemwtis Geometrza
GeometrlQ.J § 246 eene hOOld
hoofd elgenfchap van dede.
Elememis
I!~toond.
zelven g~toond.
VANNANAS. Een lndiaanrche Boom
Boom,t van geda:mte gelyk de
Vygenboom, doch met fmaller bladen, die niet gekorven zyn.
Vygcnboom,
Hy draagt
dra~gt in Euro?a
Eurojl3 noch bloe!rem
bloeffem no.:h vrugt. Doch in de
InJ:en
ll!oe!rem, gelyk Ficus Indica,
lndica.
InJien zegt men d~t hy geele lllor::ffem.
ook zulke vrugt draagt.
VANNELLUS. Zie het ArtykeJ
Artyltel KIEVIT.
VANOCO. Dit is ee"e
eer.e foort van Spinnekop van het Eiland
M3Jag~scar.
Ma~ag:Iscar, wiens buik dik, rond en zwart, gelyk die van
de Schorpio~n
Schorpioen.J VllIlcoie,
Vtl7lcole, van dit Eiland.
Eiland, is.
FLA:OURT
FLA::OURT zegt, dat wanneer men donr de VanQCO geflooken
gefl:ooken
is, men :l3nftords
:nnftol'ds buiren kennis ter aarde
aar"c valt. Deere
Deefe Schry.
vcr heeft N :I;f;rs
':I;f:rs twee dagen In Zwym zitn
zien liggen,
Iig~en, en zoo
kouJ als ys
)'S v:o:',~en,
wo:',~en, door den fieek, die zec·r
ze('r gering in rchyl\
rchy~
WdS,
D..:
D~ hulpmiclJelen
hu1pmirlJe!en waar van de Inwoar,ers
Inwoor,ers r,ebrUlk
r,ebrulk
Jn13!;en, zyn afkookfds
afkooJ.:f<.:ls van Kruilen, en zy gebruiken de
llllal:en,
uitc;rfle
uitcrllc vnürzorg<.:n
vnorzorgcn om de Zieken gefiadig naby een groot
vuur te houden.
VA POR. Vapeur. Ecn Damp; wordt door de hitte der Zon
VAl'OR.
in
Jn d,;:
d..: hoogle f!etrokken,
f!etrokken. en in de middellucht , in Regen,
Sneeuw. Hagel, enz. verandert.
Dampbad,• wordt genumd,
V,'\PORARIUM.'
genaamd, wanneer
V,'\
PORARlU M.' Et:n Dampbad
ot het gantf[he
gantfche Ligchaam, of een deel
decl van her7.elve,
herzelve , dlgt
mee
omhang!:!n. en 'er zeker Decorhl.'iZ
gefielli
met do:!ken
doeken omhangen.
Decoflu'i'I oncier
onder gefield
wordt. w:ens hecte Damp, of de kwaal gen;;eJt
wordt,
gem.:c:J} of ten minmin.
fie vermindt:rt.
vermindert.
VAR
DING. Is f:en
ten kleine Poolfche
poolrche Munt, vanwelken 60 een
VARDJNG.
GroiTdlcn maak~n.
Ryksdaalder of 90 Poolfche GrolTch<:o
X. D
DE.1>,..
Gg
y.\.'
EJ;:t..
V.\
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AREN. Zie het Artykel
FILlX.
V"REN.
Arlykel FrLlx.
VARENI.
ZOO word:
\Vold,t een ze~er
V ARi~NI. Zoo
zl~~er Symf,toma
Sym!,tomlJ Sco~lJUticum
SCO~llUticum ;:;c~c·
na.wHi.
nadl'lct als n'lamelyK
numelyK eclJe
ec:ne v"e~en,le
vhe~en,!e tlllt:tt.
(,IIt'tt. de
lil:. Z.;nu'.Vlgtil;e
Z.;nuw1gtig~
deekn.
al~ :n
/~]ga Scarb:dica.
~coru:,tlca, Ulet eenc
d~el~o: gdyk
~dyk al&
in een
ecn Artbriftil
Arebriftil Vaga
fnt!lIe
fne:lle vU~lrif',heid
vU~lri?heid overloop!.
overloopt. De Neder-Saxen noemen het
Lope,u!·Vareu,
Lope11C1·Vareu. vanwelll.e
van welke MOLLENDaocHIUs
MOLLENllROCHIUS uitvoerig gefchree.
gefchreeven heefc.
heeft.
VARENI\RUID. Zie het Ar!ykel
Arryke\ OSMUNDA.
VARl.
VARL Bloedvinnen. Bluedzweeren. Zyn harde roode puifien,
dic rchit::yk ener
c:!ter IDnken,
mnken, en zoo dIa de etter uitgedrukt is,
is ,
die
Viederom
VJederom vergaan. Zy LJeloopen
ueloopen dikwils
dik wils het bezigt:
bezigt; fomwylen
ook den rug.
VARIARLE
VARIABLE ·QUANTITElTEN.
QUANTITElTEN. (In de G~ometrie en Alla·
Ana·
lytica.) Zulkt!
Q'unrileiwn dIe genadig
gef1:adig of vermeerderen of
L·f
Zulke: Q'lantiteilen
verminó:ren. intebenfielling
verminó:n:n,
imcbenficlJing van
VOln de geenen die allyJ
altyJ dezelf·
dezelf.
dtm zyn.
den
VARIA rIO, Zie de Artykels DECLINATIE en NAALD. Over
Va~i:ltic van
Con,pas of den
Gen ZdH1:ecn.
onrler het
de Va~intic
var> htt Con,p3.S
Zt:i!ilccn. zal oncler
ZfW.STEEN nader gefpronken
gefpro0ken worden.
Artykel ZEILSTEEN
VARICOCELE.
Ci'focele of
V.ARICOCELE. AderJpatiireuk.
Aderfpatimuk. Ecne foort van CirJocele
aderfpat!l~c
Z1ekte .:'(:5
,~(:S Balzaks.
\'JI1
aderfpattlge ZIekte
Balzaks, in dewdk~
dewelke l~e
l~t: Ad:.r:n
Ad'~r:n van
dit Ceel
rje!:!I,,en
en cie
Zyll
die 'I'an
~an het V..:tv!its
V.;t\·\ies (dartos)
(dartQs) t!:!ge~p?fU'Jt/yk
tegc'1P:lfVlJt/yk zyll
opgezwollen. lIet
IIet gCZi!!t
gezi!!t allt:en
alleen do::t
do;;t ccc:fe
dL.:!:!Ü: Zil'i<it::
Zki<i~ h:nnt'n.
h:nnt:o.
zCildt.!r
a3n te ra.ken.
M"IJ zict
zcnct~r dat bet
het !lood:g
Ilood;g is dJt
dJl aan
ra~kell. M,'II
ziet dc
dl!
grO,)êe
on.it.!r de hujj
~~ro.),e en \'urmw}[~
\'urmw~r.! vaten (~es
I~es B~lz~ks
B:t!zaks hlaar
hlaaf onder
huid
heenen ioopen,
ioopt:n. en :\15
:lIs et:n
ef:n Wynga~rJilam
Wynga~rJl1am rnaal:en.
tnaaken. E!:!t
Ht:t is
heanen
de tegeY~swcordigbeid
tegc!:swGordigheid van
Van eeu
ecu verdikt en grof bloed, wiens
Joop in de valtm
va!!:!n ;ertra~gd
.. e!tra~gd is. 't wdk
welk bet
het gezwel en de vcr·
opzeuÎnEien, dit:
men ziet, vetoorza~kt.
fcheide opzeuiogen,
die: DIen
veroorzazkt. '\VJnneer
\Vanneer
verblyf des bloeds heef,
heeft aangehouJell
aanmer·
aangehouJell., is 'er eene 'Ianmer·
het l1erblyf
kelyke verwydering van de rokken der Adtren,
Aderen, rlic
r!ic daardoor
Da~r zyn Scr.rY'Jers
Scr.ry'lers die
van
keus geworden zyn.
vaTlkeus
zyn, gc[chiedt. Da:\r
\ioelt de
de Varicocele met de Cirjoccle
Cirjocc/e onde·fcheidl'n.
onde~fch:id~n. l\1en
l\1cn voelt
yaten
cl·
~aten vall:
van aan het
h~t bovendeel des bals, h:nd
hard cn dik al~ Aal
Aald·
wormen,
gedaaute hebben. Zy zyn
wormen. waarvan zy de gewoone gt!daalJtc
gedraaid
cven als wanneer die wormcn
vetkanen en in·
wormen zig verkoncn
gedraaid,J even
krfmpeo.
één krfmpen.
D~
vcrDe oOlmddelyke
onmlddelyke oorzaak deefer Ziekte is derhalvcn
derha\vcll het verCirf0cele en
blyf des bloeds in zyne Aderen. even als die der Cirfocele
Spermatocefe
Spennatocele ; die van het Zaad in zyne eigen werktuigen. De
atgelegene oorzaak is het een of ander
andér gebrek aan kragt
kragt.J om
bevatten. in de vaten des Balzaks te doen
het Bloed dat zy bevatten,
komen. Ht:t
Het Bloed mOt!t
moet inderdaad. door de berooving van
,lusdanig eene magt.
magt, in
iu zyne vaten zig ophouden. tot dat het
te gaan. door de werking van het eene
genoodzaakt is daaruit te
oi
;nboven, hebbende
bebbende aldaar noch Spiedau;nboven,
Spie.
of andere werktul~: daa
ren
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ren noch vlieren, die de Buifen
Buircn drukken kunnen, Om het
Bloed te verpligten,
verpligten t dat het zynen weg volharde, zoo zal
het gedeelte deefes vogts. dat niet weder heeft kunnen op.
gaan t en dat geene 't welk
gaan.
~elk op nieuws daar aankomt. de rok.
ken dwingen om zig uit
UIt te zetten en te verwyden. Twee 2aa.
zaa.
ken doen het Bloed inderdaad in de Aderen gaan. De eene
is de aandung
aandr3ng van het Slagaderlyke Bloed,
Bloed. wiens kragt beo
naat uit de kragt des harte
barte en uit de veerkragt der SlagaJeren
Vliefen,t en de werking
en de andere de wederwerking der Vliefen
laatl1:e hulp ontbreekt hier. Daar
der Spieren; maar deefe laatUe
Is bygevolg niets dan de kragt der Aderen.
Aderen, die deefe bewee.
be wee.
voortbrengen t en dikwils is het niet fierk
nerk genoeg
ging kan voortbrengen.
om het Bloed te verpligten.
verpligten t dat het zynen weg volharde;
hetwelk-zeer
hetwelk -zeer dikwils deefe [oort van ziekte doet gehoren
geboren wor.
bet overige zoo is.
is t 't welk geluk!dg
gelukkig is.
is, noch de
den. Voor het
Paricocele,
~aricocel~, noch'
nocH de CirJocele heel pynelyk; zy zyn beide zeer
ongerufiheid en de zwaarte die men in de
draaglyk.
draaglyk t doch de ongerul1:heid
verdrietig, en doen naar den
deel en voelt.
deelen
voelt t maaken iemant verdrietig.
Heelmeel1:er om hulp loopen. Volle en bloedryke menCehen.
menCchen.
die welken zig onthouden.
onthouden t zyn om zoo te fpreeken.
fpreeken, de ee.
nigften aan deefe foort van Ziekte onderhevig. Zy is buiten.
buitcn.
nigfien
gemeen zeldfaam
zeldfaam.t als men getrouwd is; maar de geneefing
(Ïaarvan
~aarvan is niet gemakkelyk.
gemakkell'k t en nog minder die der CirJoceie.
CirJocele.
dan die der Varicade;
Varicoc~le; daarom behoore
behoort een Heelmeefler
Heelmeeller de
geneefin~
Iigevaardig te belaoven
belooven.•
geneefing hiervan niet ligtvaardig
.In
Jo de Geoeefing
Geneefing der Yaricocele
Varicocele moet Den.
Den t met verCcheide
verfcheida
maaIen
laaten J een begin maak
maaken
en.t en eenen zeer
maaien ader te laaten.
wegileeming der
naauwkeurigcn
llaauwkeurigcn leevensregel gebieden ter wegneeming
llioectrykheid;
llloedrykheid; dan een dikken drukdotk.
drukdotk t die in eenen ad.
is t op het deel
Jeel leggen, en daar·
firingeerenden wyn gedoopt is.
Dver een Schortband
Schoreband •t die deefe deelen onrlerfieunt
onrlerfleunt en drukt.
over
Om den Loop des Bloeds in de Aderen
Ad(:ren te bevorderen. De
,;eele Plaatfen met puntige
Ouden bran::<den deefe Aderen op "ede
brandyfers; duch
cluch deefe konfl:·oeffening.
konfi'oeffening, zegt DIONIS.
DIONIS, heeft
ni::t meer in gebruik. Het is rede.
wree.i
wrec.i gcfcheencn,
gefl:heenen. en is niet
dat. als de a!gcmeene Geneesmidddcn en de Caamen.
raamen.
IJker d.lt.
trekkenden niet
pUilt v~n
Vlm een Lan~
nict gel"kken.
gel"kken t dezelve met de pUIlt
eet
cet gcö?end
grä?end worelen.
worden. De Heelmeefler
Heelmeelter {lelt
fielt deefe
deere kleine in·
meeft opgezwollen Aderen in hec
het
fnyjingen
fnyJingen [er
ter p!aatfe der meefi
Wt!rlt, en bedient zig vervolgens van del'zelven
Wl!rk.
depzelven faamentrek.
lIenden wyn en den Schortband.
Schoreband. Door dit middel kan men
mell
l,enden
dr::
d<: geneefing der Yaricacele
Varicocele be\'orderen.
be\·orderen.
.
Cir./ocele was.
was, zullen deze!fJe algemeene mid.
Zoo het eene Ci10ceJe
delen' gebengd wurden;
worden; eene aderlaatirg, uitwt:odig
delen·
uitwt:Ddig de faa·
mentrekkende middelen. en inwendig de verkoelenden ,• en
atle» dat men kan
kán verwagten.
velwagtcn J en zyn te fehat·
fchat·
het Dieet dgcn atlei
o g ~:t
tCn
len
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bO\'en de afzetting
afzettin~ des Hals.
Bals, die de Ouden voodle1dc'n
voor!h:!.L·n
ten bo\'en
als het eeni;:;ltc
eeni"lte middel
mijd!;! voor dit ongel:Jak.
ongewalt. Dodl
Doch ~,et
~.et gCJru;k
gc!Jru;k
d,:,s
maökt };et
d~s hl!"""Y"s,
hl!'~"·lyl\S. na deefe
det:Ce middelen, maakt
het allelkragtigtl~
allelkragtiga~
ef,n.;.::1~· 1Ilidl:el
i~ deere
deefe Ziekte uit.
en l"!";':::~·
"Ii,jllel ir.
VJ\RICO}lPHALOS. AJerlpattig
VARICO.\·]PHALOS.
AJeripatti 6 Gczwel
Gezwel van eenige Vaten
Ó;,S
d~s N"veis.
N dvels. Deózdfs
Deszdfs verwe is bruin of Loodverwig,
Loodverwig , uit
oorzaake van het fiilflaand~
fiilfiaande bloed dat zy bevat. - Wannecr
Wanneer
verwydering offcheuring
gerchie.lt
offchcuring der Sl:Jgaderen
SlJgaderen ge(chieJt
het door de verwytlcring
is, voelt men d:lJT
is.
dadr eene klopping, als in de Slagäder fpatten.
Men onde-r,eemt
onJc'!;eemt dit
clit F:tzwc!
f:e?wcl te verdr'lven
verdryven door faamenlrek·
faamentrek·
draa.
mei, dra:!.
kende miJ.1Ll<m.
miJ.KI.:n, die gemaakt zyn uit Armenifche !{lei,
nbloed. !!cze2:elde
~r:ze~elde J\~rde
Aarde en Stuifm(.el.
StuiflDLsi, gdncorporeerd met
kt nbloed,
Eywit. Dit gtnecs:!lidè(;j
nwn
gt;necsmidc!el WDldt
wOIdt or
0/1 het deel gelegd. en mrn
dazr met een verbar:d
verbar.d d:u
dJt een wdnig
weinig fluit,
Huit, va:\:·
moet het daar
va:1:.
houden. Zoo het gezwel groot is, en men
meI] gt:ene
gt;ene hoop van
gtnedin~ door decfe
ZI')U het gt:heel
geheel overbngs
gt'ncefing
deefe miJde:en
middelen had.
had, ZrJU
mct
met het llifiourie
Diftourie g(;Qpcnd
gwpend dier.en te worden, h~t bloed daar.
uit g:!daan,
g~daan, en d~
de! u:taindc.:,s
uiwind(.;,g der Varen mer
Im:t vitriool1lcentjcs
vitrioolLleentj~s
ge~r;:l1dt te worden.
Vervolgens 1.1Jt
cioo.
b.;hooren ge!)f;:lldt
b~hooren
laat n;cn
men de cloo.
k.'nflt'n vaEen;
valien; het VI:.!eich
bellordert
de k:nfien
VI::dch we~er opkomen en bevordert
de gcnecfing.
genecfing. Men gedr~~g~
gedr~~g, 7ig,
~ig, in
il] Un
l~n woord, op Jezelf.
Jezelf·
gene~fil,g ,-'er
ill '[
'[ ~emeelJ.
wyfc ab
al, in de genedi',g
de wyrc
(ler 1\ JcrfpaHen
Jcrfpatlen ill
~emeell.
11Ou,ienJe
téni 6e hyzonrl':re
byzonrL're ontho:d:j~;;I;Il,
JlOu·ienue eC"lvou·.'1dig
ee'lvouwdig f('nibC
onthOi!.j;f~~'~n, wcl·
welcl,,! IC;:;oll,g
ken he:
het ma~kfcl
ma~kf::1 en ot:
IC;;~ll.~ des
dei N.!ve:s \'crë,ff-:hen.
\'crë.(r.:hc~ll.
VARICOSUM CORPUS. Zoo worJe dl.!
d~ f:lailwuvic,;tiog
f:.Iamcllvic,;(jog der
gehect(·IJ.
ZaadvJIt'n, welke in de baiiln
Zaadvatt'n,
baiit.n loopt, geheet(·n.
VARIEEREN. VerdnJewn.
o~ eelle
Veranderen. 0;>
cene .1llrllrc
ancllre wyfc maaken of
geheuj
vcr:lIJd.;rin~.
gebeu. en. Daarvan komt Variati::
Variati~ vcrJnd~rinh'
VARIEGATlO. Is by de Botmiil:':1J
Bot~nin.!11 ce
Ge kOl,a
l;o!,(l om de bladen
VARlEGATIO.
der PIJmen
B1oe:u:ll met
fclllilcllJe kkurcll
PIJnten en Bloe:u:n
Ulet allerhande ver
ver[c:J1ilcnde
kh:urCIl
te fchakeeren.
VARIO. Variola. Z:e het Artykel FORELLEN.
FOR~UEN.
VAIUOLlE.
i\liy:,d KINDER POKKEN.
POHEN.
VARIOLlE Zie hu
hlt i\liy"d
VARIOLARIS LAPIS. Gamaiw.
Galliaiw. Is eene groene Sec,;n,
Secr;n, beo
zet met bladderswyfe heuvd~jes; zynde ce ne (oart
(oort van }tla·
]}Ia.
ooit, wegen$
w~gen~ de groen:!
groene Verw, gelykt.
gelykc.
, lacbites,
lachites, waarna hy 001<.
Deze!ve kOlIlt
kOlllt uit de In:Jiën.
Injiën.
VA
RWR U;\l, of Cmm:otis
Variorum, in de Letterkunde, beVARIORU!\l,
Czmmotis Varioruln,
tekent de uitgaave van een Claffiek Schryver, met nooten of
aantekeningen van ver
verfcheide
[eh ei de Auteuren daarop. Deefe druk.
druk..
geacht.
ken worden gemeenelyk het meelt
meefi e;eacht.
Vi\ROLIUS
VAROLlUS (BRUG VAN) RillgklzoLbel.
RiogklloLbel. Is een mergagtig
deel.
en van het verlang_
deel, dat de agterfie uiteindens der voorbeen
voorbeenen
de hoofdmerg daadelyk fchynt te omvatten. Doch de merg·
3,~tige
a,~tige Zelffiandigheid
Zelft1:andigheid van deefen knobbel, vermengt zig ge.
heel
bt!cl en al met die dcr
d~r groote ("kken.
tükken. V AROLIUS,
AllOLIUS J een ouJ
Ila...
lla
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Itali:1anr:h Schryver,
ItaJiJanr.'h
Schrvvcr, dcero
deere deelen
deel en in eene omgekeerde lig.
ging hefchouwende,
hefçhouwende, vergeleek de groote takken of voorbee,
llen
Jlcn by twee Rivieren. en den knobbel
knob:)e] by
byeene
ceDe Brug,
Brug. waar.
d e, liepen. Dit is
onder de tWCI:!
faamenlw[J1en'de,
<mder
twee Rivieren, faamen!w!I1cl'
het ook 't welk hem de Brug van Varollus
Varoifus doet genaamd

worden. Zyne
Zynl:! oppervlakte is dwars gefireept en in twee zydeelen verdeeld. door eene zeer naauwe
n;J.)uwe overlalJgfehe inwy.
kilJg. dewf;Jke
kiTJg.
dewfdke in de dikte niet indringt.
VARISSE. Is een Gezwel, inwendig aan de knie der Paarden.
Paarden,
ont/bande
ontfl:aande van de Aderen,
Aderen. doch zonder pyn.
pyo.
VARIFS.
VARIl'S. Phoxinus
Phaxillus [(/!vis.
liE'Vis. Is eene kleine Riviervirch,
Riviervifch, hy de
Italiaanen Mcrella.
MerelIa • maar by de Franfchen petite Truite gege.
mamd.
naamd. Hy is naauwelyks een vinger lang. Zyne huid is
digt en glad; van verfcheiden
ver[cheiden kleuren.
kleufèn. op den rug geel, aan
den buik wit; op de zyden purperverwig
pUtperverwig en overal met zware
zwarftippcn gevlakt. Het vleefeh
I7leefch is wit en malfch en niet on·
te fiippen
borfi; geeft goed voedfel
gezond. Hy is ook goed voor de bOla;
en opent.
geborften Ader,
Ader. is een week cn
en
VARIX. CirJos. Aderfpat of gebor!len
knobbelagtig gezwel onder dtln
dtm Navel, ook menigmaaIen
melliGm aaien
aan de Sehenkelen,
Schenkelen, zonder pyn. Het ontfbat
ontf!:aat van het op'
zwellen der Aderen onder de huid.
VARKEN. Is een viervoetig Dier, met een dikken langwer·
langwerImp. Zyne voorl1:e
voor{1:e pooten zyn gemeenlyk korter dan
pigen Iwp.
de agtcrfien.
agterftcn. Het heeft een wyden bek en lange flagtandl;;n.
f}agtandtn.
Het is van natuur gulzig en morffig.
morffig, vindende vermaak Om
om
in den modder en in allerhande vuiligheid te wroeten. Alles
A iJes
is hem goed wat maar tot voedfel
voed fel verfirekt;
verftrekt; doeh
doch de Akera
uit Dier boven alles, en deefen maaken
maak en het hard!1:e
hardfie en
bemint liit
fchoonO:e
fchoonf1:e Spek. Schoon die Dieren vuil zyn, moet men ze
e"ter rein houden.
houden, en de hokken of kotten van tyd tot tyd
[.;hoon
f.;hoon doen maak en ,• en geeven
ge even ze verfeh ftroo tot bedding.
want dit brengt veel toe om ze wel te doen groeien en vet
te doen worden. Als men veele Varkens heeft. moet de
Hoeder dezelven des morgens vroeg naar het Veld dryven.
Zoo
Zon men
!TIell niet te verre
vene van een Boreh
Bofeh afgelegen is, 1lI0et
Q"loet men
de Varkens daatïn
daarin laaten loopen;
Joopen; in het Najaar voornaame.
lyk
lyk,J want niets maakt ze vetter rlan
nan de Akers, wilde Kaftan·
jes en diergelyke afgevallene
af~eva!lene vrugten. Men geeft hun ook
Moeskmidt!n, die be~innen
beginnen te bederven:
allerlei vrugten en Moeskruid~n,
ook fpoeling,
i1egtfte graan.
graan, Men
fpoeHng, draf,
draf. roggenmeBI en het i1egtfie
moet ook zorg draagen dat de Varkens geen dorft lyden;
Iydeo; want
dat maak.
maakt ze mager.
fiaat aan te "merken: drie week
weeken
en na.
na
Aangaande de opvoeding !laat
dat ze geworpen zyn,
zyn. dryft men ze reeds naar het Veld of
in het Bofeh. Des morgens en des avonds geeft .mèn ze zeGgg 3
melen
G
melea
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melen met water. 'fen
Ten einde
ein~c \'3n
nn twee maanden
m~anden worden .. e
gefpeend. Men neemt 'er e<:r.;ge
ecr.;ge om te fnyden. en te me(1:en,
mellell •
overi~en worden verkogt,
b;:houdt maal'
maal" eenij;6
eeni~e
en de overigen
verkogt. en men b~houdc
weinif(e
wejnj~e Mannetjes en Wyfjes tot de voortteeling. Als ze
gefneeJen
gefnecJen zyn, moet men ze 's avonds en 's
'8 morgens Karne·
Karne.
JTlelk met Zt:meJen
Zemelen ge even , met den afval van Moes, Kool,
Kool.
R3~p(:n, Wortelen
Ra~p~n,
Wonelen en Vrugtcn.
Vrugten. Van de maand
ma:md April af
dtylt m~n ze naar buiten om de holl:
dty!!
koft te zoeken. Zes maanden oud geworden zynde.
zynde, worden ze gefneeden. gemeenelyli.
gemeenelyk
in het Voor- of Najaar. Dit moet, gelyk omtrent de Lam.
Lammeren,
meren. met eene enkele [nede
fnede gefcbleden;
gefebleden ; vervolgens worden
ze gemer.
geme!1: om te fiagten,
ilagten, of om ze vet naar de Markt te zen·
zend~n
d!"n in den SIJgttyd.
S13guyd.
D:!
D~ wyfe om ze op de minll:
minfl kollbaare
ko(lbaare wyfe vet te maaken,
is om ze in het bofch
boCch den Afval te laaten opzoeken, als men
pe
~e gelegenheid
gel~gcnhcid damoe
da~rtoe heeft; men geeft ze laauw
(aauw water
waler te
drinken,
drinken. gemengd rr.et
n:et Ro;gcnmeel
Ro~genmeel en Zemelen,
Zemelen. en op het
einde van het ja1r
jaar zullen ze groot en vet zyn; anders geeft
men ze gekookte
gekoolae Kool.
Kool, Raapen; enz. daar men wat Karne.
melk by
b}7 doet. en agt dagen da'!rna,
daarna, als ze de behoorlyke
groot'c
~root'e gekreegen hebben,
hebben. fiJit
flûit men ze op in de kotten. '8
's
Morger.s en '5
Morgcr.s
's Avonds kookt
koakt men v.'arer
\'faeer of Karnemelk met
Zeme!en;
Zeme!cn; doch die moet wa: dik zyn, en als het koud
lwud ge·
wordm
word,'n is, mengt men 'er wat gebroken Garll:,
Garft, Rog;;t·
ROg:;l' of
tlè!gtc
11~;!tc Tarwe onder.
onder, en verder een vrl'
vry dik befiag.
beOag. Op deere
deefc
wyfe kan men ze in twee m:landen
wyCe
m::anden zeer vet maaken,
maaken. en op
het laatll: voedt men ze alleen met Karnemelk, Zemt:lc;n
Zemt:l(;i1 en
Mc~l.
Mç~l. om hard en goed Spek te bel:omen.
bekomen.
De Varkens zyn aan verfcheide Ziektens onderworpen,
onderworpen. als
J. De Schurft of LaCerye. De tt;kens
t~kens daarvan
d:larvan zyn,
zyn. als het
Varken
Vukcn lui en log wordt'. dat de tong en hals vervuld fia.1n
ftadn
met Ideinp.
Idein~ pu:ll:jes,
pu:ftjes, cn dat de wortels van de borll:eJs
borflels bloedig
zyn, wanneer men een van de volgende Geneesmijdden
Geneesmijdtien daar
voor moet gebruiken: zondert het Zieke Varken van de ove.
rigen af, en draag zorg dat het altyd fchoon
fehoon firoo
ftroo heeft.
heefe.
Doe het onder den 1l:3an
ftlart aderlaaten; befproel en wafch
w2fch het
clkwils
fehoon w,:.ter;
dtkwils met fchoon
w::.ter; v('ledt
WIedt het met Water en Zemelen, en doe 'cr wat 'Vynr.:oêr
len.
'Vynr.;oêr onder. Of,
Of. wanneer de zwart·
agtiJe
agti 6e puiften der Laferye, onder de tong van het Varken
wel geformeerd zyn; of aat
áat die kWlal ten vollen blykbaar is
door de verl;oudheid
vcrl:oudheid en hoefi
hoeft van het Dier
Dier,t zoo pulveriCeer
pulverifeer
de A'ltil7lollium
A'ltimolliwn crulwn;
cruiwn; meng daaronder wat Garll:enmeel
Garftenmeel,t
en {hooi
ftrooi 'er W3t
wat van op de tong van het Dier, en herhaal
dit ver[cheidc
verCcheid(! maaien
maaIen '5
's weeks.
weeks, tot de volle Geneefing toe.
2. De Catm'c of Zwelling van de Klieren aan den hals. Ge·
bruii. daartoe dit
die Genees'middel: doe het Varken onder de
brui!.
.
tong
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tong aderlaaten;
aderlaatcn; wryf het kwaad met tarwcnmeel en znut
zout
ond7réén gemengd. van tyd tot tyd. zeer fiet k lé;:ens
té;zens het
hee
onderéén
haair
haalr op, !llct
~llet Loogwater. en baadt het in fcllOon \'later.
water.
Het Vark~.m geeft veel voordeel aan den Landman. en men
kan 'er een vo?r~eclige?
vo?r~eeligC? hand~l I?cê
I?eê dryven , om dat eene
Jaars, leder TelS
reis tien of twaalf jongen voort·
voort.
Zeug tweemaal sS Ja~rs,
wecken oud zynde.
brengt. Zoo men nu ieder Jonge. drie weeken
voor een Ryksda3lder
RyI(sda3lder het nuk
fiuk verlwopt.
verkoopt. zoo brengt iedere
Zog, ten minne
minll:e $0 Gulden 's jaars op. - Het Spek is eens
eene
groote vervulling des Winters in het huishouden. Men maakt
van een Varken Pekel en gerookt Spek, Hammen, Beulin·
gen, Worfien;
W orfien; en de Reufel
Reurel is byna zoo goed als Boter.
gen.
Rytuîgen, enz.
H<:t vet dat aan de Nieren zit, dient om de RytuÎgen,
voedlaam, wanneer
te fmeeren. Het Varkensvleefch is zeer voedlaam.
niet te oud noch te verfch is; doch
docb het valt wat moeielyk
het nÎ;:,t
om te verteeren voornaamelyk
voornaame!yk voor tedere cn ongezonde
beweèging hebben.
Menfchen, en die weinig werken of beweeging
gebeel aan het Spit gebraaden, en
Een Speenvarken wordt geheel
Iigg.mde op zyne vier
met een Oranjen-Appel in den mond, liggende
zuigenj Speen.
pooten opgedircht;
opgedifcht; doch men moet een nog zuigend
varken daartoe neemen , anders gaat het vel van het vleefLh
los; het is een zeer lekker eetel).
eeten.
VARKEN. (MARON-) Men geeft in Amerika deefen
deeCen naam
aan de Varkens die men 'er uit de andere Waereld<ieeJen overzyll. Men onder.
gebragt beeft, en aldaar wild geworden zyn.
fcheidt 'er drie [oor ten van, op welken den aart van het Ge.
Ge·
we[l: waarfchynelyk meer of min invloed gehad beeft, volt;ens
het verfcl1il
verlcl1il van de Landen, uit welken men dezelven overgebragt heeft.
Die van de eerfie
eerLl:e foort zyn kort. Zy hebben een dikken
voorfte pooten zyn een derde ko;ter dan de
kop. Hunne voorlte
agtern:en. Dit maakt dat zy fomtyds in het loopen
!oopen over dea
agterl1en.
l\Op !llimelen.
tuimelen. Zy zyn met lange Slagtanden gewapend,
gewapend. en
zeer
~eer gev3arlyk
gevaarlyk voor .de
de Jaagers wanneer zy gewondt zyn.
Spanjaarden deefe Varkens In Amerika overover.
Men zegt dat de Spatijaarden
hebben. na de ontdekking van dit Wa::te!ddeel, en
gebragt hebben,
Kadix overbragten, alwaar men 'cr
'er nog veelen
dat zy ze van Radix
ziet die hen gelyl,eo.
De Maronvarkens van de tweede foort verfchillen van
v~n onze
gemeene Varkens weinig of niet, en het fchynt dat
d;;t het Var.
],ens
kens zyn die uit hokken ontkomen zyn. in welken men helt
ben
voeddt:.
laatf1:e foort zyn Siamfche en Chineefche Varkens.
Varkens, die
De laatfl:e
aldaar door Franfche SCÈeepen overgelxagt
overgehragt zyn geworden.
Men ziet redert
feden eenigen tyd in dat Land.
Land, dat de foolt vaft
VIll!
Gg 4
de
J
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Varken! zeer wel
weI vcrmcnh;Vllldigel
vcr!TlCni:;vllldlgd is. Zy heh.
hen.
de Siamfche Varkem
J..l~jnc wilde Zwynen. De
ben eenige o'lcrcenkomll
overcenkomft met de hl<;ine
Wyfjes brengen veelt!
jOP,:;en voort.
voort, di~ zeer aangenaam
a~l]genaam zyn.
vt:ele jOj1~en
!TI(;n ze als Spt!clJvarhns
Specnvarkt.:ns eel.
ret. Deeft!
Deert: Dieren zyn
wanneer men
gemakkdyk
gemaHelrk aan te kwet.:kcn,
kwed;cn, en zy gewennen zig aan al:e
Vocdftis
Vocdft:is
VARKF.NSflROOn.
VARKENSnROOn. Zie het Artykel
Arlykel Cver.AMEN.
CVCl.AMEN.
\T,\RKE:'\S-VENKEL. Zoo wordt de Su/pber
\',\RKE;-{S·VENKEL.
Sulpber 'Wortel
wortel genoemd.
iH;r Artykel
Arlykt:1 Pf.l'CEDANVM.
Pn:cEDJlNVM.
Zie iJ"r
VARKENS WORTEL •, BEERWORTEL. Zie ht!t
het Artykei
MWM.
!\1WM.

V,\RRAS.
VM~RAS. Is eene Spaanfche en Portugeefche
Portugeefcbe Maat. - 100
N
Neurenbur;!fche
eurenburgfche Eflf:n
Ellen doen 37 en T
i Portugeefche, en 79
7gen
en;~
Spnof€he
sp~3tJr€he Varras.
VAR
VARUS.
US. Zie ht!t
het Artykel J
JONTIlUS.
ONTI/US.
VAS. Een \'3t.
\'at, heeft tweederlei
twederlei betekenis; voorëerft
voorëerfi betekent
\'
z~ker uitgehold
uirgebold 'Verktui~.
Werk[ui~, bekwaam om vogten en
bet een zfker
Blli.
andere dingf:n
dingtm daarin te doen. Ten anderen worden de Buifen
f;;)D of Kanaaien
KanaaIen in onze Ligchaamen VaJa genaamd. inwelken
ook eer.
~er. zt!ker
zeker 'logt
vogt is. In deefen zin worden de Bloed·
Bloed- en
Po!säd;;)ren
Po!säderen Vafa
VaJa of Vaten genaamd.
genaame.!.
VASA ADIPOSA.
ADIPOSI\. De Vet aderen der Nieren.
Nieren, zyn de eigene
bloed.
bloed- en Slögäderen
SlögäJeren der NierEn.
Nieren.
VASA BREVIA. Deeft!
Dee[t: Latynfche
Latyn[~he woorden betekenen kom
korte
Vate1l,
Vaten, beftaande
befiaande uit veeie
\'etie uilfpruitfels
uitfpruitfels van den Ader der
MIlt.
Milt, welken.
welken, omdat de Milt zeer naby de Maag geplaatll: is,
zeer kort zyn, en tot aan de Maag loopen.
VASA
VA
SA CONCORDllE.
CONCORDIlE. (In de Hydraulica ofW:lterweegkunde)
of Waterweegkunde)
vaten, Vateli
Vaterl van ecut/ragt
eCildriJgt genaamd, zoodanig [aafaaZyn twee vaten.
menge!leld dat een van dezt!lven.
menge!1:eld
dezelven, terwyl het vol wyn is.
is,
geen droppel zal uitlaaten; terwyl het
bet andere,
andere. zynJe
zynde vol
water, altyd loopt. Het maakCeI
rnaakft'l en de toellel
toeftcl kan gezien
water.
worden in WOLfFS
WOLFFS Element. Matbef.
Matbef T. 1. Hydraul.
Hydra:ll.
VASA DEFERENTIA. De Z:tad'atleidende
Z.ad-atleidende Vaten.
Vaten, zvn (I)
de Epididymides of O,~perklootjes. (2) Het njleirJend~
njleide!Zd~ Vat en
(3) de Z2adblaasjes.
Z'Iadblaasjes. Zie het J\rrykei
Artykei ZAADLEfDER.
ZAADLEIDER.
VASA E]ACULANTIA.
EJACULANTIA. D;)
Do) Zaarluitwerpende
Zaaduitwerpende Vaten.
Vaten, zyn
(I) de p,~(latlf!
ders en (2) het Manllc/yke
Pr~flatf(! of Voor/la,
Voor/la.ders
Mamlelyke Lid.
VASA EMULGENTIA. De uitzuigende Vaten,
Varen, zyn deflJg·
deflJg.
en bloeàäderen
bloedäderen der Nieren.
EPIGASTRICA: De Opperbuiks vaten.
VASA EPIGASTRICA;
VASA FELLEA. De Ga/vaten.
Galvaten. Zyn die wegen.
wegen, welken alleen
aan de Galblaasjes toebehonren.
toel>ehonren. Deefen zyn tweederlei in
foort.
foort, als een dat de G
GJI
al in het blaasje brengt.
brengt, en een ander
dezel,\'c èaar
daar wederom uitvoerr.
uitvoert.
dat dezel.\'e

VA!

V ASA. V
VASB.
ASB. VASD. VASE. VASH.
VASH. VAST.
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VASAL.
V AS AL. Een Leenman, die de goederen van eenen
eellen anderen
!!,:een Eig"nnar
Eigt:naar daarvan is.
ter Leen bezit. en dus eeen
Mei}.:vaten. Zyn de geenen diede Cbyl
Chyl
VASA LACTEA. De Meikvaten.
tot het Bloed voeren.
voeren,
V
A3ALLAGlUM. Is de Leenpl1gt,
Leenpligt, waardoor een Leenman
VA3ALLAGIUM.
a3n
aan zynen Opperheer verbonc!t;;n
verbond",n is.
Watervaten. Zyn kleine Pypjes,
Vl\SA LYMPHATICA,
LYMPHATlCA, De Watel"'1:aten.
bdl:aande
bcfl:aande uit een zeer dun en door[chYlllend
doorfchYl!Jend Viies. Deefen
Blood af. en worden byna
voeren een zuiver water van het Bbed
in aite
aUc de deelen des Ligchaams gevonden.
Vl\SA PAMPINIFORMIA.
PAMPINIFORMIA
l'AMPINIFORMIA. Zie het Artykel PAMPINJFORMIA
VASA,
VMA.
VASA PRlEPARANTIA. De toebereidende Vaten. Zyn (I)
Cl)
de Zaadilagäderen. welken het Bloed van de Arteria
Al'teria magna
tot de Ballen leiden. Ten (2) de Zaad-bloedaderen. Deefen
Deden
BIC/ed van de Ballen tot de Yena Cava terug
brengen h~t BiC/cd
Wegens den wonderbaar en Loop deefer
dee[er vaten.
vaten, maaken ze by
weefen , dat men het Wynranksgedaanti<>o
Wynranksgedaantioe
de Ballen een dik wee[en.
pampinifonne noemt. Ten (3) de Ballen.
Ballen • <>.,
deel, of Corpus pampinifoY1ne
Slag.
SANGUiFERA. De Bloedvaten. Zyn de Bloed. en SlagVASA SANGULFERA.
aderen.
VASA UMBILICALIA. D::
DJ Navelvaten. Betlaan
Bel1:aan uit t\vee
tlvee
Slagaderen, een
eeu BloediiJt:r
BloedäJt:r en de Waterblaas11:reng,
Waterblaas!1:reng, of het
ht:t
Slagad€ren,
\Vatervat.
Arlykel PAVATE.
VASAVELI. Zie het ArlykeJ
IlREVYA.
VAS BR.EVE Zie het Anykel VASA BRRVIA.
VAS DEFERENS. Zie het
bet Artykcl
Artykel ZAADLEIDER.
ZAADLEIDER,
V
f\SES. Zie het Artvkel
Artykel VAAS.
VASES.
VA)
VAS EXCALFACTÖRlUM.
EXCALFACTORIUM. BaJflonllaire.
Baffionllaire. Een zeker rond vat
waarïn mem
men kooien
kooIen legt. om het Bed
van Koper of Zilver, waarin
wilrmen.
te W;Jrmen.
'
VAS HYDROMANTICUM.
HYOROMANTICUM. Zoo wordt een Tovervat met
water genaamd.
genaamd, waarin men alles ziet zwemmen.
zwemmen, dat of tegen over {bat
!laat of voorby gaat. Het is eene
eeDe foort van Camera
ObfC!lra.
ObJwra.
Vi;\STE
VASTE DEELEN. Zyn de Ligchaa~sdeelen,
Ligchaamsdeelen, zoo eenvouw·
eenvouw'
werktuiglyken, die eene zekere Zelfl1:andigheid
Zelfftandigheid en
digen als werktuiglyken.
eene duurzaame gedaante hebben; zoodanig als de Vefelen,
de Beenderen. de Zenuwen, de Spieren. de Kraal,beende.
Krllakbeende.
ren.
ren, de Vliefen,
Vlie(en, enz. De va1l:e deden
deelen 11:aan
!1:aan tegenover de
vloeibaaren.
vafle deelen worden onderfcheiden
onder[cheiden in harden en zagten "
De vafl:e
[aamenge!1:eld. De Vefcl is een wit ,lang,
en zyn uit Vefelen faamenge1l:eld.
dun deel, en zoo fyn dat het de befl:e
be1l:e VergrootglaCen
Vergrootglaren te leur
!1:elt. Zy zelve is uit andere deelen
deel en faamengelleId.
faamengefteld. Daar Z'iU
zvn
fielt.
twç:e
tw~e foorten van Vefelen; lange,'
lange.' welkf;
welk~ wee[enlyk
weefenlyk onze
. .
werk"
Gg S
werk·,
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Ca:lInenflclt, en platte. die eelle
cellO foort
roort van Lym
werktuigen faamenflclt,
is,
is. en ter
tt:r va/lbegtillg
vallhegting ~er
r~er andtlre
andere VeCelen
VefeIen dient. Dezelven
geenc beweegjog.
beweegJng.
.
oeffenen geelle
Vorel is gelyk aan een hoofdhair. Zy iii
ii rond.
De lange Verel
platte is veel korter en breeder, en vertoont twee op'
De pL'me
pervlaktens.
D~
Dó lange Ve[el
Verel begeeft zig in allen opzigte dwars over de
platte heen.
verfchilIende vermenging der VeCelen
VeCelen,t maakt eene Spier.
De verCchillende
verfcheiden.
vaten. en ingewanden. De werkingen doen de verCcheiden.
beid der lange en platte V
Vetel
ctel zien.
VASTE LIGCHAAMEN. Zoo worden door de Stoffcheikun.
Stoffcheikun_
digen genoemd,
genoemc4. die dingen,
dingen. welken het geweld des Vuurs.
Vuurs,
zon::ler vermindering, kunnen verdraagen. en niet door de
zon~er
verl1:rooid worden. DeeCe
Deere Fixa of vafte
va!l:e Ligchaamen.
Lucht verftrooid
VolatililJ gefreld
gefteld,t die zoo wel door de
worden tegenöver de Volatilia
Lucht als door bet
het vuur ver{lrooid
verfirooid worden.
VASTEN. Beduidt in de Roomfche Kerk, zig van het VJee[ch
VJeefch
Heeften en Vogels, ook.
ook, indien het naauw gezogt en
van lleeften
theng
flreng in acht genomen wordt,
wordt t van Eyeren, Boter en Kaas
onthouden; maar voor het overige zyn Viffchen, Vrugten en
Wyn geoorloofd te nuttigen. Het boofdvaften
boofdvaflen i~,
is, 't welke
PerrOOfJen zonder onderfcheid in de Room[che Kerk
van alle Perfoonen
moet gehouden worden, fen
ren waare dat uit gewigtige oorzaa.
oorzaa·
ken zulks vergund wjerd 0111
om na te laat'~n.
la3t'~n, Het gefchiedt
gerchiedt in
de zoogen,qa:nde
aargetyden of ZOQ·
zoogenila:nde Va{lemyd;
Va!l:entyd; ook in de
àe 4 J
Jaargetyden
zoo·
genaamde Quatertempers; naamelyk
naame1yk in de eeIfie
eerne week v~n
Maart I in de tweede
Iweede weck
week van Jüny,
Maart.
üny t in de derde week van
September
Septe!TJber en in de vierde week van December. Cewoone.
Gewoone.
lyke 'rajlen
Paften is.
is I die niet op alle p!aatfèn,
pla:Jtf.:n J maar alleen in ze!,ere
IÜ:rken, naar ol/de
oude ingevoerdt:
ingevoerd.: gewoonte gefchiedt. Vaflen
Kerken,
gelefte is.
is, wanneer iemant volgens eene gedaane Gelofte
uit gelofte
vaO:t;n moet. - Boetvaflen is.
is, die aan iemant in de BIt:
BI~6t
vaft~n
6t
tot boete opgelegd is. - Vrj'willig
Vrywillig Vaften
Vaflen is, wanneer iemant
iemaDt
va!l:, om des te bekwaamer
bekwaam:;;r tot geefielyke
geefielyl,e
uit eigen beweeging va{l,
z)'n.
Oeffeningen te zrn.
VASTENAVOND. Carnc;val.
Carnaval. Zoo noemen de Roomfchgezin.
Roomfchgezin ..
Vanen komt, en
den dien tyd of dien dag, welke voor de Val1:en
die doorgaands met allerlei vermaakelykheden ,J als v~n
GaL1:maalen en Spelen doorgebragt wordt. inzonderheid in
Ga!l:maalen
Cama'Ual van Ve~
de Roomfche Landen; gelyk dan ook de Carnaval
netien boven allen uitmunt, en het meeft
meel1: beroemd is. Men
Per.
ziet daar alsdan eene ontelbaare menigte van gemaskerde Per{oonen.
foonen. van beiderlei Sexe byéénkomen. en allerlei Grappen
.
en Spelen verrigten.
VASTEN BY DE ARMENIERS. Is veel ftrengerdan bY'de

RoomRoom·
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}toomfehen
l'loomfchen en Grieken, nademaal Z'J zlg \Tan
van alles
al!es wat eenigeenig,;
fints leeven heeft, onthouden, en met veld- of tuinvrugtcn
tuinvrugten te
vrt)clen
vreden zyn.
VASTEN BY DE GRIEKEN. Is
I~ ftrenger
!l:renger dan byde Roomfch·
Roornfch·
Catholyken. dewyl zy zig van a\les, wat bloed heeft, en dus
Echtèr eeten zy Kreeften, OesDes.
ook van Vifch onthouden. Eehtèr
ters.
ters, Moffelen.
Moffelen, en dierj!elykc
dieri!elyke dingen meer.
alierfirengfie. dewyl
dewyl7..'1
z'f
VASTEN BY DE TURKEN. Is het aJlerfirengfie,
zig den geheelen Vaftendag,
Va!l:endag, van al het eeten en drinl;en, wat
naam het ook mag hebben, fpeenen.
Stelll2 fi);(J).
fixl2. Zyn ontelbaar en blyven beo
VASTE STERREN. Stel/te
ftendig even ver van malkander. Zy worden ook door de
A!l:rouomill:en in zekere Figuuren of Afterifmi gedeeld. De
Alhollomiften
Ouden hebben ze gezamenlyk in den agtften Hemelkring ge ..
plaatll:; maar de nieuwe Philo[oophen houden ze voor zoo
plaatft;
orzigte hunner hoogte ongelool1yk
veele Zonnen, die ook ten opzigte
verre van malkander afgeleg~n
afgeleg::m zyn. Zy worden vé;rdeeid:
verfcheiden grootte welke '1.y
zy hebben, in SteUIB
Stellca
I. Naar de verCeheiden
priml2 I SecundfB
Secundl1l magnitudines, enz. zynde Sterren van dl::
de
prima!,
eerfte, tweede,
tweede. derde, vierde, vyfde
vyf:.le en zesde grootte.
grootte, enz.
grootften fehynen
fchynen
Naamelyk de IS groo:fien I welken ons de grootl1en
fchoon ze milfchien
miffchien inderdaad niet grooter, maar wel
te zyn, Cehoon
nader by zyn, dan de anderen, worden Sterren van de oorfie
oorfte
~ee:len die eenigfints kleiner zyn, 25
2S
grootte genaamd. De gee:len
grootte I enz.
en~.
in getale, noemt men Sterren van de tweede grootte,
Eindelyk zyn Commigen
fommigen zoo klein.
klein, dat men ze van de ande.
ren enkel met het oog en zonder Verrekyker, niet onderken.
onderkennen kan. DeeCen
nebul112 genaamd. omdat ze
Deefen worden Stella: nebuloJa!
flegts als een helder Wolkje fehynen.
fchynen. Daarenboven heeft
men, na het uitvinden der Verrekykers, nog de Stel/ai
Stel/IE te.
leJcopicl2 ont1ekt, die men met anders dan do"r
door die Glafen
GlaCen
leJcopica!
zien kan. Zy worden
2. Onderf,;heiden
Onderf.;heiden ten opzigte van den ftand,
Il:and. in Stellce
StelllJJ borea.
les of Septentrionales I {laande
!l:aande tulfchen
tuiTehen den Zodiacus en NoordNoord·
Dierkring ; en in Aujlra..
AuJira..
pool; in Zodiacales, ftaande in den Dierkring;
les,
les. die (Ulfchen
(uiTehen den Zadiacu's
ZodiacU's en de Zuidpool ftaan. Men
heeft aangemerkt dat COOlmige
fommige der ouje
ouJe valte
vaf!:e Sterren ver.
verzyo, en integendeel fommige
[ommige nieuwen
nieuwcn te voorfehyn
voorfchyn
dweenen zyn,
gelwmen. Sommigen zyn wel op nieuw wederom verfchee.
het gezigt
nen, maar hebben zig kort daarna wederom uit bet
ver/ooren. lVlattb.
Matth. Lexic.
verrooren.
VASTHEGTING. Dus worden, in de Ontleedkunde, de
plaat fen genoemd, waaraan de Spieren vallhouden,
vafibouden, Men
moet I nIet
nlet betrekking op de Spier-vafthegtingen
Spier-vall:hegtingen in acht nee.
noo.
moet,
rnen, dat 'er geene eerUe
eer!l:e of laat(le
Iaatll:e is,
is J en dat de Spier aan de
men,
eene zoo wel als aan de andere trekt.
.
VAST.
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VASTHOUDER. Goedarcl geeft deeren naam aan eene (oort
romt
van Rups,
Akeki
Rups. die zig,
zig. met de malfchfle
malrchfte blaadjes der Akelei
voedt. Het is mOClelyk
moclelyk om haar van deefe
deere blaadjes los te
maaken. Zy knaagt mede die van de RoofenRooren- en .'\albdiên.
Aalbefiënboom en.
Veefen Rupfen zyn zeer gemeen, en hebben eene zonder.
zonder..
Jinge
Hnge overeenkomfl
overeenkomft met de bladeren van de Akelei, Het is
vreemd dat zy noch den Regen.
Regen, noch den Wind.
Wind, noch de
koude duchten. Zy veranderen zig in eene foort van Vlieg.
VASTIGHEID. Soliditas. Wordt tegens de Fluitidas afvloei.
afvloeibaarheid
overgefteld. Sommige Phi/ofoophen
baarhe!d overgefleld.
Philofoophen eigenen de.
zei
zeI ven toe aan de enkele Figuur en rufl
ruft der kleinfte
kleinll:e deelen
Mutua attraEtio
attraElio of on.
van een Ligchaam. Anderen aan de .lt1utua
derlinge aantrekking van die deeltjes. Nog anderen aan dl:
de
uiterlyke perling
perffing van de Aetber.
VASTIG HElD. Is een van de drie hoofdoogmerken,
VASTIGHEID.
hoofdoogmerken , 't welk
by het opmaaken van een Gebouw moet waargenomen worden. Dezelve heflaat
beftaat echter voornaamelyk daarÏn,
da:lIÏn, dat de
eer!l:elyk zyne geproportionneerde fterkte verver.
Grondbouw eerfte!yk
krygt.
hygt. en naar de gefchapenheid der omflandigheden.
omftandigheden, iets
verheven Zj!.
zv, en uitfteekt. De Muuren.
Muuren,
boven den grond v;:;rheven
Balken. Gewelven, Boogen ,Zuilen en Daken,
Daken. moeten door
JJalken.
gaands wel verbonden.
verbonden, en door yreren
~[eren klampen of ankers te
faamen gehouden word;:n,
word;;n, en eindelyk
elrJdelyk de Bouwftaffen uit
llitgeleefene
uÎtgeleefene en duurzaame Stoffe beftaan. Immers als een
valt g.ómoemd
g.~noemd worden, moet het nergens den
Gebouw zal vaft
minfien fchyn van gevaar hebben om in te florten
ftorten,• of in
minfl:en
korten tyd door het
bet gebruik verf1îmmerd
verflimmerd of onbruikbaar ge.
maakt te kunnen worden.
VAST! MUSCULL Zie de Artykels VA~TUS.
VASTI
V liST
AST LAND. Continms.
Continens. Staat teger:över
tegcr,över het Vlater
Water,, Voor.
voor.
naamtlyk tegenover de Zee, en betekent een groot en verre
uitgeftrekt gedeelte der Aarde.
Aarde I daar men droogvoets door
rei ren kan.
kant zonder door een tuffchenko:r.cl'lde
tuiTchenkol1:ende Zee belemmerd
te worden. Het ftaat ook tegenover een Eiland.
VAST MAAKEN.
bygeloov;ge
MAil KEN. Dus noemt men eene zekere bygeJoov:ge
Toverkunfi.
men zig en andere Nawurlyke Lig.
Toverkunft, waardoor m!m
chaamen Schoot- en fteekvry
fleekvry meent te kunnen maaken.
maak en.
VASTUS
V
AS TUS EXTERN
EXTERNUS.
US. Is eene
eenc zeer aanmerkelyke Spier.
vooral in haar midden.
midden, gepla2til:
geplaatf!: aán
aan den buitenkant der dye.
Deefe Spier is vaf!: op het geheele uitwendige zydelyke deel
des dyebeens van het onderfte
cles
onderlte en agterfte
agterfie gedeelte des groo.
grooten draaiers af. tot by den uitwendigen knokkel. Het bodcerer Spier is een weinig peesägtig. Haar Iigchaam
veneinde deefer
wordt naarmaate dIkker
dikker JI tot aan baar llIiddelfte
middelfte gedeelte, en
neemt

VAST. VAT. VATA. VATI.
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ne~",t
f1e~",t

ook tr2pswyfe af tot aan het ondereinde, d:1t zig met
J,;r S::herk,,!-fFic-f
S::herkeJfFic-f v~'reenigt, en eindigt insgelyks met apo·
apo.
r,~uTl)tieke
IJ~uTl)tieke Vefelen dh
db zig over de kniefchyf uitbreiden.
uitbreiden,
h3:\r <I!:.:r,en
d!~r,en tot Ee-:nvlies, en aan den band, die dit been
::::1:1
:'::1:1 h~: Scb~r:bee:-:
Sd,~~r.bee:-: v1!!hegt. te niet loopen. De menigvul.
d!;;e g<'iJ1ccnf-:hapi;;;n
g<'iJ1ccnr.:hapi;;;n de;;E'. Spier, gclyk ook die der inweninwen_
d;:'_,
d;:'_. V31t'·.
v31t'·. m(;t de Sch(:llkelfpier,
SCh(:IlKelfpier, kUl,l)clJ haar doen aanzien
;i!~' >.:':<12 waare driehoofdige Spier. I-hue breedpeefige vevee
r,;!,-'l
kl.·11 zyn ten deeIe
deele van: aan den bt:ur,~anJ dc:r
der dye met bet
L _;,.:1
.;,,],,(;i)
1.:
Ci) beletten dat hy in de bewcegingen d61efer deelen
1:'+':1(;";)(;]
r:,+'!](;\-;)(;:l wordt, door hzm buitenwaarts te trekken. Deefe
:...~:~,
~~:~, i~ een der B~C'I111it.ekl;ers,
B~C'I111it.ekl(ers. en zy zet,
zet. by zc:kere
zekere fiell;'.!"<:l,
;;,/<:1, de
ele kniefchyf vafi en belet haar zig rechts en links af

è~:

t~
t~ ~h,".()reven
h,,<qreven

V :\~,
:\.~, T'lIS IN'l'ERNUS.
IN'!'ERNUS, Eene a:mmerkelyke
aanmerkelyke groote Spier,
Spier. die
die.
het inv.'cndige
Înv.'cndige gedeelte van de dye innlemt.
innlcmt. Zy is ~'afi op de
f,',Ïl'.)! !t! inwendige oppervlakte des Dyebeens, van den klei·
IJt:']
Jlt:'l Dralier :lf toe
tot by een inwendigen knokkel. Het bovenboven.
C;;:.1c is een weinig peesagtig , en vermengt zig met dat der
HJ.lT Ligchaam vermeerdert in grootte, naar.
naarSchenkelfpier. HJ,lT
0chcnkelfpier.
11'
IJl ,at'; het op zyn lllidd~n komt. en mindert ongevoelig, om
te'n
t,'n deele te ein:ligen
cin:ligen aan eene Apollcurofis. die haar met de
Sc:-,trkelfpier en de voorlle f.;hraale
f.:hraale gemeen is, en ten deele
;l1n
:l1n t:"ne andere Apollwrofis, die zy met de Schenkelfpier
heeft. en welke zig over de geheele kniefchyf uit.
uitgemeen heefe,
breidt, daaraan v,,!l: is en haar tot beenvlies dient; en z'l
breidt.
loopt, na dat ze dezelve ten eenemaal bedekt heeft,
heeft. te niet
aan den overkant, in den Band, welken dit Been aan het
vafihcgt. Hnre Vefelen. over
O'ler den Beursband
Schc:enbeen vaflhegt.
de, Gewrigts gaande, verkrygen aldaar eene aankleeving.
w..:lke belet, dat zy in de beweegingen der Beenderen en
der
dcr Dye gekneepen wordt. De gemeenfchappen deefer Spier,
gelyk ook die van den Vaftzu exttmus.
exttmus, met de Schenkel.
Schenkelfpier, maaken dat men deere
deefe drie Spieren als eene driehoof·
fpier.
di;,;'~ des Beens befchouwen kan. Haar gebruik is om het
n:;:~n
B:;:~n \Oit te fieeken en te beletten, dat by zekere fiellingen,
dl' Knicfc:lyf rechts tn
"n links afwykt.
V
V AT, (In de Anatomie) Zie de Arlykels
Artykels VASA.
V ASA.
V:-\
V:\ 1'. Is cene Bier' en Wynmaat, van onderfcheidene grootte:
grootte~
In Lcipll:s
Leipll:s houdt een vat vier Emmers.
betreft,
VATAGTIG. Wordt gezegd van alles wat de Vaten betreft.
en Vln het ~eelle
~eeDe uit de vergadering van Vaten voortvloeit.
God, die Orakels gaf in eene plaats digta
digtB
VATICANUS. Een God.
by Rn:nen. Ddar
Ddaf is 'er die meenen dat by
hy dezelfde is met
ra[5
raci itailus, en dat by das genaamd is, om dat de e.:rfie Syllabo
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V

:a~
A Û a~

labe van zynen naam 'Va
va of ua,
ua. het gefchreeuw der kinderen
is die pas geboren worden.
worden ..
VAUBANSCHE MANIER OM TE l.<'ORTIFICEEREN.
FORTIFICEEREN.
DeeCe berufr
Deefe
beru11: op de volgende Grondregelen. De buitenbUiten'Pc,
Pc.
l'Jgon
JygoTi is bellendig
beftendig 9:)
9~ twaalfvoetige Roeden,
Roeden. PLAAT CCLXVI
CCLXVI.•
fig.
.Fig. 3' De Fianqum
Fiarlque/J worden terug getrokken en ingeboo.
gen,
gen. en bekomen een rond Oril/on.
OriJlon, Voor de Courtine
Courtinc wordt
eene Tmailie.
Tmaille, en agter
ageer deere
deefe een Ra'Velyn
Ravei'jn of eene halve Ma:m
Ma:>n
gelegd. Van weerskanten aan het RavelYJ!
RavelY1t komen twee Bril,
len. Het perpendicul is in een Vierhoek
Vierhoek.j,
~. in een Vyfhoek
~. in de overige Veelhoeken ~ van de Buiten-PotytiD1!.
Buiten.Poiygm. Hct
Het
..
nrfchil
erfchil tu!f.:hen
tu(f.:hen de Face en de Defens-Li/;!e
Defens·Lillie is met den ;tf·
Jland Van
van de bcUe
beide Scinuderkocken
Scinud.;rlmken gelyk. In de COlltrefcartc
COlltrefcarrc
!land
ligt eene Wapenplaats
WJpenplaats met TraverJrm.
Traverfm, en in eene drooge
droog~
Graft maakt by
hy midden voor de Courtine
Courti1!/J dwars door eent:11
gang,
J 5 tot 18
J 8 voet breeJ.
breeJ,
gang. die van 6 tot 7 voet diep,
diep. van 15
en van weerskanten met borfiweeringen voorzien is,
is. en CojJfe
ColJrt
genoemd wordt. Vermits nu deefe
deere Vaubanfche manier om Ie
te
fortificeeren,, in aanmerking van
fortifieeeren
va;] haare 11:erkte,
Ilerkte. niet veel kes·
{en
(en vereifcht
vereifcht.t en ook anderfinls
anderfints op ver!.:heide
verLheide goede pond.
regelen gegrondt is, zoo is dezelve. toen zy
2y te voor:çhyn
voor:chyn
op~enomen. Echtcr
Echter wil
wiI dit niet aan :Iilen
uilen
kwam. zeer wel 0pf.ienomen.
behaagen. dat de Faces den vyJ:1J zoo vry voor de oogen
groote Brillen niet te vee!
veel tcgenilands
tcgen11:ands kunnen
liggen. en de grootc
bieden. Dierhalven
DicThalven heeft hy naJerhand
na.lerband het een en het ander
veranderd, en in 't brzonder de Fial1qum minder
Ulinder b;:dçkt.
b;:dàt. en
veranderd.
het Ravei'jn.
Ravelyn. in plaats van de Btillen verdubbeld.
verdubbeld, waardoor hy
het geur
gturek
ek van de bedekking der FlmlqueJI
FianquCII hteft
heeft gezogt t~
te
vr.:rhelpen. Ibid.
wrbe/pen,
luid. fig.
Fig. 4.
4-. De grootc
groote Jjolwerken
Bolwerken heefr hYt
hy.
Graft, van de COl/rtine
door eene [,nalle
(,nalIe Graft.
Courtille afgezonderd; tu!fcht!l
tu(fchen
dezel\'en. ge/yk
gelyk in de voorgaande mimicr,
Ulilnier, eene Fau.1Je-br{ly~~
Fafjffe.bray~~
dezch'en,
tenaiJle gelegd. die door een fmalle Graft in tW:::t:
tenaille
tw~c: dee/en
deelen
worJt; maar agter de ged~tachecrde
ged.::tJcheerde of afgefneeden
afge(needen
verdeeld wt'rJt;
heefe hy nog andere kleinen aangdegd,
aangdegd. welkers
well,ers
Bolwerken. heefr
F/a71'lum met
FhmtJum
mt:t eene zeer lange Courti1le
Courtil1e te [Jamtn gehangen
zyn. Van Buitenwerken legt hy ma~r
ma3r een du~beld R wa1vn.
wa/vn.
of eene dubbele halve Maar.
Maan voor de Couniiu;
Couni;u; maar
m~ar de COl!,
COl)·
uefcarpe hedt
Traverfen ; en
beelt weder haare W"penpla:!tfen
W"penp!aatCcn en TrawrJen;
VEaSTEp.KTE MANIEI:
MANIEr.
dit noemt men in 't gemeen VAUBANS VEitSTEP.KTE
OM TE fORTIFICEERLN,
FORTIFICEERLN. Echter moet de ver:h:lking
ver:lclking voor'
naamelyk in de geretireerde Velling bellaan.
bel1:aan. Nlettt:genftaan.
N:etcegcn11:aan.
de nu de FrJces
FaceI van deere
deefe kleine Bolwerken,
Bolwerken. nog uit
uir ecnt'J
eenl'J
Secolld FJanque
Flanque hunne defenfie boven de gewoone, uit de
Fliln~utll bekomen.
bekomen, zoo IWi'ffelen
twyffelen nogtans fommjgen.
Flan~ue1i
fommjgen t dat zy
htt IIDg
\Mng zullen kunnen
kunnell houdt:D,
boudr;:n, of tegenftand
tegenfiand bleden,
bieden, nadat
de

T.
VEAD.
VEeR.
VECT.
lt. VEC
D. VEe
VEA

419
419

d heeft.
de vyand
vyand de
de groote
,groote gedetac
gedetacheerde
Werken verover
veroverd,
heeft.
heerde Werken
de
rd@,
geretiree
de
dat
en.
Echter
zal
memant
zoo
ligt
ontkennen.
dat
de
geretireerde..
ontkenn
ligt
zoo
Echter zal niemant
hementen, die
zyn dan
dan de
de Retranc
Retranchementen,
die men
men an~
an~
Bolwerken.
beter zyn
ken. beter
Bolwer
t.
drdin!,s aan
aan de
de Keelen
Keelen of
of Gorgen
Gargen opwerp
opwerpt.
de.fints
k de
en Almana
VEADAR,
Zoo wordt
wordt inin den
den Joodfch
]ooJfchen
Almanak
de dertien.
dertien.
R. Zoo
VEADA
de maand
maaI'd genoem
genoemd.
welke zy.
zy, tuffchen
wffchen de
de zesde
zesde en
en zevendo
zevende
d. welke
de
n,
kelen of
maand. in
io J19
zevenmaal
infchrikkelen
of invoege
,invoegen,
aal infchtik
aaren. zevenm
9 JJaaren,
maand
ze~
de.
veertien
elfde,
in
het
derde,
zesde,
agt11:e.
elfde,
veertiende,
ze~
naamelyk
agtfte.
zesde,
derde,
het
in
k
naamely
l.
ven tiende
en negentie
negentiende
Jaar. hebben
hebben zy
zy deefe
deere fchrikke
[chrikkei.
nde Jaar.
e en
ventiend
maand; alsdan
alsdan beginne
beginnen
zy weder
weder op
op nieuw
nieuw te
te tellen,
tellen, tot
tot dat
dat
n zy
maand;
weder 19
19 jaaren
jaaren verloop
verloopen
zyn.
en zyn.
weder
m
m bekwaa
VECHTEN.
Is eene
eene kunft
kunft waardoo
waardoorr het
het Ligchaa
Ligchaam
bekwaam
EN. Is
VECHT
om den
den vyandel
vyandelyken
aanval te
te keer
keer te gaan.
gaan,
gemaaktt wordt.
worde, om
yken aanval
gemaak
11ag of
of fteek
fteek behoorl
behoorlyk
af te
te keeren;
keeren; ook
ook in
in geval
geval
en een
een flag
yk af
en
de nood vereifch
verei[cht,
zig tegens
tegens meer
meer dan
dan eenen
eenen te
te verwee
verwee.'
het de
t, zig
het
ers, zyn
ren. De
De eigen
eigen kunltwo
kunffWoorden
der Vechter
Vechterss of
of Scherm
Schermers,
zyn
orden der
ren.

n.
ren, 'f)olteere
l,areeren.
Ca'l.:eeren.
paJTeeren.• circulee
cireuleeren.
'Volteeren,.
n, paffeeren
eren • batteeren ,•Caveere
I/are
neemen
maat
de
n,
retireere
,
flringeeren,
apel
maaken,
figeeren.
retireeren.
neemerr.
figeeren
maaNen,
flringeeren,
en breeken.
breek en , enz.
en
er. Is ten
VECTIS.
Handboom
Hefboom,, Beenligt
Beenligter.
ien WerkWerk.
m of Hefboom
S. Handboo
VECTI
drukte Herifen
tuig
nedergedrukte
Herifen...
waarmede zy de nederge
Chiturgyns. waarmede
der Chirurgyns,
tuig der
pan opheffe
opheffen.
n.
pan
rktuigrnaakers (Me.
VECTlS.
kon11:werktuigmaakers
VECTI S. Levier. Zoo noemen de konftwe
opheffen kan. Als
cballici)
waarmede men iets opheffen
cbanici) een Boom waarmede
genaamd) ligt,
dezelve
(HypomocbliD7J of ruftpunt genaamd)
dezelve in een punt (Hypomocblion
ende
beweeg
maar
aan
deszelfs
andere
punt,
de
beweegende
kragt geap.
zelfs
des
aan
m:lar
pliceerd
pliceerd wordt.
Hefboo m,'
zoodanig een Hefboom,
VECT1S
HETER ODRO MUS Is zoodanig
VECT1S HETERODROMUS
ende
beweeg
de
als
het
Ruftpunt
tuffchen
de
La11:
en
de
beweegende
kragt is.
en
Laft
de
tuffchen
t
Ruftpun
als bet
Lafl
de LaJl
gaat, de
hoogte gaat,
de hoogte
in de
zoo
Hefboom in
de Hefboom
wanneer de
dat, wanneer
zoo dat,
te
opgeheven.
wordt opgeheven.
hoogte wordt
de hoogte
in de
gelyk in
te gelyk
lUS'
Laft tusde Laft
als de
Hefboo m, als
VECTIS
een Hefboom,
Is een
HOMO DROM US. Is
VECTI S HOMODROMUS.
ZOE)
is; zo@
gelegen is;
kragt gelegen
[eh
en het
beweegende kragt
de beweegende
en de
Ruftpunt en
het Rullpunt
fchen
de
ook de
wordt, ook
geheven wordt,
dat,
hoogte geheven
de hoogte
in de
Hefboom in
de Hefboom
als de
dat, als
HEVEL.
Artykel
het
Zie
L3ft
te
gelyk
in
de
hoogte
gaat.
Zie
het
Artykel
HEVEL.
gaat.
hoogte
de
in
gelyk
te
Laft
veron.
men veron.
die men
Linie, die
Eene Linie,
VECTOR.
Aflrollomie.) Eene
de Aftrollomie.)
(In de
VECTO R. (In
mid.
een mid.
rondom een
Plar.eet t rondom
derftelt
eene Planeet.
van cene
zyn van
te zyn
getrokken te
derftelt getrokken
dat
tot
,
Ellipfis
een
van
delpunt
bewcegende,
of
de
Facur
van
een
EJlipjir,
tot
dat
Focus
de
of
•
ende
beweeg
delpunt
middelpunt
Focus.
ofFocus.
middelpunt of
Aftrono.
nieuwe Aftronode nieuwe
over de
Dit
Schryvers over
fommige Schryvers
by fommige
wordt. by
Dit wordt,
Linie
de
het
omdat
VeClor,
mie.
VeE/or
genaamd,
of
Radiu.s
Veê/;or,
omdat
het
de
Linie
Radius
of
d,
genaam
Veêlor
mie.
ge.
fchynt ge.
Centrum [chynt
isis by
derzelver Centrum
rondom derzelver
Planeet rondom
de Planeet
welke de
by welke
be,
(Area's) be,
Loopkringen (Arc,"'r)
zy Loopkringen
voerd
welke zy
met welke
eo met
worden . co
voerd tete worden,
fchryft,
..
tyden.
de tyden.
met de
geëvenredigd met
fchryft. geëvenredigd
d,
(In
l'f.
DOLIiY
Artykel
VECTOR
ARlONES.
Zie
bet
Artykel
Do
LiYl'f.
(In
d,
bet
VECTO R ARlON ES. Zie
Krygskunde).
Krygskunde).
V.I.
VEi

go
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V'E D E.
VE

VEDER of VEER. (In de M~cballica)
Mccballica) Zoo \vor.:!t
vl'Ordt cen I!;~
l:'~
Scaal
Staal gefmecdt
germecdt Blik genoemd,
gt'l1oemd. 't
'e welk PLAAT CCLXV 1. Fig.
5. in de rondte boven malkander Ce
te faamen gerold,
gerold. en d"I)C
d"'H
zyne el~l1ieke
el~t1ieke kr3gt vermo;;end is. om 3Jn
aan eene .Machine
,Machine de
geeven. Van de eigenfch3p van d,erge:y!:
d.erge:y!: e,m
beweegmg .te. gceven.
kromu:e
Jtromn:e Lll1le,
Ltnle, welke dmdanf
dusdani b eeD Blik hc:bben
hebben li'l'_':;:.
li'J'}~:. is
reeds onder het Artykel
Arrykcl ELASTISC!lE
EI.ASTISCHE OP6.\Af
OI'G.\.\f gl:fp7oo::ell.
g::fp~oo::ell.
lndien een Veder groClte
grOClte kragt moet dot;n,
dot;n. maakt lilt;;!)
meI) de';'
dt:';'
zelve eer te breed dan te dik, omdat eene dikke vedçr
vL'd~r e::o;:.
lI:O~.
ielyk ce
te vervaardigen is, en het
ht:t geene nogtans het voorn~,l,:j.
vocrn~.1.;I'
fie is, niet Ii,~t aan dezelve de regte hardigheid kan ge~~
gëf;~"vtll
... vtn
worden. Dus is htt een
t!cn konilfluk, om diergelyke dunne
dU:lr.e en
daarby zoo verre u:tr,ebreiJde
uitgebrciJue Veder op allt: p!aatfen
p!aatren g~Jy!';t!
gdy!·:e
hetee te geeven, dat dezelve
dezelve,J HOell
noch in het Vuur kro"1,
kro;;). noch
hette
beCchadigd warde.
worde. Hoe dit verhardt:ll
verbardt:1l of
in het uitneemen befchajigd
verilaalcn,
verilaaIen • door middel va:)
va!) een byzonder Inilrument
Inilrnment voo,voo~.
~cnomen moet worden,
worden. :nsgelyks,
:nsge1yks, 1':0::
bo:: men nade.hanj
naje.han.:l r.eJ\!
.~e~f!.!
genomen
V ~der moet laaten aanloopen of bruineeren , alsmde
Veder
alsmt:Je v:,n
V:/fl
g('Îyke dikte en !Jreedtc
g:.'iyke
~reejtc maaken, I egt op
op.vinden
.vinden en in ël:ll
Slak brengen, en cindelyk tot
tOt derzelver beweegillg,
beweeging, eene b~.
beo
fiendig
n~ndig gelyke kragt geeven moe~.
moe~, vindt men wydloopig ver·
verhandeld in LIWI'OLDS
Ll!l'POLDS Tbeatro l.facbinarwn
l'.Iacbinar1l7n Genera/i,
Genera/i. C3p.
CJp.
22. Ook kan
I\~!l hierover na"eleefen
na2:c[eefen worJen
wonjen , 'tt geene SCHOT"
SCHOT"
TU.,
Tt:cullica Curioj':!
Cu I io.f':J.... Li~.
LlJ. lX.
IX. Cap. 4. v.:riuJl·
v..:ri1all·
TU. t in zyoe
zyne Tabllh'a
de It.
delt.
VEDERIK. WEDERIK. Jo~denkruid.
Jo~dmkrttid. Ziè
Zie het Artyk::!I
Artyk~l LYS[·
Lysr·
MACIIIA.
MACHT A.
VEDlm·PASSER.
VEDER·PASSER. Zoo wordt die genoemd, welke in pb:t5
pla~t!l
VJn he!
het gt~\Voonc
gl!woonc hootd en gewinJ
gewind of Cbarllicre,
CbaYlli~re. een Veder'
VederhJrJc Boog heeft. In het midden V2n
hJrdc
v:m het eCI;e
eCI:C JLen is een
e"n
l(fOlOg..:bl)o:~\!n Schrocf
I,TOlIlgdJoll:~\!n
Schroef vall:ge:naal\t,
vall:ge:naakt, die lIlet
met haar and'.:r:::
and'.:!r~ c:~d
dpor
dOOT het IwetJe
rwee~c B.:cn
B"cn gdlooken is, teil
ten einde mc,
me. doo~
Joo~ h:.Jlt
h:..ili~
VJn ee!]c
ec!)c Schro~fmoêr,
Schro;;fmoêr, den Pa1fer, !jaar
naar een:.!
een:.: be:~eerde
be:jeerde 0ix:.
0i'<:'
nint;
nioti bm
bn ad];::n,
ficlkn, ten
ren einde dezelve niel
lJiet verJer
veder Uil 1ll:J1:'l!Jv.r
ma!;''lflc.'cr
eiJ.
ei:l. -- Vu
Voor
or hd overige is deefe Paffer
PalTer gl:!heel uit Stnl
St3J[ g';'
lJIaakt
Jllaakt en zOlld,mig
zood.mig verh:nd,
verhard. dat geene Vyl def12f;kcn
del1z[;Jven llJr.t!lypen
~lypen Ilan.
I(an. Somtyus
Somtyds warde
wordt tot gemak, PLAAT CCU;:V1.
CCL;';:VL Fi:;.
Ó,
Ó. boven de V
VcJ(;r
cJ"r een gedraaid Handvat
Handva[ da'lI
daala'\!i
a 'lil g\::1.aa"t.
gt.::1';;2o;'(.
tuffchen de been
beenen
z;g nog et:ne
Schro~f.
en tuffl:hen
en bevindt z:g
cene Id(;!:re
klt.:!l'e Schredmoêr, in c!e gedaante
geJaante of vorme VJn een getand lbJ.
IbJ. om höe·
h~t·
:/...:Ivc
l.dve vanbinnen
vanbinfwn teb~IJS
tegens het Been \'\'dil
.. 11 3an
aan te fchroeven. t"n
tt;n
cinJ~ herzp.lve,
herz(!(ve, by
tJy het
hee gebruik,
gelHuik • niet verfchuive!l
verCchuiven kan. DierDi~r·
gelyken P.:dli:r
p;jn~r is zeer gemakke!yk in de Architt:éluur
Architcétuur byk:eine
byÄ:eine
maaren. en de grootte die men
volgens dezt:lven,
dezelven.op
mt:n volgells
op het Pap:er
Papier
maaten,
moet
muet (cke:lIen,
tekenen, als Voillte/l
Volutell en andere Cirkel1lukken
Cirkelllukken te g;;[;rui.
g:;brui.
ktm.
k~Jl. Dielh~!ven
Dielh:.:ven 1I10e(
moet hy niet al te groot zyn.
zyn J en in
io plaats
J

!lJ'.-

van

VED~
VED&
-';:10
van

VE&
VE~ VEEL

~.
~I

een Punt,
Punt. met een Geitenvoet vervaardigd worden. ge.

lyk men uit de Figuur en uit de befchryving
be[cbryving van deefen P Jfrer

zien kan, welke LEuroLD
LEuPoLD in zynen Tbeatro 11lachinarwn
MacbinarwlZ
Ari~bl1!etico
Ari~bmetico GeDmetrico, Cap. XIX. pag. 294 geeft.
VEDERWYSE. Deefe na ,m
lm wordt gegeeven aan de Spieren.
dewelken door de verééniging van twee eenvouwdige Spieren
faamengefteld, en waar de faamenfidlendó
[aamenftelltmdÓ
in eene Pees zyn faamengeil:eld,
Bunclels, by wyfe als de Veder eener Schryfpen gefchiltt
gefchikt zyn.
BunJels,
Pee fen gaan doorgaands in haaren Buik.
Haare Peefen
Buik, en Joopen,
loopen,
alwos minder wordende, als de Pensrib, die de twee Veders
altoos
vanéén [cheidt. Op eene andere keer [plyten
fplyten zig de Ptefen.
om het uiteinde van het vleefige
vleefise deel te omvatten.
VEDETTE. Zoo wordt ondt:r
onder de Franfchen een Ruiter ge.
genaamd, die de wagt heeft en acht geeft.
geeft, of de Vyand er.
gens in aantocht is, of ook eenen
een en aani1ag
aanflag zoekt uit te voeren
voeren...
VEE. Hiertoe behooren allerhande [oorten
foorten "a'1
va'l Bee!ien,
Beeften • 't z1
z'l
[aamen weiden of niet; als daar zyn Runde.
dat dezelven te faamen
ren, Schaapen , Paarden, Efels,
EfeJs, Varkens,
Varkens. &c. dat is, zoo
hoornbeeften als anderen, zoo uat
dat iemant zyn Vee aan
wel hoornbeeil:en
een ander lOt
tot een Legaat gemaakt h~bberdc.
hebberde • dit alles den
Legataris zou toebehooren. Een Land bewoon er , die Vee
houdt. moet het zelve wel weeten tè beil:ieren;
houdt,
beftieren; waaromtrent
het volgende il:aat
ftaat aan te merken.
Men moet de Hoornbeeften niet fe
te digt byéén op'de
op 'de Stallen
zetten, als aanleiding geever,de
geevende tot ondtrlinge
ond~rlinge Gevegten.
Geve-gten.
waardoor zy malkander kwetfen. Dan gebeurt
geheurt het dik wils dar:
dac
de gulzigil:e
gulzigfte het voeder aan de anderen onttrekt, die daardoor
v€rmageren. In het algemeen moet bet Vee des ZOt1Jerll
Zomerll
vó:rmageren.
luchtig. des winters
wiMers warm, en a:tyd drnog
luchtig,
droog gehouden worden.
Want
want de vogtigheid is altyd nadeeiig; waarom men
u;en de Srai]en
SraiJen
al,yd wat afhellende moet maak
maaken,
water in eenc
al;yd
en , opdat het warer
eene
goot zoude weg/oopen.
wegloopen. Om het hoornvee de gewoonte van
lekken, Ie
te ontwennen.
ontwennen, moet men de plaats daar men
zig te lekken.
zjet dat zy zig lekken.
lekken, met koedrek befmeeren.
bdmeeren. Men moet
ziet
de Kalveren nier te vroeg fpeem:n,
fpetm:n, om voordeel mt;t
mt;:t de Mel!;:
Melk
te kunnen doen; want Ie
te vroeg gefpeend zynde, zal het al·
toos een zwakke Os of Koe blyvi:n,
blyvén, daar n.en
n,en weinig Duts
nuts
trek'wn ),ao.
kan. Om de jonge Kalveren van het ongediertt:.
ongedierte.
van trekken
waaraan zy onderw()(pen
onderwoipen zyn, te bevryden.
bevryden, waardoor zy ge.
plaagd worden en niet groeien kunnen, moet men ze wryven
plaa~d
met ge[mo!ten
gefmolten Spek, daar
lIJet
tiaar men Wilt
wat Kwik onder Joet.
doet. Mt:n
M(;u
htt wel onJerëén.
onderëén, Hrykt
H:rykt het
n,en
bet op ecn doek, die men
roert het
vafimaakt, waarby men
rondom den hals van het Kalf vbfimaakt,
m(;)ll een
goed voed
fel moc;t
voedfd
moet voepen.
voeren.
VEELHOEK,
VEELHOEK. Zie het Arrykel
Artykel POLYGONUM.
POLYGONu:.r,
VEELHOEKIG
V.EELHORKIG GLAS. Z'ie
Zie het Artykei POLYlW.aUM.
POLY1WauM.

X. DEEL.
D.EI::L.

Hh

VEEL'
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VEEL~
VEEL~

VEEN. VEER.

VEELSCHELPIG.
VEELSCHELPIG. Polivalia.
Polivalia. De
De Natuur_OnderzoekersgeeNatuur_Onderzoekersgeenaam aan Zee-Schelpen,
Zee-Schelpen, die
die verfcheide
verfcheide fiukl;en
fiukl;en
ven deefen
deeren naam
ven
hehben. die of aanéén hangen.
hangen. of
of f:;3mergevo~gd
f:;amergevo::gd zyn.
zyn. Dier
hebben,
~elyken zyn de Zee' Egels. l1e
l1e Zee.poppen,
Zee-poppen. ('(;'
r'? Voetteenen • de
~elyken
Bernakeljebelpen
Bernakeljebelpm en
en :~e
:~e Pbolladen. Eenigi;! Schryvers voegeN
hier ele
oe Orge!pypen
Orgdpypen bv·
bvhier
Sympbollia. Dit isis
VEELVERWIGE FLUWEELBLOEM. Sympboliia.
Tricolor, d.\::
d,!; 'een
'T;en in de Tui·
Tui·
eene driekleurige Amarznth of Tricolor.
haare
fehoonheid aankwt:ekt
aankwt:ekt. Hane
Ha~re blader::!;
bladeren zyn
nen, om ha
are fchoonheid
gekle:1rd. of
gelyk die van de Mayer gevormd; maar zy zvn gekJe:1rd,
gelyk als met groen, geel en vleerch~
vleereh~ leur gev('rw
gevf>w 1i De kinkin·
deren maaken van haare fteelen, pypj-::s
pypj.::s._ waarv.'
waarV.H':' zy zig bebeo
dienen om een gduid
geluid of overeenftemmir'g
overeenftemi1lir'g '.'oon
<;OOIi te brc:ugen.
brengen.
. Hiervan is lnaren
haaren Latyn(chen
LatynLhen naan;
naaIT, voortgekomen.
POLYPUS.
VEEL VOET. Zie het Artykel POL
YPUS.
VEEL V
VRAAT. Gulo Dit is een viervoetig Dier, dat vyf
heeft. en d~t de Heer BRIS'ON als
vingeren aan de voeten heeft,
de Hyrena van cle
de Ouden befchouwt.
berchouwt • maar dat de Heer LIN·
LIN'
NlEUS in het geflacht
gei1acht der Wefels plaatft.
NJEUS
Dtl
Dt: Veelvraat, die SCALIGER
SCALIGER viervoetige Gier noemt,
noemt. omdat
doode krengen voedt, is een Dier dat de
hy zig met de dooje
heeft. en waaraan men het aar.;;ezigt
grootte van eenen Hond heeft,
van eene kat en de ft.lart
ft:mrt van een Vos to:;fchryft.
tot:fchryft. Zyn Lig,
Lig.
kop
chaam is breed,
breed. zyn I!air en zyne huid zyn ZN;\rt.
NT'irt, zyn KOp
is et:nîgfints ronder dan die van een Wolf; z\'rie
zyrie tanden zyn
rpits, en zyne voe~en zoo klein als die
alzoo fcherp en alzoo (pits.
Schryvers' zegf(en
zegBen dat de
van een Otter, De Hoogduitfche SchryveTs'
Veelvraat zig in de Be.rgen
Bergen van Lapland. en in de wyduitge.
wyduitge,
firektt: BofTehen van Noorw'ègen onthoudt.
firekte
In de Ontleeding van de Veelvraat,
Peelvraat , heeft men drie aanmerkelyke zaaken opgemerkt. De eerUe
eerfl:e is dat hy geen Navel.
Navel·
flreng ht.eft. De
D:.! tweede dat de Lever zeer vafl:
va.ft aan den band
fireng
van het middelrift verknogc
verknogt is, en hiel'in heeft hy veelt: overéénkom11: met het inwendige ge11:el
gefiel van de Le\'er
Lever der Men·
fchen; want in de andere Dieren is de Lever aan eenen band
fehen;
opgehangen. De derde is dat de darmen dezelfde gedaante
van het eene uiteinde tot aan het andere hebben. Hy heeft
heefe
geen blinden darm en de anderen zyn regr
regt
VEELVULDIGE GROOTTE.ZiehetAttykel MULTINOMlUM.
VEELZIGTlG GLAS. Zie het Artykel POLYOPTRUM
VEENBESIEN. OxycocCtt1lJ.
OXYCOCC!!1n. Zie het ArtykelOxycoccuM.
ZO') noemt men in Holland eene zwarte Aarde.
Aarde,
VEENLAN D. Zoo
waaruit de Turf gemaakt wordt.
TERVEER.
Stad, benevens
VEER of TER
VEE R. Eene kleine beveftigde Stad.
den tytel 'lan
'Jan een Marquifaac.
Marquifaat, op het Eiland Walcheren, in
wegelJs
de Provintie Zeeland, bene"ens
bene\'ens @enegoedeHaven. Van wegens
dee,
dee~

VEE R.'

,~8j

deefe
Jeefe Stad heeft de Prins van Oranje met de Staaten van Zeeland.
groot verfchilgehad , nademaal zy tOt de Nalaatenfchap van
lIl,• Koning van Groot-Brittanien behoorde. De Staaci
Staat!
\VrLtEM III
ten dier Provintie verklaarden den Prins vervallen van zyne aanfpraak op die Stad, en ontDoegen de Burl!ers van hunnen eed aall
denzelven. Maar wanneer de Kroon van Frankryk, in den Jaare
1747,
J 747, tegens alle verwagting t:enen
eenen inval in Staats-Flaande.
voornaamfte plaat fen reed!!
ren kwam te doen. en daarvan de voornaamlte
vermeefterd hadde, en zulks zonder merkelyken tegenftand.
genoopt, om aan den Prins van OranOran.
wierden eenige Burgers genoopt.
je te denken.
denken, 't welk van die uitwerking was.
wa&, dat veelen
veeltJn met
hen vereenigd zynde; de Regeering daartoe overhaalrlen,
overhaaJrlen, en
FRISO, op den 25 April dts genoem ..
na den Prins, W. K. H. FRIso.
Jaars, tot hunnen Stadhouder,
Stadhouder. Admiraal.
Admiraal, Kapitein Ge.
den Jaars.
neraal en wettigen Marquis verklaard te hebben. poogden de
d~
burgerlyke Stichters van dit heilzaame middel VOor hllt
bilt Ge.
meenebe1l:. hunne Overheden.
meenebeft.
Overheden, om verder de Staaten van die
Provintie te overreeden , om daartoe ook over te gaan; in
welke Commiffie die Borgerheeren van Ter Veer zoodanig
zyn, dat niet alleen Zeel:lOd, maar ook de ove.
wel geDaagd ,;yn.
rige Veréénigde Provintien.
Provintien J hun voorbeeld in zeer korten
tyd gevolgd zyn.
VEERAGTIGE BEWEEGING. Is eene werking waardoor
eene verlangde Vefel zig in zyn eeri1:en ftaat
1l:aat herfteld. De
Da
Veerkragt is evenredig met de fpanning der Vefel. De elaJH.
dteit of Veerkragt is doorgaands volmaaltt,
volmaakt, wanneer een ge~
ge-!
druIlt
drul(t of uitgezet Ligchaam :tig
tig herftelt •, door eene evenredige
kragt en fterkte met die welke het uitgezet of gedrukt heeft.
voorbeeld: de Lucht heeft eene volmaakte Veerkragt.
Veerkragt, omdat
zy wederkeert in haar eerften ftaat,
1l:aat, met ellil'le
ee:ne fnelheid. gelyk
aan die welke baar gedrukt heeft.
gemeen, meer of min elaftiek"
elaftiek;
Alle Ligchaamsdeelen zyn in 't gemeen.
De Beenderen, wat fommige Schryvers daarvan ook mogen
zeggen. de kraakbeenderen en de banden zyn de elaftiekfte
elaftiekfie
Li~chaam bezit des te meer veerkragt. hoe meer
deel en. Een Litichaam
zyne deelen de mectegeevenheid en ftetkte
fietkte beter te [aamen
veréénigen. Het brein is van alle de deelen des Ligchaams
het zagtne.
zagtne, en bygevolg dat de minfte veerkragt bezit.
wer;
Elafticiteit niet anders vetltaat
ver!l:aar dan de werSchoon men door Elalticiteit
king waardoor een uitgezet Ligchaam tig tragt in te krim.
pen, moet 'er evenwel door dit wGord imgelyl\s
ill'gelyks verltaanwor.
verftaanwor.
den, de pooging die een ieder ~edrukt
gedrukt Ligchaam
Li~chaam doet,
doet. om
zyn eerften fraat weder te neernen.
neemen. _
De oorzaak der Veerkragt is onbekend Het is voldoende te
zeg~en
7...eg~en , dat zy dezelfde.
dezelfde, als [n
in alle andere Ligchaamen, is , by
voorbeeld in
io het Y'loor, Yfir.
yCtn. enz. Men kan nogtans twee
conditioneele oorzaaken ftellen.
Hh 2
1. De
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J. De flelling onzer Vefelcn. Onze Srieren zyn ir.derdlal
ir.derdlaJ
in(liervoege
intIiervoege valtg
vallg h~rt,
h;;i'f, dat zy altoos
altom llitgeÎr~nnen
l1itgeÎr~nnen zyn.
2.
2, De vnlh:!id dr'r V.lten,
V,lten, waar"1n
\Vaar\11n hd vogt
vOf\t de valle deekn
deelen
, ~1\'\I1t,
,wuit. en dip
die ter
fcr uirfpnnninl?
uirfpnnninl' n~·ckt.
n~'ckt.
D,;cfc
D-::cfc rw~C'd~
rw~C'de 00~Z3al:
00~z3ai: \'errnindcrt
\'ermindcrt veel na den dood, omdat
O[lZ'-~ Ligcha1:ns
Ligcha1 tns h~.Jre
h~,lre ui,zetting
ui,zt;'rting of
(lf r~refaél:ie
r~refaétie ver·
de vogten O(1Zf.~
lieft'n
lief,'n cn
en r.1ik
t1ik worden
D:t1r(·nhoven
D:t1r('nhoven zoo houdt de Spanbe.
we:,>.:in~
we:,~i~~ r.a d~.,
d~n dood geheel op.
op,
DI:!
Dt! uitwclkfe's
lIitwclkfe's der Vcc:kr~gr zyn hvna oneindig, De ademadem·
}·,allin~
hallin~ I-,
I; "11
"11'!'
'!' tt'n deele van de Vef.rkr·j~t
Veerkr'lgt :1r,
:Ir, en zy is het
;,11,·('''.
;"II'(~"'. dt'''!eli\~
nt'''!eli,~ in ec!'1-'
eeN! onlWle'T'rnerde
on1wlelPrnerde uitade
lIirade n 1ing
ling werkt.
VJ':ERBAND.
VEERBAND. Ligamelltlllll Ela(licu1n
Ela(licll1n IIy w0!dr gpzien
g"zicn aan
h(Jvc:ile r::~
[!:!~ee't<.!
~ee'te ,Ier Roede; komt V:1n
v~n den
nen b~nd die de
het h(,vc:ilc
Rot.:de
Rot;dc omrll'gt;
omrl!1gt; wor·1t
wor·it b,eeJer en plat onder het opgaan. en
he;.t
he:!,t zig valt 't~"
:l~n de vereeniging
vcreeniging des Sch~'rnl-,eens
Sch~'ml-,cens Ve;:A.
VE~A'
I.IUS is de e~
e~rne
rHe welkl'
welke daHV:in
daHV:ln de
dt! b~rchryving heeft opge
gt:!cven.
geeven, Hy [chort
Îchort de RoceJe
RoeJe op en hou~t dezelve
dt!zelve aan her
het
Scl,~.1·pbeen
Scl,,,.l'T,heen v"fi;
v"il:; waarvand::a'l
waarvan,han hy zyn naam van Scbortballd
cia Ra·'dc
Ro·:dc h~cf~,
h",cft, Hy i?'·ef[
I.':,,('f[ gemakkelj'k
gemakkelyk mede, en knmpt
krimpt van
da
:l~lvt:
z~lvt: weder
wt:dcr in, en om
(lm (1f'efe red(>']
red(>'l i;:
i, het,
het. waarom hy den
nal'" "'r·
'''r. l"e,',IJlwd
l'e pr lJlllld of el1fl. i eke band v,)err.
voert.
VEFHK1?.('GTJGl~
VEFHKTl..('GTI(jl~ H.'\RST
H.\RST of GOM.
GOM, Dir
Dit i~ een der zeldzeld.
f"::dr
(":,.n:·:,:
't,; q" ,len,
ilen. zoo ','!cl
'.'!cl o'n her gehruik W31rtOe
w31rtoe men 'er
'cr
z'l!
z·!.! v· n h.dl(;nen
h.~jl(;nell l\
k 10,
In. ;;I~
;;r~ 011
0'11 zyrH:n
zyl'f~n ~.Ht,
~,Ht, die
dlc men als een
:11:'!:; Jan de b<~klV:J:l'J]lle
b':kH':J:lIJ]{lt; Sch·"k".,iii!'m
SCh"'Kllnii;!!m np.;t'I:'\'en
np';f'~\'en kan.
Vr ,a -.fb:;
Hy
By \'i(1e;~ uit Een nnrrm
nnn!!l '~Ït'
,~i:, in
i:J Ih1n:l;a
t\'nn:J;a ;,::'ceit
;.:'ceir H
Hly worde
do',H .1.
d. b,~:a1n('n
b,~!a1n!'n Caout Cboltr
CbolLr genoe:n
gcnoe:nl.1. Men
Mt:n wet:t
we:;t dar een
der wl.!eft!nlyke
w\!cCenlyke ei;!.e:'kh~pre" "'lil
/:In de H
f-hrfl:'_'n
1rfh'n is, dat zy on·
();J'os"aar
<l;J'OS'1J:lT in het
her wa'er zvn, rn
<"n dti 't zy "kr
I'it;r d 'n
':J voor de wer,
wer·
ki:,g
kirg van èen
ècn wyr ;!cdl:.
;~c~fl:. d'c'
d:,,' meer of l11'n
I1l'n hngcluurig
I,mgduurig 2yn
zyn
ml)et, zwi2t .:n.
:n, J),:tfe
J)::t'ft! pigenfchap
pjgenfchap is hyn3 '11:OlJS
',,:O()S ven
v,;n d':! on·
bliigCl':mhc:d
bliigfa';mhc:d l'tl
l'll o;;"irr~khHrhc:ii
o;;!lirr~khHrhdi \'cri',,;c;-IJ,
\'t:!i',';c;-IJ. Pon
en zy hebhen
hebh~n
byna geene JO
all 'r:r'~
'~r'~ V'-erkr;,gt
V,'erkr"6c 'lan
,bn d:e:
dit: g~tr:e
getre well,e:
well,e bvn,]
bvn,l a'le
harde Ligcha.tn
Ligcha,tn ~r
'r hebb.'n.
hebb:n. M.l
M,1 H de zC)J-::lerlmve
z')r::lerllnt'e lomt
((l()!t wa"r
van
var] wy hier fpre~ken
fprecken zu:Jen, word: d()()r
d(){)r den Getll
Getil: van \Vyn
wyn
niet op~eio!1:.
op~,~i()f1:, Hy heefr
heeft de rekbaarht:iJ
rekbaarh,~iJ V'ln
V'JO hf'f
her Leder en
eene zeer fie'ke
il:~'ke Veerkra::;t.
Vetrkra::;c. Oal de 7.0D
lon 'e linghcid te vo'.
vn'.
J113ak'm,
n13akrm. Z0 gr:y!n
ge:y!n 'er
'cr nil:ts mi3der
mi3dcr r~3T Iladl:
lIadl: dan d{'e(e
d{'e[e
SLOfTe:;
StofTe:; wanneer men haar van den Boom beKomt. die haar
voortbrengt.
M~n vindt
viOJdt eenc ~rnote !l'enigte
!T'enigte van rleefe
rieefe Hoornen. in eenige
LanM('hap~en
Landf'chap~en van ZlJid-.l\rr.e:ik3.
ZlJid-,'\rr.erikJ. Men
I\!(!n noemt dezelvt:n llbd·
lliJd,
'Ve.
'Ut.
J(r
Er vlo~it. door de in f nydi:1g,
nydi;1g. ecn vogt uit dat zoo
~oo w:t
W:t
al~ melk is til
tn I~n;.:f,lamf'rh;ln,i
I~n;.:f,lam('rh;ln,i in de Lucht
Luch[ verdikt. De
DI;! In·
woaners
WQonc:rs maokell
maoken '~r Toonfen van,
van. die anrleth31ven
andeth31ven duim
mi.\dcllyns en twee voeten
vOl:wn lengte h"l>be/jl.
hebbe/jl. Dede Toonfen
Toon[en
mi.\dellyns
bean.
beau.

n.
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bl'~nden
branden zeer wel
WfJ zonder
zondtr lemmNr~n
lemmetrf>n en geeven een vry hel!~er
helder
Veht. Zy vel f,lft;iden
fpreiden onder bet
het bran,ien een nuk
rtUk die niet
onaangenaam
onaal1genalm is. Een van deefe Fakkels kan omtrent vieren·
twintig uuren branden.
In
10 het Lan.i{chap
Lan:-Hchap Quiro,
Quito, beftrykt men LywJ~t
LywJJt met deeftn
deefen
harft
hadl: en men bedlvr.t
bedkr.t 'er zig tot (lezelfde
ckzelfde oogmerken van.
waar:oe
waar;oe wy het gew,tfchte
g<:wärchte Linnen ~ebruiken.
De Boa!]]
Boo,n u,twtdken
u:twt!Ïken men deefen
cieefen HJdl:
H3rft beiwIm
bekulTIt,, groeit mede
langs dt. Rivier der A:nafooncn. De lndi:;anen
Indi~anen -m~~ken
m~aken 'er
La~rzen,
Laarzen, uit één fiul,
fl:uk van,
van. die geen Wdter
wilter door/aawn,
doorlaaren. en
die. wanneer
wannèeT zy een!gen ryd in den rook ~ehèlnl1,en
geh,wgcn h<:bbtn.
hdJbt:n,
volko:nen naar LeJer
LCJer gclyken. Bet
Het is waarfchynlyk mede
van Jcefe ftof,
zetr veel overftof. of van eenige andere, die 'er zeer
eenkomft
faamengéfteld wor.
eenkoiIlft mede heefr.
heeft. dat die Ringen te faamengtfteld
dtn, waarvall
waarvan eenig~
eenig!:.! Rc!ligers
Re!ligers zeggen, dar zy, wanneer men
wil, tot armbanden, hal~banden.
hal~banden, en zelfs tot Gordels uitgerekt kunnen worden, [choon
îchoon 'er waarfchyntlyk
waarfehyntdyk een weinig
verglOo'Îllg in deefe
deeCe ]natfte
Inarfte byzonderheid plaats heeft.
Ht:t
H<:[ gebruIk dat het Volk de Omaguas.
Omaguas, dat ill
in het m;ciddlle
m'dddlle
gdee!te van her
12eJee!te
het vafte Land van Amerika woont.
wao 111 • van deeï,
deeî. n
Harl]:
HHlt maakt,
maakt. is nog veel zonderlinger. Zy
Z y \"Orl1léll
vormEIl 'er vIes·
\llesfen van.
van _ die de gedaante van eene Peer 11,
he bbtn
bbfn •, ~an
~a 11 welkers
1<:n
hals zy een houten
hom!:.!n Buisje valthegten.
vafthegten. \Vannen
Wanneer men ben
dj
ukt doet
dJukt
do"t lIlen
men het \o,l,t
"o~t dat zy bevatten, dOOf
door de houten
BUIS
wordc.n d,efe
dtl:,[e Vldr~n
Vkff~n
Bms uil komen , en door dit middel wordGn
wt;t;[er;!>'Ke Spui:en.
on~er hen ttlle
eene foort van on·
00'
weefer;IYKe
Spui~en. Het zou on:ier
Ix
fchaafdheid zjln.
bdchactfdheid
zyn, zoo men voor de M.lal,vd
M,la!,vd aan ieder der
~enoû,iig 'e GJllen
GJi1:en geen diergelyk werktuig,
werktuig •. met warm water
genou,iig
gevuld,
gèvuld. aanbood, waarvan een ieder gebruik maakt, voor
dat hy
by zig aan tafel zet,
zet. Dee(e vreemde gewoonte heeft de
Portu
Poftu61't(en,
l'tfen, d(;n
d<;n Boom die deefen
dee[en BarH
Hadl voortbrengt.
voortbrengt, Spuitbout doen noemen
noellltn
Dede
Del:fe Boom is zeer hoog en regt. Hy beeft
heeft m~.ar
m1ar een
ecn kleine
kruin,
v;,n
gerot;, Ie lengte viln
kruin. en geene andere takken langs de ger,IJ,
ce
zynen ftam. De dikfte beilaan
beDaan omtrent tWt'è
twee voeten in 2e
middt:llyn.
midddlyn. Zyne bladeren gelyken naar die van den 1!--la·
Ma·
tliok, en zyne vrugtt:n
behben eenige overf/îok,
vrugten zyn driehoekig en hehben
éénkomll met die van den Paima
Patma cbrifli.
chrifti. Zy bt,;vat clrie ZaaZaa.
éénkomft
den. in ieder vanwelken
een Amandel
Allldndel vindt. Wanneer
vanwe!ken men ten
deefe Amandelen geftooten en in water gekaakt zyn, zoo gee.
v<::n zy et:n
een dikken Olie uit, die ae
ce gtdaante
IJ' eft.
ven
gedaante van vet l:r
India:lllen zig bedienen, in de plaats van Boter,
waarvan de Indiadnen
tot het beleiden van hunne Spy(en. Het hout van deefen
Maften.
Boom is ligt. by uitftek taai en gefehikt tot kleine Mafh;n.
bet melkagtige Sap of den Halft uit dee(tn Boom ttl
te trekOm het
ken,J wafçht
wafcht men zynen voet. en maakt 'er ver[cbeide
verfcheide infny'
ken
H 11h 3
dingen
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in, die door de gche/;!e
gcher,!e Schors motten
mottcn rlOOïg"
doorg" ..,J.
dingen in.
.1.
Detfe infnydingen
in(oydingen wordt:n
word"'D tHwen
bo-.:en elkandt:ren
clbnJeren gtma.!I,t.
g::ma,,],t, en on
Deert:
faagftt:n hegt men een blad
blac: vall lndiaanfrh
IndiaanCrh Rkt
I\.ii:t vall,
vall ,
der de Jaagfh:n
'r'c geen tot eene Goot dient.
dient, om het
hct SJp
Sap in een vat te laätl;n
laatl;n
afdruipen, 't geene ~ef(hil;t
gef.:hila is om hu re
te ontvangen.
ontvangt:n.
gebruiken, rna3kt
ma3kt men de vormen vo.~':~.
vogr:~. d;.::
dia
Om dit S~p te gebrUiken,
bt:reidt zyn. Zoo dit cen
een Vies is.
is, ZGO
zoo m~;ik
m~;jk t men
Jliertoe berddt
de vorm van eene vette aarde; men bekleedt ze met cene
tent: l~ag
I~ag
van het Sap.
Sap, en fielt
ftelt ze voor den rook vnn een vuur bloot.
bloot,
't gcene
g\?ene men hiertoe fiool,[;
ftool,t; zoo ras men bemerkt dat ht;t
verkreegt:n he.:fr, zoo bekleedt
beldeeJt men de
Sap eene geele kleur verkreegen
Vies met eene tweede laag.
laag, die men op dezelfde wyCe behan·
delt. en !pen
lPen herhaalt
herhsalt dit zoo lang tot dat zy de behoorlyke
dikte verkre<:gen
verkreegen heeft. \Var;neer
\Vaeneer de harll:
harll gedroogd is.
is, zoo
vcrbret::kt m,'n
m,·n den vorm.
vorm, met de vIes
vies te drukken.
drukken, en men
verbret:kt
/lukken van de vorm te ontbindeil
ontbinden
giet 'er water in, om de il:ukken
en uit den hals te éoen
<'oen u;tgnn.
uitgnn.
Caye/)nc heeft men ook den Boom ontdekt, waaruit men
Gp Caye~~e
Har!l: (ttkt.
m:kt. Men moet deefell
deefen Harll:
Harft or
or
veed:r3gtigen Had
llen veed:rngtigen
zt;\ ve vormen.
vormen, alwaar hy uit de Boomen vloeit.
de plaats zeI
o:iJ~Jt het melkap.tige
melka~tige Sap fchielyk verdikt en droogt, wan.
l:lauwe water, of
neer het uit den Boom uitgevloeid is. Het laauwe
~<.:ne hitte v:m
V3n 20 of 30 graden, doet de~[e
de.:!fe fiof
ftof zagt ,"lor·
wor.
den, en maakt haar buigfaalIJ,
buigfaalIl, in evenredigheicl
evenredigheirl v:m
van dl!
de meBh
meGCo
d~re ot mindere dikte die zy heeft; maar zy geeft
geefr haar die.n
dien
d;;:re
lnp
lr:Jp van zagthcid
zagtheid niet, dat zy weder gekneedt of gevormd ltan
Itan
Veerkragtigen Haril:
Harll: ge·
worden. De werken die van deefen Veerkragrigen
vormi
vorm~ worden, hebben aandoening van de minlle vorll:;
vorft; m:lar
maar
dl;
minften indruk op. Er
dt; hitte der Zon maakt 'er geen
gecn den minil:en
groeien in Amerika nog verCcheide andere [oorten
foorten van Boo,
grot:ien
men, waaruit men melkagrigc
melkagtigc f~ppen
C~ppen trekt. die de eene met
de andere, in zekere evenrt;di~heden. vermengd zynde, be.
'cr werken van te vormen.
vormen, welken naar die
kwaam zyn om 'er
Barft vormt.
gecnen gelyken
geenen
gelyl:en , die men van den Veerkr:>gtigen Haril:
maar zy bezitten eene zoo uitneemende
uirneernende eigcnfchap niet.
VEERZE. Juvmca DUf ;'}oemt
noemt men de kleine en jonge Koeyen •
\Jf drie jaar en •, of tot dar
dat "-y
zy door
tot den Ouderdom van twee of
de Stieren befprongen
berprongen zyn.
VEGETABILIA~
ET ABILIA ~ Zoo werden by de Geneesheeren genoemd,
,VEG
alle Aardgewafren,
Aardgewafr~n, of alles 't welk maar onder de Plantc;:n
Planten
kan geteld worden, en van dezelven genomen wordt, als
Houten, Wortelen.
Hou:en.
\Vortelen. Baf1:en,
Balten, Sappen, Bladen, Halften
Hazf1:en,, Gommen, Vrugtcn,
Vrugten, &c.
VEGETATIVE ZIEL. Betekentby dePhilorophen
,dat grond.
dePhilofophen,datgrond.
beginfd
beginrd in de Pianten,
Pianten. door Illiddel van hetwelke zy groeien,
of

VEGT. VEH.
VEB. VEJ. VEL. VELA.
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of hun voe.:tfei
\Toedfel en groei ontvangen. Zie het Artykel GR01!.C.
GROEI.
BAARHElD.
BAARHEID.
VEGT. Ee'1
Ee'l arm van de Rivier den Rhyn, clie
,lie in de Stad
.1:mV3Ilg neemt.
neemt, en by Muiden in de Zuiderzee valt.
Urrecht .nnvang
Arty":el VOEDER WYN
VEHES Zie het Artykel
VEHICULUM
VEHICULU M Zoo noemen de Geneesheeren een zeker voed.
faam
[aam Sap of Vngt,
Vngt. waarmede de gewoone Geneesmiddelen
in'?enot::len
worden.
in"enorlen worde!'.
VEI.iE.
VE
liE.. Eene ou
ou-:!e
ie Stad. by Romen gelegen. waar,
waar. zoo men
zegt.
ze~[. no;;
no~ eenige overblyffelen zouden zyn,
zyn. ter plaat(e daar
nu Serofano ligt.
VEITSDANS
VEfTSDI\NS Zie tet
ter Artykel DANSZIEKTF:.
DANSZIEKTr:.
VEJOVIS. Yejupiter, Vedius of de boofe
booJe Jupiter. 'Was
Was een
Go
Gol1 by de Ra
Ro neinen.
:leinen. die
,lie zy
z'l aanbaden,
aanbaden. uit vree fe dat de.
zelve hun kwaad
kW31d mogte te wege brengen. Sommigen 'Yer.
yer.
beelrlen
beelden hé'm
hem als een Jongeling.
Jongeling, die de pylen in de hand houdt.
om ze af te (ch:eten.
O"J
fch:eten.
VETUPITER. Zie het Artykel VEJOVIS.
VEJOVTS.
VEL. Leder. Dus noemt men de Huiden. die van de Dieren
afgefl:roopr worden. zynde of ruw of bereidt. Het ruwe wordt
afgeftroopr
in de Lucht gedroogd
gedrooe,d of ingezouten. om hetzelve onbedorven
naar vreemde Landen te zenden. De verfcheit.len
verfcheWen b~na:lInin_
b~~naamin.
gen en [oorten
roorten VJn Vdlen
Vt:llen zyn,
zyn. Zool- of POllds-Ieder,
Ponds-leder, van
Otrènhuiden gemaakt; het zoogenaamde Vetleer, Spaal1Jcb
dikke O{l"ênhuiden
Spaal1fcb
Leer.
Leer, Saffian,
Saifian, 'Jucbt.
]ucbt. EngeJjcbe
Engelfcbe en lnlandfche
lnlandrche Kalfsvellen,
Kaifsve!len.
Zeemleer, allerlei Peltel'yen
Peiteryen van Vo1Ten,
Votren. Haafen.
Haafen, Hermelyn.
'Votven.
Wol ven. Beçren;
Be~ren ~ Loffen. Bevers, Konynen en diergelyken
meer.
VEL. D~ Huid van een Men{ch.
Menfch. Zie het ArtykeJ
Artykel CUTIS.
CUT IS.
VELt\MENTUM. Velum Glatldtûofum.
VELi\MENTUM.
Glandzûoju1n, Zoo wordt van fomgenr)emd het Vlies,
Vlies. waardoor het binnen!l:e
binnenfte Weeren
Weefen
migen genoemd
eerfre wegen, als in den Slokdarm.
Slokdarm, de Maag en Darmen,
der eer!le
tJekleedt wordt.
!:lekleedt
VELARIUS.
Velaria.. Is eene kromme Linie. welke een
VELARI
US. VelafÎa..
Zeil aanneemt, als de Wind daarin
daarïn blaaft,
blaaft. waarom men de
zelve ook de Zeillinie noemen kan. Zy is eenerlei met de
Ketting- of Strik·Linien. JACOB
JAeOB BERNOUILLI heeft dezelve
eerft uitgevonden. Nogtans is ook JOHANNI,S
JOHANNES BERNOUILLI
voor zig zelf daarop gevallen,
gevallen. en beeft
heeft dezelve eerft openlyk
in het 'Journal
Journal des Savans.
Savans, Anno 1692
I692 aangetoond. HElto
HEltMANN heeft de Allalyfis
MANN
Analyfis daarvan medegedeeld.
medegedeeld, omdat de beide
BERNOUILLI hunne Analyfis voor zig gehouden hebben,
hebben. en
nog lllemant
mem:\nt diergtllyken
diergeiyken openlyk bekend gemaakt had; want
niet tegenftaande
tcgenftaande de Ketting-Linie met de Zeillinie overéén.
komt, zoo kunnen zy nogtans beide niet door ééne Analyfis
gevonden worden, gelyk HERMAliI\
HERMAIiN beweert.
beweert, omdat de wind
Eb
Hb44
d:::
~
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de deelen van het Zeil op ecne geh~el ~ndere wyfe dryft
dan de ZW3:me de deelen V3n
VJn cle>n
rle>n K:ming neder,hukt.
nederJrukt.
VELD. Zoo noemen de Ber,:licden
Ber;:licden hun he Gerechtigheid en
hun di!l:riét. Daarvandadn zegt men: hy is hem in zyn veld
gekomen. Zyn veld {hekt zig zoo verre ..
VELD'A lU-iN. Zie het Artykel ORNITH'"GALl:JM
ORNITH,lGAUIM LUTEuM.
LUTEuM.
VELD RORSTWEERING Zit:
Zie het Artykel
Artykcl GLAClg.
VELD.CHIRURGYN. Deete
Deere heeft het opzigt over alle an·
dere Chlrurgyns,
Chlrurgyns. inzondt'rheid wanneer zy gevaarlyiü! onge·
niet
armen moet hy o,n llIet
makken onder handen hebben. De 3mlCn
helpen. daarentegen kan hy van de Soldaaren,
helpen,
Soldaaren. die door hun
fkgt
i1~gt leeven gtkwetfl:
gt:kwetf1: of gewond zyn geworden. geld eifcben,
moer hy zig by VeldDagen ,• aanvallen en ontmoettnontmoetmanders moet
gen,
gen. met zyne hulpmiddelen eereed houden, Voorts bedient
van alle
hy de Generaliteit. met dezelve te barbieren en is vau
wagtrn vrV.
vry.
wag!fn
_
VELDCONSTAPEL. Adjudant va'j de Artillerye. Is een Kry~s.
Krygs<
bcJiende by eeu
een Leger die den Opper-bevelhebber ofhoogUe
ofhoogfl:e
byf1:13t. doordit n (~eefe hem gebruik.t
gebruikt to~
Krygs Amptenaar byfl:13t.
verzending en uitvoering zylien
zynen bevelen.
VELD CYPRES. Zie het Arlykel
Artykel JVA ARTHETICA.
ARTHETICA.
Vf:LD
VeLD DEKEN.
DEKl<:N. Zie het Artykel LAcuNAR.
VELD DlENSTBAARHEDEN. Zyn I). Een voetpad,ofhet
recht om over eens ;;nders Land te gaan. 2) Een Rypad. of
het rp,cht om over eens anders Land te ryden 3). Eene Dreef,
0,,1 de Fleel1:en
Fleef1:en over eens anc1ers
aoc1ers Land te mogen dryven. 4)
Een Weg. om met Paard en Wagen eens anders Lane. te mogt:n
mogtn
p;üfeden. 5) Een Nood'weg. om alleen in geval van nood.
nood·
zaakt:lykheid te gelnuii<en. Die deefe
deere gerechtigheid bezit.
2aakt:lykheid
minfl:en nadeele van zyn Buur.
moet daarvan beuff\!lyk en ten minl1:en
man,
man. die dit dulden moet, gebruik maak en.
VELD· DOCTOR. Medicus, Caflrenfts. ls een ervaaren GeVELDaang\!ftehl om de zieken van Geneesneesheer. in het Leger, aangdl:ehl
widdelen.
middelen. te VootzÎi.:n.
voorzk:n, In zwaare gevallen moeten ook de
Heelrneefters met hem raadpleegen.
raarlpleegen. Hy ber;;ft
Heelrneel1:ers
bet:ft hec
hee gezigt over
het Lafaret en over de VeIJ· Apo! h·~ek.
Kei[erlykeVoetvolk, cle
de
VELD GESCHREI. Becekent Dy het KeiCerlykeVoetvolk,
fpeelders op de D\V~rsfluiren.
VELDHEER. De KrocJns Grootveldheer van Poolen en d",
de
Groot- Veldheer van LÎtchauen commandeeren te gelyk met
Poolen, de Legers als deszelfs Luitenants.
den Koning van Poolen.
Ieder heeft zynen onder.. Veldheer,
leder
Vddheer. en zy worden
wurden alle vier
bet getal der Senatoren verkooren.
.
uit het
VFLDHOEN. Zie het Artykel PATRYS.
Vl<'LDHOEN.
VELD IN WAPENS· Blazoen.
BlazlJen. Zie het Artykel
ArtykeI WAPENKUNDE.
WAPENJWNDE.
VELD KANONNt:N. Zyn onder het grof of zwaar gefchut
de
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d~
de: figtlle
Ügtlle foort, die doorgaanJs alleen in VelJto:hten
VeIJto:hten gebruikt
wOrden.
VELD KREKEL
zwart
KREKEL, of WILDE KREKEL. Dit is een z'vart
In l"t:c1, 't'c gt:t:n
InCcL1,
gt;:<.!n 'cene
ee::ne ron,le,
ron,Je::, zw
zw·,rte
.. rt<.: en blinkende ko~)he~ft.
ka;) he~ft.
De {laart
!hart van de Wyfjcs heeft de
Je geJun!e
~d.lante nn
Vln tenen Drie.
tan:l.
oogt.n van dit
tlit Inf'.él:
Inf'.ft zyn groot; zynt!
zyne hoornen wol·
tan:!. De oogtn
agtig, <IJ
<Il zyllc
zylle Vleugc!s
Vleuge:s geeiJ,;~jg;
geeiJ,;~ig; zyn bUIK is groon;n
grooi en wordt
door zes pODtcn
pooten onjerllcund. di:! niet kl33u\\'lje;:
kla3u\\'tje~ ge'.I'Jpend
ge'vapend
zyn.
Z1'Il. De ae,tl!dt,n
ilgtedr..;n zyn dil,ker
Illkkt:r en II.mg~r
~ng,:r en <llcTJcn
rJlcnen ht't flm
('01 te
fpringen. Het
Ht:t heeft
heert bovt!n
boven idl;:r
idt:r oog et'n
Ct'n ruwe horfl,·1
hor/h'l,, die
zlg in allerlei rigtl'1ge
rigt! 'lge be.
beo
een
cen groot getal gewri~ten heeft, en zig
wee~t. Dc>ere
Dt:eCe borllt:!
borIlei is hol en bell.lt
bevat een (cl-:u!·na~r:g
fcl-:u!,T]a~r:g vage.
vogt.
De onderkaak is met een knopagtigen k "t'vel
nevel bezet, maar die
bew<.:egb,lal' is De op
opperk
be!bat uit twee
twe", Huk.
dun en bew<.:cgb~al'
perk lak bell:lat
ken, die
die:: met t,miltn
t,jneien gcwapwnJ
gc\\'ap~nJ zyn.
Dep.fen zyn krom en
eindigen in een
e::en driehoel..ig
driehoehig ent.
t:nt. Deefe
DeeCe klt:ine
kleine dieren houden
hct ge::ne
h\:t
ge~ne zy aan
aanva~tell
va~tel1 z;;t:r
z;;<.!r Il:':!rk
ll~rk va!l:
vall
Men geboft
gcbof[ Jat de Krckçl
Krek,:1 herkaauwt. Hl'
H'I eet zeer gaarne
l\1ieren. l\1;;:n
IVI.:n kall
kalJ d;;:
d.: kr.:kels
krèkels val1~en.
vang\!n. mtt
mt:t hen, tor
tot a3S,
a~s, eens
eene
Mier
Mi~r voor te
te:: ho~dt;:n,
ho~!'It:n, di:::
die om ht.!t
h~t midden van het Ligchaam
Ligcl1aam
vaikehegt is.
aan een haa:r valkehegt
DeeCe Inreél:.:n
De::efe
InC<;;ft~n zyn zeer gulzig. Zy ccten
ceten de malfche bladeblade.
wann.:cr zy vcrhong,mi
verhongo:.:rd zyn, bèrpaaren
bèfpaaren zy huns
ren af, en wann;;:cr
gr~lyl,cn niet. SU:1:t,ds
Su:r:ty::1s vcrmeri;t
on<1er de
gdykcn
vcrme!'i~t zig de lIlir:nenyd
mir:nenyd on1er
Mannetjes,
1\1 annetjes, die met
lIlet vervJOcJ!1(;;iJ
verwucJht:iJ ve:;'en
vC:';'en en c:k:mll(:r
c.:lk:mll(:r dooden.
dood en.
Zy zln~en
naJat zy de overwinZIIJ~en ge'uurende
ge'utltende het gevcbt,
geve~t, en nl'lat
nmg b"hallJ
Ilmg
b"ha11,j hebben; indlt:rvut:ge
indlt;:rvu~6e '.lat
'.1 at hun g\:luiJ,
geluid, zoo wel
hunne
hUlilH:: vreubd als
ats Gral1l:cbp
Gr3f1l:cbp uitdrukt.
De Veldkrekels vormen hclnne
helnne ho:en
hok:n gurne
gnrnc :13n
~an hl!t
het hangen
van tenen
t'entn Heuvd;
Heulld; q'-Y ,naaken
.naakcn hen alryd evvnwyJig
ev~n'.VyJig met de
o,')[lervl:.k,e V3n
van de aarde.
o.,)[lervlok·.e
aarde, in dicrvtJ~
dierll,)~;e
~e dat
dJt 'el
't:I de
dt: Zonnen.
Jtraa,en
gem,jkkt:yk in doorJringtn
l1rillien gC;1l,ikkt:yk
doorJringt:n kU:1nen.
I\u::nen. De Mannetjcs
ManlJctj<:s
Il;äal,en d"efe
h,)lt:n v"el
veel wy.ler
wy.lt:r dan de \Vyfje~,
\V'yfje~, 0;>
Of) dat 'cr
'er
lI;äal,en
d~efe hvkn
deden in den paartyd,
pJartyd, in zouden kunm'n komen. Vermits de
\VylJes aCwnderlyk
afzonderlyk kev:::n,
Wytjes
Iceven, zoo beJi':nen
beJiO:::Jen dl!
l1e Manneljes
M~nnt"jt's zig
V,jIJ hunne
\',111
hur.ne foon
Coort van
Ilan gezang om hen te roepen. Deefe
Deele kleine
Dieren fllan
aoaten met hunne pooten alles weg
01an agteruit en 1100ten
Wat
huppe!in~en en (pron.
fpron.
wat hun hindt:rlyk is. Zy vliegen met ~.uppe!in~en
gen, en gaan zoo wel agt-Jrwaarts
agt~rwaarts als voorwalrt.
voorwa:m. De Heer
LINN 1 u,
U. z<..:gt,
Zl:gt, dat Wrtnnt;:cr
wannt:er de Zweedfche
Zwee.:lfche Boeren
Roeren wratten
hebben, zy 'er VeIJkn:kels
Vel Jkrt:kels op plaatCen
plaatfen di~ zy byten, en 'er
een vogt
uit!l:orten,• 't geene ze doet verdroogen,
voge op uitllorten
verdroogen.
VELD·KRYGSBETAALMEESTER. Deere
VELD-KRYGSBETAALMEESTER.
Deert! ontvangt de order van den Generaal of opper!l:en
oppcrll:en Commiffaris,
Commilfaris, om de mons·
monstering te verrigten, en de betaaIing te doen, ge:yk
ge!yk ook de

Proviam
Pro
via nt te leveren.
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~ordt tot onderCcheid
V3D de Scheep •.
VELD.LAFFETTE Zoo ,?"ordt
onderfcheid Y3n
Laffette. die genoemd, dIe
LafFette,
die men by Kanonnen te Land ge.

bruikt.
VELD.LOOK
bet Artykel VrcToRIALIS.
VELD-LOOK Zie het
VELD' MAARSCHALK
MAARSCHALK. Is onder de Keiferlyke Troepen. de
nsafie na den Generaal·Luitenant.
naafte
Generaal-Luitenant. en durft zonder vooraf gehoudenen Krygsraad, niets van gewigt onderneemen. M'lar
M'iar
Generaal-Luitenams zyn.
in andere Legers, waarin meer Generaal-Luitenants
zl'n. is de
Veld-l\1aarfchalk het opperhoofd Hy commandeert by klei.
Veld-l\1aarfcbalk
kleine gedetacheerde Legers,
Legers. als hun hoofd, en wanneer geen
da~ voert hv
hy het beo
tegenswaardig is, dan
Generaal Luitenant tegenswoordig
vel; maar anders is hy op den marfch en In
in den Veldflag
Veldl1ag,, altyd Vy
py zyne Troepen die hy commandeert. By belegeringen
Luitenant de rechter en de Veld.
V~ld.
commandeert de Generaal·
Generaal·Luitenant
Maarfchalk de Linker:Attaque.
Linker-Attaque. Hy moet het
bet gant[che
gamfche Leger
plaatfen of logeeren ; 111
in het opbrEeken.
opbrfckcn. va? h~tzelve het eer11:
eerfl:
te paard zyn
zyn,,gelyk
~geJyk hy ook de laatll:e
laatlte IS die zig
zlg van het paard
begeeft.
VELDMEETEN. Zie het Artykel LANDMlETKUNDE.
LANDMZETKUNDE.
VELD-MUIS.
gemeen er en meer
V
EL D· M DIS. Dit is een Dier,
Dier. 't geene gemeener
algemeen verfpreidt
verrpreidt is dan de Bofchmuis. Deefe Iaat!le
Jaatfte vindt
verhev~n Landen. Men vindt
men zeldfaam anders dan op de verheven
Landen, Boffchen.
Boffchen, Weiden en zelfs
de Veldmuis alom in de Landen.
in de Tuinen. Zy is aanmerkelyk om de grootte van haar
haaren
en
kop, en om haaTen
ha3rcn korten en afgeknotten ftaart, die niet
meer dan een duim lang, en met haairelJ
haairen bedekt is.
is, in plaats
dat die der Bofchmuis 'er van onbloot is. Dit Dier gelykt
geheel, door de vorming der inwendige deden, naar de wa.
terrot, maar uitwendig verfchiJt
verfchilt het 'sr
'er hlel
heel veel van, als
mede dan zynen aart en zeden. DCfzelfs
De~zelfs lengte,
lengre, van den
top van den neus, lOt
tot aan het begin van den {1:aart,
!laart , ii
ili ten
tea
hoogfte drie duim.
hoogfle
De Veldmuis maakt zig
zjg holtn in de Aarde, die in twee afdeelingen
zyn. gelyk die van de Bc,fchmuis;
deeJingen ge[cheiden
gefcheiden zyn,
Bofchmuis; maar
':ty
groot. noch gaan zoo diep niet in de aarde.
zy zyn noch zoo groot,
Zy woonen 'er met verfcheiden by rndkander,
m::lltander, en zy bcfruubeftuuren hier hunne kleine huishouding. Wanneer de Wyfjes op
het punt zyn om te werpen, brengen zy 'er kruiden in. om
een Bed voor hunne Jongen te maaken. Zy werpen in de
Lente en in den Zomer. Haare Dragten zyn van vyf of zes,
en romtyds
fomtyds van zeven of agt Jongen.
De Veldmuirca verzamelen zig een voorraad van Graanen.
balen. Echter fchynt het dat zy
Nooten en Eikels in haare holen.
de Graanen hooger [chatten
fchatten dan eenig ander voed fel. De
Veldmuifen komen in de maand July. wanneer de Graanen
typ
ryp zyn,
zyn I van alle kanten uit de Boffchen voort,
voort I inwelken.
1.,/
1/1
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'ly
Ti zig verborgen hadden. en veroorzaak en groote fch~de
[ch,ade met
de helmen van het Graan af [C
re knaagen, om "er de Alren
Auen van

~e
ce v.;ri1ir:den.
vcr!1ir.den. Zy fchynen de Maaiers te vaJgcm,
vOlgc;n, zy bevoarbevoordeekn z'g
deelen
zig van de uitgeftartte
uitgeftortte Graanen en de agtergelaaten
allès opgegeeten hehhen,
hehhen. zoo vallen
airen. _ Wanneer zy alles
0:'1 <ie
de bezaaide Akkers aan, en verf1ind~n
verflÎnden bY,voorraad
by voorraad
zy 0;->
den Oogt1:
Oogfl: van het volgeilde Jaar. D"efe
Deefe kielDe
kleine DIeren
Dieren ver·
toonen zig
zjg in eene zoo groOte
grome menigte in fommige Jaaren.
dat zy alles verdelgen zouden, zoo zy lang leefden; maar
zy vt:rnielen
hy ge
vernielen elkander. en de een vel flinde
flindt den ander by
ge-..
brek a~n
a:!n voedfel.
voedfeJ. Behalven dit zyn zy het gemeene voedCel
der BoLhmuifen, het aas der Voff~hen, wilde Katten, Mar..
Mar.
ters en Wefeltjes.
VELD.MUSCH.
Paffer Arboreus. Dit is een kleine Vogel,
VELD_MUSCH. Pa.Dèr
die een korte, zwarcagtige
zwartagtige , en eenigfints dikagtige bek heeft.
Zyne voeten, been en en kop, zyn gelyk die van de Muur.
mu[ch.
muCch. Eenigen gelooven dat dit dezelfde Vogel is, die men
Booril7lluJcb
Boonmwfcb noemt. De Veldmu[ch
Veldmulch huppelt en fpdngt
fpringt geftagefl:adig op ee
lèe BODmen.
Eoomen.
VELDPOSTMEESTER. Ontvangt in een Le~er alle de Brie.
Brieven ell Pakelte!1,
Pakette!], die hy verantwoorden moet; ook bezorgt hy
aan de Couoiers
Couders en Poftrydus.
Polhydtrs, de Paar,1en.
Paarjen.
VELD,PYP, Zie het Anykei
Artykei DWARSFLUIT.
VELD,PYP.
VELD RANONKEL. Deere
DeeCePJant
Plant is daodelyk
doodelyk voor al het
Vn!
Vnj dat
d~t 'er van eet, en byzonder
bYl'-onder voor
vOOr de Schaapen.
VELD·
VELD - ROOS
ROOS. Zie he~
het Artykel CVNOSBATOS.
CYNOSBATOS.
VELD.SALADE.
VELD-SALADE. Zie
Zit) het Artybl
Ariykd VALERlANELLA.
VELD· SCHAN
SCHANS.
S. Fort de CampagIle.
Campagne. Zoo beet in 't gemeen
eene
~ene plaats die met BorftweerllJgen
Borftweerillgen ingel1oo:en is.
is, welken
ver[chcide
verfchcide irreguliere hoeken maaken.
maaken, en ordentelyk als een
wal van aarde
aard" opgeworpen wordt. Men gebruIkt
gebruikt diergelyken
tot
tet bedekking Vlln
vall een pas of eene Brug, insgelyks
insgelyl~s tot ver
ver-..
lh:rking
Herking v<ln
vaD Circum.
Cil'cum. en Contravallatio11s·Linien.
Contravallatiolls-Unien.
VELDSCHEERDER,
VELDSCHEERDER. Is minder
mioder dan een Veld·Chirurgyn.
Veld-Chirurgyn. en
een Pèrfoon
Pérfoon Gie by het eerfte Plan van eene Compagnie behoort. Hy Ccheert
fcheert de Soldaaten. geneeft ze, en voert eene
Veldkifl: met Artfenyen op des Hoofdsmans lwll:en
kofl:en met zig.
Veldkiiè
VELDSLAG. Bataille. Is een Gevegt tuuchen
tuffcben twee HoofdHoofd.
Legers, in eene behoorlyke Slagorde gefchaard.
De manier om de Legers in Slagordening te fchaaren; was
by de Ouden niet eenvormig,
eenvormig. en zy konde het niet zyn, omom.
dat zy afhangt van de omftandigheden. die in het oneindige
voederen.
verCchillen, en bygevolg, verfchilIende fchikkingen vorderen.
De Infanterye wierd gemeenelyk in het Centrum ofmiddelpunt
geplaatft, in eene of meer Linien,
Llnien, en de Cavallerye op de
twee Vleugels.

Het
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Het was gewoon
~ewoon genoeg, vooral by zekere Volken,
Volken I om een
euw te mdäken.
luid gefchre
gefchreeuw
~ld;ikell. en om met hunne Degens
Dêgens op de
Vy;,nd om hem ~an
Schilden te Haan, In
in het naderen tot den Vy"nd
te talten
tallen.. . Dit geraas. gevoegd by dat der Tro·npetten,
Trompetten, W35
was
zeer f!,eichikt
gefcb;kt om In hem te verdooven.
verdooven, door cene
eene rOort
foon van
bedwelming.
bedwdming. alle vrees van
V.in gevaar, en om hun een moed
in te boefemen,
boefemen. die niets meer dan de overwinning befcbouw.
befchouwde en de dooj trorreer
trotfeerJe.
Je.
Sorntyds
SOfJltycls gingen de Troepen met I:mgra~me
Iangfaame Cchreeden
fchreerlen en in
koelen bloede maar het gevegt. SomtyJs,
SomlyJS, Wdl1neer
Wdnneer z'I de
vyanden naderden. vielen zy op hen aan met or.fl:uimigheid.
door een fchielyken loop.
.
laai>.
De Soldaaten met ligte
Iigte wapentuigen voorzien, begonnen ge·
meenelyk het
bet ge\'cgt,
gevegt, en fchootc;n
rchooten hunne pylen wo'pen
wO"pen hun,
hun.
ne fteenen
fl:eenen tegens de Oliphar.ten;
Oliphanten; indien 'er die waren, of re·
Ie·
gens de Paarden,
PJarden , of re~(ms
re,;el'Js de Infanterye,
IlJfanwrye, tragu:mde
tragrende om dallrïn
daarïn
de wanorder te verfpreiden ; waarna zy zig reureerden, door
de opelJjn~en
opetJin~en van hunne Troepen
ag
agter
ter de eerlb
eerfb Linie.
vanwaar zy hllnne
hunne aanvallen, agtervolgden over de hoofden
van de andere Soldaaten.
De Romeinen,
Romt::inen. begonnen het Gevegt door het Schieten hun.
Der
ner Werp(pielnm
Werpfpielfen op den vyanJ, daarna raaktt:n
raakt:::n zy handge.
meen; en daar bi
bleek
eek de heldenmued.
heldenmued, en viel het
hee grootfie
groolfie
bloedbad voor
Wanneer men het zoo verre gebragt had om den vyand
vy:md over·
hoop te
Ie werpen.
werpen, en op Je
de vlugt te jaag,'n. W,JS bet groote
gevaar, geiyk
gelyk het nog heden is.
is, om denzelven
Jenzelven met te veel
vuurs te vervolgen, en om Ie
te v(;rgeeten
v(;:rgeeten het geene in het
overige des Legers voo:viel.
VELDSLANG. Is een Gefchut dat
oat evenë-::ns
e'lcnë:.:ns gebruikt wordt
als het Kanon, maar het onjerfchdJ
onJerfchd.J be:taat
beJaat daadn,
daarin, dat d.J
(13
Velaflang langer is.
Velailang
i~, en by!o;ellolg
bygevolg verder
vefder i~hiet.
f~hiet. Men p!cèg
p!e;;,;g
ze in velHngen
vell:ingen gemeene!yk
gemeenelyk op eene Schietkat of Cavalrer
Cavalier te
planten. De diameter ~t:l
V,I::I eene
gant!'che Vtl,li1ang
een~ gantkhe
Vel,H1ang hedt
bedt vier
duimen en twaalf LinIen,
Unien, rehlet
fchiet een Kogel van o;J;tn:nt
o,,;trent 16
of 18 pond, weegt naar het
bet Neurcnburge
Neurenburgerr gewigt 45 of 50
Centenaar, en haarc' reg"'regte
regt:lregre Schoot
Schont draagt omtrent 600
gerneene
gemeene Schreeden
Schreed en ver. Kme
E.:ne halve
halvl; Ve!C!llmg
Vd,:i1mg Cchiet
fchiet een Ko.
gel van 9 to:
to~ 10
la pond yrer, weegt 'lan
'!an Metaal 30 centner en
daarenboven, en haar regelregee
regelregce rchoot bejra~gt
beJr:ngt omtrent 450
Schreeden. De vieren<ieel of Quartier Veldf1angen,
Veldilangen, anders
ook Falckaunen genaamd,
genaamd. fehieten
fchieten een kogel van 5 pond yrer,
yrer.
draagen,
weegen aan Metaal omtrent 25 Centener •, en zy draagen.
naar den rel:elregte
re~elregte fchoot,
fchoot. niet boven de 350 [chreeden
fchreeden
verre.
VELD.STAAKWERK. Is een Stok. of Stangenkonft,
Stangenkonfi, waar
door
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door het water uit eenen Put of diepen Schacht, gefchept
wordt, r;letttgenflaande
r;lettf::genflaande dikwils het Ronllrad.
KonIlrad, 't w:;lk
wdk het
aange.
WJ'er naarboven brengen moet, vcr van deerc plaats aange·
leL'd bn worJen.
worden.
VEi..DSTUK. Is een Gerchut
Ge[chut van middelmaatige grootte, dat
Leger in den M2r!ch
Marîch gcmakkcly'k
gemakkdy'k 'Jol;;en
vol ben k"n.
hn. Men ge·
ge.
het Lt'ger
hruikt hetzelve in VeLJflagen
VeL'flagen en vooraan in het Leger.
die woord worit
wor,it verfladn
verfladn,J den eyd
VELDTOCHT. On.ler dit
d~( een Leger zig in het V
VelJ
dj bevinJ. om tet;cr.s
te;;er.s den vyand
te dienen, en
en.J 10
m voorvallende gelc;;cnheJcn,
gele;;enhejcn, denzelven
denze\ven het
h"1
bie,~cn.
h,10fJ te bie,~en.
VELl)VLIEGL~R. Dit is eene foort van wilde Duif.
Duif, die de
Vl~Ll)VL1EGi~R.
glaDt'':!
gloot"~ van een Patrys heeft. De b::k
b~k en pooten van deefen
Vo"t:!
Zy.l bruin en rosagtig geel.
Vo"cI z',n
z';n zwart.
zwaIt. Zyne vederen zy,1
J\hn kan deefe Vogden
Vogelen niet eeten of m~n moet hen het vel
:r.hn
afJt'
afJ1:I{)"p~ll.
Ol ,pen.

VI~i.nWAGT.
VI<:i.DWAGT.

Is de uiterlle
uiter/le wa!::,t
wa!;t v~n een Leger.
V ELElJA.
verma:'lrde Wa"rzegfler, die in Germanien
ELEDA, Etne verma;'Jrde
re!(t:ttrJe,J waar 'l.y vervolgens zeer vereerd wierd als eene
re!(ctirJe
Godheid. De Germaancn
Germaant:n getven ha;lren naam aan de Vrou·
wtn die ()n~er
oneer hen het tocKorr.t;nde
tm;KolT.tnde voorfpelden.
VELlTCS. Deden hield
hie/d men voor de flegtlle
flegt/le Soldaaten on'
VELlTES.
ó~r dl:!
dl:: Romeine;].
Romeine,]. vermits men daartoe het fleglfte
flegtfte en zwak.
(kr
fl..:
/l..: volk nam. Dezelven droegen ligt geweer, als Pieken,
,ddne
\;Idlle Sch;ld.:n en !Jcr;el,s.
Degel,s.
Eene foort van de tétradY7lamis.
VELLA. (In de Botanie.) EEne
filiculofa
jiliculo[a KhiTe
Khffe Jer Plamen,
Planten. met eene driebladige kruisvorkruisvor.
mlge bioelll.
bioem. De Stamina zyn ZfS filame11ten
filamenten,J omtrent de lengmIg\:!
te 'van de Reik;
K:::ik; en de vrugt
vruge is e"n klomvormige •,kamvormikamvormige, lweevakkibe
tweevakkibe Peulvrugt, bevattende eene meenigte rond.
rond·
'lgtige
19tige Za:lden
Za:ldcn
V[~LLICATlO, De! Trekking der Zenuwen.
VELLICATlO.
V l<:LOURS.
I':LOURS. Zie het Artykel FLUWEEL.
VELU.\1.
VELU;';1. Zie het Anykc!
Artykcl Z~IL.
ZIUL.
VELU:'vY
VELUM GLANDUL03UM.
GLANDULOSUM. Zie het Artykel Vn,aMENTuM.
VEq,MENTUM.
V
V r:
~ [. U
U \V l.
l, of het Kc"u.1rticr
K"oJJarticr VaT~ Arnbem. Is evne
el'nt: van de
Kwarnelcn dc:r PrOVmflt:
Kwawelen
PrOVInllt: G;!lduland,
G~lduland, waarvan Arnhem de
HoofJl1ad is. 't Is vol Boffchen. He:den en Duinen.
HoofJllad
D,)rp onder Kennemerland. twee uuren van
VELZEN. Is een D'Jrp
I-I.1Hlt:,lI gt::itgen. Hitl'
Hier h:;eft welët.:r
welëf.!r het K,,&eel
K,,~eel g:::llaan, daar
l-l.Iarlc.ll
GERARD VAN VELZeN
VELZ[!N of VELSEN
VEI.SllN zyn verblyf op hield, doch
na den geplt:c..;o\;n
geplccsd\;n mo.>r,"!
mOJd aan fLORIS
FLORIS de V , is hetzelve ver.
verwudl: gewordt'n
gcword~n
VELZEN-MUUR.
VELZEN·MUUR. Dit is een byzonder wonderftuk der Na.
tuur.
lUur. tcrwyl zig by de Stad Elankenburg
Elaokenburg,, aan den Hans, ee·
ee.
mb\:
nlSc Rotf\;o
Rotf\;n verruonen,
verrl.lonen, dIe de gedaante
geJólante van eenen Muur heb.
ben,
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ben
ben, in de lengte van
va~ eene haive myl. en welke door he'
he.
\.
VENA, Z:e
Z,e het Artykel ADER,
VENA<.:
VENlE ADlPO
ADIPOSlE,
SlE. De Vet- of Smeeraderen. Zyn de ei
gene Bloed- en Sla;::ä
Sla"ä ieren van het buitenft
buitenfl:e Vlies der Nieren.
Nieren_
VENE
VENlE ATRAB ILIARlJE
lE De zwarte Gal-Ade ren.
VEN.tE
VERtE AXILL ARIS 0.;;
De Oxel-A
Oxel-Adderen.
eren_
VENlE
VENE AZYGO S, De::
Dl! grcote ongepaarde Bloedäd er.
er, is ge·
ge.
plaa/ft
plaat ft op de zyde
zydc der Wervel
Wervelbbeender
eendereen.
n.
VENA BASILi
BASILlCA. De Lever-A der. Is de benedenfte
fie ellgroot
en groot.·
fie
fl:e tak der Oxel-Ad er.
VENA BltANC HIALl,
fllALI.S
S.. De eigen Long'
Long- of Luchtpy
LuchtpYp-Ader.
P'Ader,
is geplaatfl
geplaatf:t een we
mIg onder den uitgang der ongepaa rde
wemlg
Ader.
Ader • ..
VENA CAVA. De holle Ader. Is ingeplant in de regter-K a.
mer van het Hart.
Hart, en wordt, om haare ruimhei d, de bolle
holie
Ader genaamd. Zy wor~t naa.uwelyks
y~s twee dwarffcl
awarifcl'1e
Je vinger,
vinger.
breed van haare mplantm
mplanung,
g, 1U
m de bovenfi:
Dovenfie en onderfte
onderfi:e ver.
deeld, waarvan de eerfte
eerfl:e het Bioed
Bloed uit de boven1l
boven!le deelen
de laatl.1:e
laatfte uit de benede.n
benedenfte deden tot deefe
cieefe hartt;ka
hart(;kamere~
leidt.
'
VENA CEPHA LICA. De Hoofd·A
Hoofd-Ader. Is de bovenfle
bovenfie kleine
lak
tak der Oxel-Ad
Oxe!-Ader.
VENA CERVI CALIS . De Nek- of Wervelb eens-Ad er. Loopt
tot de Wervel
Wervelb
beender
eendereenn . tot het Ruggemerg , en de nabynaby.
f:elegen
celeg enee Spieren , en komt voort van de SJeutelb
Sleutelbeens Ader.
VENlE CORO NARllE CORDI S. De Kroons
Kroons -Aderen
- Aderen van
het Harte. Zyn de eigene .[\deren
1\deren van het barte,
harte, en wor·
wor.
den dus genaamd
genaam d.I omdat ze den grond van het harte als met
ee!1e Kroon verdere n ; verfpreidende zy ook over het harte
eene
eenige kleine taldes van zig.
VENA CORON ARIA VENTR ICULI. De Kroons.
Kroons.,Adel·
Adel·. der
Maag; loopt naar de lengte, byna
broa om de Maag, doch raakt
dezelve niet,
niet. tcn
ten zy dat ze we! uitgezet is, integendeel [chict
fchict
ze veele takjes in de Vlieren
Vliefen der Maag.
VENlE CRURA LES.
LES De Schenkelbloeciäderen.
VENA CUBlT I EXTER IOR,
IOR. De buitenft
buitenfie Ar;n-Ad
Arm-Ader_
er.
VENA CUBIT
ClJBITlINTER IOR. De inwendige Armäder.
VENJE
VENlE CYSTIC
CYSTI CJE
lE De Galblaa
Gaiblaas_Adere
s.Aderen, zyn herkomftig
iig van
de Poort-Ader.
VENA DIAPH
DIf\PH RAGM ATICA INFER I0R en SUPER
SUPER,IOR.
IOR.
De benedenfte en bovetJH:
bovel)1l:e middelrl
middelrifts-Ane
ft.-Ar1er, komen onmid·
del baar van
v:m den hollen Ader,
Ader"
VENA DUODENA. De twaalfvingerdarmäder. is afkomfl
afkomfiig
van eenen tak ées
ces Poort-aders.
VENlE EMUL GENTE S. De uitzuigende Aderen»J komen

gem~ene
gemeene,. Volk de Duivels1
DUIVels11luur
nzmr genoemd Wordt.

voort
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"oort vall den nederwaartsklimmenden hollen Ader, in den
beginne zonder takken, doch in haaren loop worden ze in
twee takken verdeeld.
VEN.E EPIGASTRIClE. De opperbuiks-Aderen,
VEN JE EPIPLOIClE. De Net-Aderen. hebben haaren oor';
fprang "an den ondert1:en Miltädert1:am. en van een tak des
regren poort-adersotak.
VENJE GASTRIC}E. De Ma3g-Aderen. en wel dextra, de
regte M:tag-Ader, komt voort van de takken des' Poort-aders.
en wordt voornaamelyk verdeeld door het bovent1:e deel der
Maag; en finiftra, de flinkere, te weeten de groote en kleine, komen boven van den Milttak.
VENlE GASTRÜ-EPIPLOIClE. De Maag- en Nek'aderen.
VENLE HlEMORRHOIDALES. De gulde Aderen, Speenäderen. Zyn de Aderen des Endeldarms, welken van een
byzonderen tak. fomtyds ook van de regt en tak des PoortAders, en dikwils van den flinkeren afkomfiig zyn.
VENlE HEPATICJE De Lever-Aderen, komen Voor een ge.
dedte van den Poort~ader.
VENlE HUMERI\.RllE. De Schouder-Aderen.
VEN.tE HYPOGASTRIClE. De Onderbuiksaderen.
VENlE JECORARllE. Zie het Artykel VENlE HEUTJes.
VENlE JLIAClE. De omgewonden Darms-aderen, worden
verdeeld in den in' en uilwendigen tak.
VEN.tE INTERCOST ALES, De tuifchenribbige bloed!ide',
ren; zyn de takken van den grooten en ongepaarden Ader.
VENA ISCHIAS MAJOR. De grootere Heup.Ader; wordt
verrpreidt door de deelen die digt aan de heup liggen.
VENiE JUGULARES. De Krop-aderen. zyn herkom11:igvan
de Sleutelbeens-A::leren. en worden verdeeld in de uitwendige
welke op de zyde der huid naar boven klimt. en in de in·
wendige. die by de Slaap-Slagaderen in de keel, op zyde der
Luchtpyp naar boven klimt.
VEN.tE LIENARES. De Milt-Aderen; komen van den
keren tak des Poort- Aders.
VENlE LUMBARES. De Lenden-Aderen; zyn herkomfiig
van den onderfl:en Stam des hollen Aders, alwaar de Stam
drie of vier vmgeren breed, door de Lever, nederwaart.s
klimt.
VENlE MAMMARllE. De Mam-Aderen, komen op de bei~
de zyden van het Sleutelbeen VOOrt.
VENA MEDIANA, De Mediaan-Ader, komt voort uit do
vereenigmg des iowendigen Hoofd-Adertaks met den groot en
tak des Levcräders. Zy wordt alzoo genaamd omdatze, b1
haar begin, byna in het midden des arms gelegen ia, als ook
~m datze uit den Hoofd- en Lever - Aden, even als tuJ:rchen
beide;

mn·
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beide , de. middelfie is; maar ze loopt meelt naar den duim en
den wysvmger.
VENE MEDIASTRI~lE. De Aderen van het midde!Cchot,
'Zyn afkomftlg van de Bodl- en nrlVen'mid-ielrif:s' Vaten.
VENlE MESJ~NTERII of J'Ilifmtericce, Mefaraica;. Des D~rm'
fchells - bloeJadeu;n. btltlan uit den regren rak des POort.
Aders, alwaar ze in drie grootere Darmfcheils-Aderen. die
tuffchen de duhbe:e huid des Darmfcht:ils, tegens de D~rmen
loopen. el) alleng~kens in kleinere rakken verdedd worden.
VENA PIIRENJCA. De MiddelrifrsäJer. Heeft !1;Jaren onr.
(prang van den hollen ader, en wordt op beide zyden In een
groot.;n tak verdee!d.
VENA PNEUMONICA. De Longsbloedader. Voert het bloed
in mentgte tot de linkere hartenkamer , waara~n ze ook met
haar dikke nam tinden gegroeid is.
VENA POPLIT.&;A. De KlJie!Chyfsbloedader. Is in het beo
gin dubge! en neemt haan:n oorfj\rong van den grO<Jleren tak:
des Schenkeiä lers, cn wordt meerenJeels in het uitwendige
en agter!1:e rlee\ 'lJn de bUÎtenlle atgezonden.
VEN A PORT iE. De Poortader. Verdçett zig van beide einden in verfchtlde rakjes , onder welken de bovenfie door de
Lever, maar de beiJeuenfie door de rnedl:e deekn van den
buik loopen.
VEN A PUDENDA MULIEBRIS. De Schaaroä1er der Vrouwen.
VEN l\. SACRA. De heilige BloeJäder, komt voort van het
heginfel der takken des KronkeJdarms.
VENA SALVATELLA. De Hoofdbefchermfier, of de Prik·
ader, komt te voorCchyn by de vereeniging der Levertakken
aan de Gourl- of OorviJ1gcr.
VENA SAPHE~A. De Moeder-Ader. 15 de inwendige tak
des SchenktläJers. welke lulTchen de huid en het vlt-e!'rhägtige Vlies, door de inwend!ge zyJe des S-=henkels. tot den
inwendigen knokkel loopt.
VENlE SCAF.'ULARES. De Schouderblads-Aderen, komen
uit den Slewd·A icr.
VEN1E SPLENIClE Zie het ArlykeI VENlE LJENAR':S.
VENlE STOMACHi\LES. Zie het Artykel VENlE GASTRICJE.
VENJE SUBCLAVlJE. De Slcutelbeen,-bloedäjeren loupen
onder de Slt-ureJbeencn tegens de arn;en.
VENA SUBCU rANEA. De onder de huid gelegene Ader,
is de groolfie tak des Lever-Aders. en worde om de buitentle
heuvelen des arms _ in twee rakken verdeeld.
VENA SURALlS. De KUit-ader, komt voort van den groot·
ficm tak des Schenkel aders.
VENA

VEN~

VEN~

VEN~

~7

De Borl1:·ader. Daarvan zyn twee I als
de bovenfte en de onderfte. Ze komen voort van den Lever~
Ader.
VENA UMBILICALIS. De Navel-ader, komt van de Le~
ver en wordt gemeenelyk voor een Zytak des Poort.aders ge·
houden.
VENA VERTEBRALIS. De Wervelbeens-Ader. Zie ook het
Artykel VENA CERVICALIS.
VENA VIRILIS. De Schaamäder der Mannen.
VENlESECTlO. Zie het Artykel ADJ!RLAATEN;
VENAISSIN. Een Graaffchap van Frankryk, in Provence;
aan de grenzen van het Dauphiné, dat door de Rhone van
Languedoc wordt afgezonderd. - Het heeft een Aardsbisdom
en drie Bisdommen; is vrugtbaar en de Paus heeft hetzelve
in bezit; nademaal de Koninginne Johanna van Napels en de
Graavin van Provence, in het Jaör 1348, hetzelve, benevens
de Stad Avignon. aan Paus CLEMENS de VI voor 40ooponcl
verkogt heeft.
VENA MEDENA. Medinenfis. Is een uitwendig toeval, als
zig op de eene of andere plaats een puift opwerpt I en daarna
eene blaar daaruit wordt, uitwelke een rood en zweetagtig
vogt komt, 't geene daarna verder loopt. eveneens als ofhet
een weefenlyke worm was.
VENA POETICA. Dicht-Ader, betekent de bekwaamheid om
een Dichtkundig Maatgezang , dat alle vereifchte hoedanighe..
den van een Va ers heeft, met eene vlugge vinding, uit het
hoofd te zeggen of te fchryven.
VENDEL. Zie het Artykel VAANDEL.
VENDRIG. Zie het Artykel VAANDRIG.
VENDUMEESTER. Is de geene die by openbaare Verkoo;
pingen als Afaager te werke gaat, en befiilfen moet wie het
eerfl:e gemynd heeft en dus den eigendom van het geveilde
goed toekomt. .
VENENUM. Zie het Artykel VENYN.
VENERABILE. Zoo wordt In de Roomfche Kerk de gezegende en gewyde Hoftie genaamd, die op zekere tyden, in
eene Ouwelkas be!looten, ter aanbiddinge ten toon gefteld
wordt. Dit woord betekent zoo veel als het Eerwaardige.
VENEREUS MORBUS. Lues VC1lCfea. Zie het Artykel VENUS ZIEKTE.
VENERIA REALE. Een Lufl:!lot van den Konin/:i van Sardi.
Dien, omtrent etn uur van Turin, dat voortrtdfdyk gemeu.
bileerd, en teffens een Magafyn van alles is, wat tot de Jaa.
gerye behoort, maar het wierd in Augul1ns des Jaars 1706.
door den Franfchen Generaal, Hertog de la Feuillade • ellendig verwoeft.
X, Dnl..
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VENERIS ffiSTRUM. De Kittelaar.

Zie het Artykel CLI-

TORIS.

VENCTIAANSCHE ADEL. NoVili di Venezia. Deefe moet
zoo veel de kler!erdragt betreft, eenpaarig gekleedt gaan; durft
geel>c kr,{'gt"cn in Liverei-kleJr.ren hou~en; geen(!n Lyflmegt
of L:'kei hebben die hem volgt; geene groofe Gaikiaaten 3:\nrigten. en niet uit een Zih'e: SI:!Tvies fpyfen. V 8n det:elve
zyn drieklaffen of [oorten ; de eerfte is NobilitCl di Natura.
De~ts de Nátllurlyke Adel, die met Je Republi(;k vall ctonerlei oorfprong is, of om btter te !preeken, de RejJubiiek heeft
van dezelve b!0fe afkom1T, dewyl zy door derzelver ver·
fl:~nd. wys !:Ji::kid en d;h~!,erheid. genoegfa'lm als yoortg'?'·
teeld, en verlJolr:;cns tot naat en aanzien gebr2gt is, zynde
van deefe nog maar weini~e Familien over. De tweede klas.
fe, Nobilita di merito, overo di prerogativiJI gellJ'und, dat is
de Add van et:t of verdienfle, is de gcene we:lw uit zooda,
nige Familien gf;fproot::n is. rlic zig aan het Gemeenebell
veel hebben laatf~n gele~en F~gen; aan he:zeive. zoo wel in
Oorlogs- ais in VredelJSlyden, groote d~enflen \~Cw(:("jf,m heb,
ben, en deswegefjs tot br::Jooning voor hunne getromvigheid.
tot den Adr.:ilhnd verheven zyn. D~artoe b~:~ooren ook de
uitbeer.lfChe Vorl1:e!yke Famiiien. als Beyenn, Bronmyk.
BourDon, Lo:t:,:iringtm, lVk.~icjs, &c. Ook de Falll'lien der
Paufen, dit: een gemimen ryel den Roomfcben Stoel hezeten
hebben. d;:;: 'T,er: al!e'l , als tot eene byzonJerc eelbcwyung.
onder den VeneddanicLen Adel heeft aal1:.;enomen; dtcnvol
gens 11l0gt hd gE·t;.! van deden Adel z:g gezamenlyk wel tot
op ~·30 GdLe!;: en mrfhekken. De derde of batfl:e foort
worch gemefer,dy!;: NolJilita Comparata per il prezzo. als cok
Nobilita di NeceJita, dat is de gekobte of nood-Adel te zeggtIl J '" wyl naamdyk in den voorleden tyd, de Republiek, we·
gens de zwaare Oorlo$en in Candia teg:ns ce Turken gevoerd.
~n om de onderoaancn niet al te zeer met belaHmgen te bezwaaren, gedwong,::n wied. onjer anderen ook dit geldmid~
del uit te vinden en by d:;r hand te neem sn , dar men voor
geld, en tegem het opCchleten van eene [om van twintigdui.
fend Doppien, waarvan de helft aan den Eeiegger voor een
l\>piual zoude verll:rekken. waarvan by Jaarlyks. geduurende
den ty I zynes leevens, 5 ten honderd zoude genieten, met
den Adelftand heeft bedfti;;d, Met deefen gekogten Adel.
heeft men in het J<l~r 1646 een begin gemaakt; naderhanJ is
de Som tot op hondtl'Juitend Zechinen gereefen, en diergelyl\e Famiiien wordtn tegensWOOr;!lg [Ot op in de tachentig
gerekend. Deert: laalfie foort heeft gó'en deel aan de Regee.
ri' g; beJdeeden geene Ampten. en bezitten maar alleen den
blüoten tytel. zOJlder iets dat hen verheven maakt. Waarby
dit
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dit nog aan te merken fiaat, dat de Venetiaanrche Adel geene
tytcls of benoeming naar den:e!ver Hcerlykhe~cr. of Goe.le.
ren aanneemt, maar te vreden is, w:::nncer men het t:nktle
woord Nobile in het fpreeken en fchryven van dc:zdven se·
bruii,!.
VENETIAANSCHE ALCEA. Ketmia. Dcefe Plant grO~:L 'al'
na in alle warme Landen. cn zy wordt in Afrika en Amt-rik2
in de Genee~konl1: gebruikt. Men kweekt haar alleen totcicraad in onze Tuinen. Haar wortel is 'lefelagtig, en haare
fieeJen zyn een voet hoog en wolagtig. Haare bladeren.
die vry wel naar die van de Alcea gelyken, zyn ingernee·
den, aan de onderzyde wolagtig, en hebben een Iyn~erigen
[maak. Haare Bloemen gelyken naar die van de Kaasjes·bla.
deren, en hebben een geelagtige kleur, die met een weinig
purperagtig gemengd is. Op dee[en volgen vrugten, die, in
v~r[cheide Afdeelingen, kleine en zwamgtige Zladen bevat.
ten. Deefe Plant is weekrnaakende.
VENETIEN. Is de Hoofdfiad der Republiek van dien naam.
en tevens eene zeer beroemde Koopllad, aan de Golf van
dien naam. 21 mylcn van Trente, en 50 van Milaan gele.
gen. Zy is op veele kleine Eilanden, 72 in getale, in de
Laguna, dat een moeraffig water is, op p8~ len gebouwd. zoo·
danig dat men niet an:lers dan te water daarin komen kan.
Haar omtrek wodt cp 8 Italiaan[che mylen begroot, en der.
zelver wyken hebben zeer [malle Straaten, welken door 500
Bruggen o~'er de Gragten aan malkander hangen; man men
js 'cr gewoon om zig meen van Gondels in de Gragten en
Vaarten te bedienen, en van de eene pl,lJts der Stad naar de
andere te kom"n. l\len telt in de Stad over ele 150 pragtig(;l
Palt::ifen 70 Kerken, 39 Mannenklooilers, 28 Vrouwenkloosters, 18 Oratoria, 17 ryke Hospitaalcn of Godshuifen , I I 5
Torens, 53 groote en kl,,:ne PJaatfen of Markten, 58 openlyke Fonteinen 16,~ DeeIJ(![} of Statuten van Marmer, en 23
zooJallige Standbee!,len ran Metaal. De voornaamfle Ge.
bouwen zyn het Arf<.n3Ji, dat midden in het water flaat, de
Kerk en het Paleis Vln St. Mlrcm. De HOflLj·G0dsci<!nfi is
'er de Roomf.:he, heuJer,de de Grieken en Armenkn al:.laar
o'Jk hunne Kerken. en de Jooden heJben 'cr z~ven Syn~go.
gen. Do:: Stad heeft twee Patriarchen, naa!:!dyk een van Ve.
netien en een van Aquileja.
De Repuulek Venetien is een Souvcraine of vrye Staat, V3n
groote magt en rykdom , die door cenen Doge of ILllog, oo!~
door er:nen aanzienlyken Raad geregeerd, en gezairer.1yl::
Sig'lOria S"eniffima gl:noemd wordt. Zy maatigt z g (i<: H;;er'
fChappye over de AJriatikhe Zee aan. tI. odIc;nc (ja:uom me;
t
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dezelve alle Jaaren op Hemelv:mt:;dJg de trouwplegt;g~le.
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Stad Venelien wordt Boek en Rekeninl? gehOll,Jpn in
Ducati en Cro[Jmi; doch meefl: in Ponden of Lir~s 1:11 So:rii.
I Ducato di Ba,lco is (mar eene inge:lt:e:de Munt en hou~t
20 Saldi. Ital iaan(ch. of 24 lJwal'i; I DZicato Cour:, nt ;.:eld
houdt 6 en een vyfd::deel Lites. 62 Ca.tlètti of 124 Saldi. 1
Lire di Venezia houdt 10 Ca [Jdt i • of 20 Saldi. I Ca(Tetto
heeft 2 Saldi, 1 Saldo of Cl'o.Uo beeft 12 It,di3Jr:fehe P~r.n;r.·
gen. I Rykfgu!den wordt in Ventlien gerekend tot 5 L~res
of pond. 120 Ducati Courant geld do~n ald;:.ar 100 Ducati
di 1Jil11CO, z,/nde tufTchtn Banco 1:11 Courant 20 ten honj~rd
ver[chil. I Dl/caton is 9 en eene halve Lire. of etn Scw:a
d'Ar~ento. r gronte Lira of pond is 10 Ducati di Banco I
"'Scudo di Sallto Marco, deet 9 Lires, 12 Saldi. r Ollgara do!,t
IS en eene halve Lire. r. Doppia di Vene/ia. di SpagIla" dt
Genua. di Flarenza. di Francia , doen e:k 29 Lires. 1 Doppla d'ftali:z doet 28 en e<:ne halve Lire of pond. I Zecbil!o
Ordinario doet 28 en ef'n vit'deded Lire, en t't':) Ducato di
Pefo 18 en een halve, maar een Ducato Ruspi 19 Lires. Van
Hamburg wordt op Venerien gewifTeld d ufo, zynde twee
maanden à dat9 van den WifTelbrkf, in Ducati di Banco;
waarvoor in Hamburg de Vaillta tot 90 Groot V:aJmfch, min
of meer. in B(mco beta'lld werdt. De Ducati in Velletia
blyvc:l, maar de Grooten Vlaam[ch in Hami:lurg, waal naar
de W;fTels beta::ld worden, klimmen en daalen.
Alle waar en waden in Venetien vnor Courant geld gekogt
en vetk0È.t, waarom op de overgezonden F"élullren, d<lt Cou·
rant geld tot 20 ten honderd Lagia, in Banco geld, geredu·
ceerd is t aangez:en de WifTel op Dw:ati di B,mco hoult. Bin·
nen Vene:ien wodt de Bank gt:llootcn ;;:n weJdom geopend;
als in februari op Vafienä\'Ond, tot den 2 l\1~art, om den
2.2 Maart de Balar.s Ie trekJ;en tot dtn 20 April; den 14JU'~y
imgelyks tor Jen J 4 ]uly; den r S Sl'ptt,!},la tot dtn I I Ûe·
tober; en den 19 December, wegens Kelsmis, tot dcn 9
January in het volgende Jaar. Somwylen wordt de Bank drie
of vier dagen vroeger of laater gellooten; naar dat naamelyk
PaafTchen invalt, daarnaar pleeg men zig te fchikken.
Van Vcnetien wordt op de VOlgende Pta:.tftn gewifTeld. Op
Amflerdam en Ar.twerpen in Dl/cati à 90 Groot Vlaamfch,
min of meer, voor een Ducaat te betaal en. Ufo is twee
maanden à dato. Op Lyon in de Mis in kroon en van 3
Lires of pond; de Valuta à 90 Ducati, min of meer, voor
100 Kroonen. Op Frankfort in dt: Mis WifTelgeid. Valuta
à II 7 tot 118 ft. min of meer, voor 100 Ducati. Op Lau,
don in Ducati à S2 Penning-Sterling, min of meer, voor
Duca;i.
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Ducati. Ot' NClJrenburg à Ducati à 186 fJ, Courant, min
of ~);er VOor leo Ducati. Op Augsburg in Ryksd11ers 3 90
Krul' I(~rs, tie Valuta à 98 Rykd~alers, min of meer. Voor
100 Ducati. Op Ween en in Ducati à 185 fj, Cqu';}!1t, min
of meer, voor 100 Ducati. Op Napels in Dzuati di Reg/zo J
min of meer. voor roo Dncati di Banco. Op Li'lorno in
, Pefos, de Valuta à 96 Pefos, min of meer, voor I 00 D!icat~
di Banco. ai) Genua in Ducati à 103 Saldi. min of meer,
voor I Ducati di Banco. le9 Pond di Cro.fTa in Venetien ,doen
leo pond in Hamburg; en 100 pond Sottile doen 6 I en drie~
vkrd::deel ponds in Hamburg, IC~ pond alla Groifa in Ve.
neti:n. doen aldaar 158 pond Sottile.

VJ<:NEZOEN. Maakt men op de volgende wyfe. Neem het
Biil!:'uk van een' Os; leg het vier dagen in Afyn; lardeer het
met l;Jnge fl:ukken Spek, die gewenteld zyn in Peper, Zout.
Nat\eicn en Foelie, onderéén gefl:ooten, tlrooi dan wat ge.
hakt OITcn.Niervet op den bodem van de pot; ieg het vleefch
daaro!" en op dat Vleefch wederom weer wat van dat Niervet; een zoutt: Citroen aan fchyven gerneeden en wat Laau·
werier-biaden. Neem dan zoet Roggellbroodsdeeg; rolt het
plat cu dek de pot daarmede toe, maar maak de pot aan den
rand nat, des te meer zal het Deeg daarna vaflhouden. Laa~
het dan vyf of zes uuten in den Oven bakken; doe het VleeCch
droog in den Schotel, en zet 'er de volgende Saus. byzon·
der. op tafel by. Braadt zeven of agt lepels Tarwen meel.
mtt W3t Wyn, in de Koekpan • en beflaat het verder met
\Vyn J een v;erendeel Syroop en bruine Suiker, gefl:ooten N a ~
geien, Foelie en Peper. met drie of vier lepels Wynä:"yn;
J\Oo1\ bet op; zet htt van het vuur. en roer het zoo lang tot
dar h-ec kouJ is gewordt:n, want anders zou 'er een Vlies op
komen.
VEN IA iE TA TIS. M01ldigmaakillg, daaromtrent fiaat aan te
merk.:on: Een jongman zynde oud 20 jaaren. en eene jonge
Dogter J 8 jaaren. wanneer zy bewyfen bybrengen, dat 21
hunr.e zaaken wel kunnen befl:ieren; en 'er eenige gewigrige
redenen zyn, om Perfoon te worden, zoo worden zy geacht
ge'iuailfice;;rd tt: zyn om Ve1liam Aetatis te mogen verzoeken.
'( welk dan IigteJyk wordt verleend. In Holland moet het
verzogt worden. aan de Heeren Staaten , ais zynde s'Lands
hooge Over:gheid; doch in Utrecht wordt zulks verzogt aan.
en verleent door het Hof Provintiaal; maar de Staaten van
IIoliand c:n Wefl:'Vriefland, eer zy op het gedaane Requeft
refolveeren, fl:ellen hetzelve in handen van den Hove van
Holland, om dat Requefl: met de bylaagen te examineeren, er.
volgens hun advys daarop te refcribeeren, waarOlllm;llr v~e,
der fl:aat ce letten.
Ii 3
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Alvoorens dit Requeft aan de Staaten van Holland te prefcr~
teeren , moet men (onder d<:: Suppooflen van den Hove niet
hehoorende) zig addresfeeren aan den lVlag'firaat van de!
plaats alwaar de Suppliant woont, als de belle kennis van des
Sl:P?liants gadrag kunnende neemen J en verzoeken Brieven
van gunftige voorfchryving , ten dien e:nde, aan Haare Edele
Grootmogenden ; doch by aIdien zoodanig een verzo(;kcr, m ~t
uitfluiting van zyn' Vader, Voogden mogt hebben die ZUlks
toe!1:onden. zoo moet de Vader egter daarin confcnteel'en,
omdat de vaderlyke magt, door het [tellen van andere Vo0 6,
den over de gcederen van den Zoon, over zynt:n Zoon ni"t
wordt weggenomen; en door dit confent ftaat hy toe, dat
:zyn Zoon, door die Emancipatie, uit d.e Vaderlyke magt OLtDagen word t.
Wanneer by zoodanige Brieven. aan hem ultdrukkelyk magt
is gegeeven, om zyne onroerende goederen. te mogtm veralieneeren. of generaallyk. om te mogen difponeeren van alle
zyne goederen. of in zoodanigen ftaat wordt gefield. als of
hy vyfentwintig Jaaren ten volle bereil\t had. zoo kan hy va1idelyk daarvan difponeerer:, Nicttegenllaande. volgens het
be{chreeven of RoomCche recht, iemant. nog beneden de
vyfentwintig Jaar zynde. fchoon VCllia atatis bekomen heb,
b~nde. echter van zyne o!1foerende goederen nier vermogt te
ditponeeren. Het geene nog in de Provintie van Utrecht gevo·gd wordt. alwaar geen Geëmancipeerde. zoo lalJg hy geene
vyfentwinrig jaaren ten volle oud h; geworden, zonder content
van den Hove t van zyne vafte goederen kan difpoll()cren.
VENILlA. Deefe was eene Nimph, en de Gemaalin valJ Fan.
nus. Sommigen hielden baar ook voor de Gemaalin var: N~p.
tUilU,S. Men meent dat zy eerfi den naam van Sa/acia gevoed
ht·eft. Veniiia is afkomftig van het woord Venire, komen.
VENKEL. Zie het Artykel FOENICULUM.
VEN KE L'R UPS. Dee[e Rups is waardig om g:;roemd te worden
zoo wel om de fchoonheid van haaren Vlinder, ais om eene
byzonderheid die haar eigen is. Het is doorgaands op de Ven·
l,d dat men deeftl Rups vindt, dIe een geringen veDkelagtigen reul, heeft. Zy voed~ zig mede met dt: Bladeren der Peën •
en zy gewent zig mede zeer wel aan de dolle Kervf:l. Haart:
groné:!rleur is een [chooo groen, die op iederen ring door
eene zwarte ftreep doorloopen wordt. die in het ronde g~a~.
Alle dcefe zwarte ftreepen zyn ieder op zes plaat fen door eene
vlak van een Oranjeagtig rood gevlakt. Deefe Rups doet. wan.
Deer het haar behaagt, tuffchen haaren kop en den eerften ring
van haar Ligchaam. een toorn voortkomen, die twee takken
hede. en déefe heeft vry wd. wanneer hy geheel uit Jen
Lop u~t;;'Qmt, de gedaante van eene Y. Deefe hoornen beo.

ben

V ENK.

VEN L.

50 l

ben eenu fl'o,l:wt:ge kleur, en zyn van ccne viecichagtige
ze:fH:a~cihll::,j, g",(yk die der Schelpflakken. en Zyi) ter,1J1a·
Jhm lly tot dczr,:]f je beweegingen bekwaaffi OIIJ uit bt:ê !Îbchu,TI
Voort te KOflle:', (~ll 'er weder ingetrokkeiJ te worden. Deefe
hoornen ,:yn 1133f voc:rzekcr van eenig gebruil{ , ma~r het gee·
ne wy nog niet J~dJr:,';n. D(!e[e foort Van Rups behoort tot
die p'-,e'1en à;(~ ("I<ander fo t1;tyds verflmden.
De V,inder di: u:t het hoekägti~e Po;:>jc van deerc RIJP~ voortkomt, L' een der fcboonf1:e. D:! Citroer.l:leur en een [choon
zw,;;'t, zyo zy'lC e/;,nig!l:c kleuren; maar 7.7 zyn op ClOne aan
ge;i:;~;:1e wyf~ geCch:kt. Zyne onderll:e vlcu~e:s zy'1 m~t een
oog vercind, 't ge;:n eene kleur als verdorde blaccren heeft.
en is met blaauw omringd, waarop zes vlahiwn vol~~en. Eeni.
g~n van deefen zyrr rond, anderen a:s eene halve Maan ge.
vormd, en zy hel:lben lene uitnel~men'::e [ch:..one bla:.luwe
ldeur. Wanneer deere Vlinder zyne VleuZ-:ls opgeheven en
regens elk1nder geflooten houde, zoo fchyr.t het dnt zy in
een fia2.rt elrJ.3igen. Deefe Rupfen, wel Vl.YW van n;::d~el te
veroorzadl,en, brengen Vlinders voort, die het ikraaJ der
Tuinen zyn.
Vl~NKELZAAD. Semen Famiculi. In het Franrch Fellouil, wordt
beft in lta:ien gevonden. Het moet fchoon, grof, zuiver van
frelJgelen en groen zyn.
VENKU. Zie het Artykel JAMBOS.
VE:" i~O. EelJe Stad aan de reg:erh:md van de M33S, in de
P;'ovint~e GeUeriand, zynde van mid::lelmJ3tige ~rvow:, maar
w.:! bevt.'Ihgd, anderhalve myl van Straalen, en een weinig
verder van Gelder en Roermond gelegen, Zy wierd zeer
bekwaam tot den Koophandel geacht, en daarom is 'er in het
Jaar r627 eene vaart van de MaJg tot aan Rhynberk aan den
Rhyn. wel geleg:! , om beide de Rivieren te vereenigen , maar
het is vregteloos gêweeft. In het Jaar 1702 wierd zy door het
Leger der Geallieerden veroverd, en in den Badenfchen Vre.
den van 't J:wr 1714 benevens het Glacis, hoewel zonder
Rechtsgebied. aan het Huis van Ool1:enryk géllaaten; maar zy
is door den Kei[er, by het Barriere-Traéhat. aan de StaatenGeneraal, bt:nevcns de Forten van St. Michiel en Stevenswaard, met het Ambagt van Momfoort, in vo lIen eigendoill
en SO'.l\'ereiniteit afgeftaan.
VENNONES. Is de llaam van fommige Volken. die de Land.
iheek bewoonden, daar hedendaagfch ValteJin is gelegen. on.
derwo,pen aan de Graauwbunders.
VEN OSA ARTERIA. De Long·ader. of aderlyke Slagader.
wierd by de ouden dus genaamd, die het bloed uit de Long
in het linker hart-oortje, en vandaar in de linker harte· ka.
111er leidt.
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VENSTER. (In de Allatomie) Zoo noemt men de twee ope.
ningen der Doren, .vanwe~ken de eene van de Trommelvlies.
koord, door het mldde!fcl1ot openfl:aat; de andere den grond
van den zoogenaamden f1:ygbeugel onderf1:eunt. De eedle
wordt, wegens haare gedaante J het ronde, het tweede het
Eyvormige genaamd.
VE:-.r 3TEIi, Feneflra. Zoo heet de opening in den Muur, waar
door men den dag in de beflooten plaatfen van een Huis laat
vallen, om dezelven te verlichten. Geiyk nu deefe openingen.
naar veteifch van de verfchilIende omftandigheden, dan groot,
dan klein gemaakt worden, zoo zyn ook maar de volgende
drie foorten van Venfters aanmerl,elyk. naamelyk GROOTE.
MIDDELMAATIGE en KLEINE. De grooten, die van 5 tot 8
vO:jt wyd zyn, vindt mën aan Kerken en Galderyen ,meil heet
dezelven ook Boog Veng(ters. welken tot op de Vloer gaan.
en den uitgang lnaaken tot het Ba/con of Trompetter- Gan.
getje. De middelmaatigen, die men in 't geme;;n in de vertreldwn van een Huis gebruikt, zyn niet beneden 4 ofboven
6 voet breel, en derzdven hoogte dubbel zoo groot als hun)Je wyJte in het licht, Zy gaan niet tot op den vloer, maar
hebben Borf1:weeringen of Leuningen, van dun Metfel- of
:&luurwerk, die zoo hoog zyn. dat een Perfoon van middel·
mal1ig;; grootte gema~kdyk daarop kan leunen, hebbende
omtrent de hoogte van 2! tot 3 vo:::ten. Op fommige plaat·
+
fen worden deze/ven hedendaag:ch nog laager gemaakt. naa"
melyk in Boven-verdiepingen, van 2 en 24, en in Beneden
v::rJiepingen, van 2i voet. Men fielt deeft: Venfters, ten
mirfb zoo ver van malkander als zy breed zyn. ten einde de
tuffchen PenalJten of [chaften, niet te zwal{ zouden zyn , en
zoo veei ruimte befiaan, dat een Tafel, Spiegel en Gueri·
dons tuiTchen beide kunnen fiaan. Ook moet g.:en VenaerKafyn al te digt by een fcheidwa::idt komen. Hy midJelmaatige
woonvertrekken zyn twee, en in zaaien drie of vyf Venflers
aan eene zveb genoeg. Tot de kleine Venflers worden gere.
kend de Half'uwflers; de Kap. of Dakvenflers, de opwaarts·
i1aande Openingen van Koep'.:ls en diergeiy:,en meer; daar
men met weinig licht op eöll';, plaats kan g\!noegen neemen
~ls in keldelkamers, Guarde. Robes, Houtkamers , enz. 't
Geen voor het overige de Tekening en perfpeél:ive ichets van
dezelven betreft, en wat verd,,! in :aanmerking van haaren
aanleg en verciering waargenomen moet worden, daarvan
vindtlJlell veele nuttige resels en aanmerkingen in GOLD.
MANS lJouwkonfl; insgelyks in L. C. STURMS. Duit[che over.
zetting van DAVILERS Cours d'ArchiteElure. Ook heeft de Ita·
liaan DGMINICUS DE ROSSI een fraai Werk van de cieraadjen
çit;r Deuren en Venfiers uitgegeeven • alwaar men aanwyfing
vmdt.
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vindt, hoe de venviffding van de cieraadjen by de Venllers
gefchikt, voor;.;cnomen kan word<;;n. Dt;: Vt:nfi~rraamen nJaakt
nJen. wegens het licht, aan h~t krUl3 en de Vleug~'s zoo
fmal, als 'het moge1yk is; maar aan de Vleugels, die ten befie
naar binnen open {laan , fiee'~t van ~iJ)nen het Belegtluk zoo
ver uit d:!t het de voege ot d(.:n aaliflag rondom bt:dekt ten
• cl oor fnUl
' ven k an.
•
einde de, wind niet
VENSTER-VZRClERlNG. Zoo h",et het R1am, 't welke
met de zyden van het Ven!ler rondom parallel gevoerd wordt_
Echter neemt men tot deefe Raamen uit de order, naar de.
welke men timmert, de Leden van de Ar;:hitraaf, en de Modul tot deere verdering is of ~ van de breedte van het
Venfier in het licht. 001, maakt men in 't gemeen aan de
Raamen, of enkele of dubbele Hoek-cieraadjen. en legt fom.
tyds boven dezelven nog een Frief of Karnies , met of zonder Fronton. Echter moeten In het laatftgemelde geval, drie.
hoekigen en ronden van beide zyJen, 0;> een en denzelfden
aart afwisfelen, welke verwilfding naar de regelen van de
Eurithmie op gelyke wy(e met de Ho::k.cieraadjen mOet waargenomen worden.
VENT, Cbeval qlli porte all vent. Wordt van een Paard gezegd.
dat zyn neus zoo hoog als zyne oaren ficekt.
VENT. Ce cbeval a du veilt· Zegt men van et;n Paard dat 11:erk
begint ajem te halkn.
VENTAS. ZO;) word:m in Spanjen de f1~g~e Herbergen op het
pi3tte land genoemd.
VEN rER. De Buik. Zie het Artykel AnnOTIIEN.
VENTER DRACO~IS. Dr:d,en buik, is h..:[ punt in de baan
van eene Planeet, alwaar de:l<!lve op het verlt,~ V,Jn di.! Eciiptica
aftbat.
VENTER EQUINUS, ZOO wordt van de fcbeikundigcn do
warmte van de Pdadenmif1: genaamJ, in welke zy hunne
T:r.é'tuuren cn Esfentien exuaht;eren.
VENTl!:R INFI\1US. Zie het Arcykcl flYPOGASTRTUM.
V ENTlL Valvala. In het Fran[ch SOltfJ.7pe, de kl::p in de Pomp,
wor Je van Let!l of geel koper. op verfcheidene wyfen ge·
maakt, eil gaat dus open en toe. dat het water naar binnen
rnlar niet weder naar buiten kan.
De klep in het inwendige van een Orgel wordt ins~elyks Ven·
til gcnaarnd; en wordt opgetrokken. om den Wind in de PV·
pen te laaten. - Voorts de klep in een Blaasbalk • die belet
dat de ingetrokken winde niet weder te rug gaat.
VENTILAT IO. Betekende by de Ouden dat de omloop des
Blads na de aderlaating eene vryere beweeging verkreeg.
VENTILATO R. Een werktuig waar door de befmette lucht
van eene beflooten plaats, als een Hofpitaal. Schip J Kamer,
1i 5
enl.
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enz. in zuivere en frisfe lucht kan veranderd worden. Do
fchadelyke eigenfchapren van een kw~.ade Lucht zyn lang
bekend geweetl:, maar ondertufP:hen ntet genoeg in praétyl::
gebragt om dezelven weg te neemen ; doch bet is te hoop en
dat de onvermoeide poogingen van Dr. Hales. om de onheiJen, fpruitende uit eene befmette lucht, in een helder licht
te zetten en de hulpmiddelen die by daar tegen in het werk
}leeft gefield, eindelyk zullen ZegepraaIen over (Fe vf:rbaafr:n.
de halfiarrigbeden. welken, waar het geen byzonder lid,';::;
betreft, het geheele menfchdom fchynen te beheer [enen. "n
die over het algemeen beletten om naauwkeurig acht te Daan
op de eene of andere nieuwe ontdekking.
De Ventilators door dien fchrandercn Edelman ontdekt befiaan uit eene vierkante Doos. A TI CD, Plaat CCLXVH.
Fig. 1. omtrent tien voet lang, vyf wyd en twee diep ; in
het midden van welke eene breede verdeeIJng of Middelrifts
gepfaatft; gemaakt om op- en nederwaarts te beweegen van A
tor C, op bengfefs aan het end E, door middel van een
yferen Pen of Roede ZR. in het middelrif by Z vaftgezet.
E:;ne andere Doos. Viln hetzelfde maak fel als de voorige ,hebbende een dergeiyk Middefrif, Draaiboom, enz. wordt
mby de eerlle geplaatft. ibid. Fig. 2. met derzelver Roede
R Z. Beide deere Roeden worden vaftgemaakt a3n eellen
Hefboom F. G, beweegbaar by het Centrum 0; zoo dat door
de beurtelingfche ryfing en daaling of nederdrulddllg van den
Hefboom F. G, het Midddrif ins(;dyks beurtelings wordt
opgehaald en nedergedrukt , door wdke b(;weeging de dub.
hele blaasb3lken tevens de lucht uit-en inlaaten.
Om het
Middelrif ligter te maaken, kan lllen hetzelve faamenftelien
uit vier balken in de langte; en zoo veejen die dezelvcn kruis.
fen. ieder omtrent drie duimen breed. en één duim dik, wor·
àende de opene tuffchcnruimtens gevuld met dunne panneelt'n
van vuun,n planken. Om het middelrif met meerder gemak te
Goen beweegen t en zonder de kanten van de Doofen te raaken, is 'er een yferen Regulator NL. Fig. 1. regt op valt.
gemaakt aan het midden van het end A C van de Doos. Ge.
lyk zeer weinig lucht zal uitgaan, indien de hoeken van het
middeldf zyn binnen een twintig!l:e deel van een duim van de
einden van de doos, zoo is 'er geene noodzllaklyl,heid tot
lederen zyden. gelyk in gemeene blaasbalken. Ht:t end AC
van de doos t moet eenigÎlnts Cirkelvormig"zyn, op dat het te
beter gefchikt zy tot het ryfen en vallen van bet middelrïf,
en aan het andere end van het middelrifmoet eenefchllifvan
leder over de hengfeJs genaaid worden.
Aan de Ventilators hierboven befchreeven t worden agt kleppen
(Valuula:) gevoegd toC het doorlaaten van de lucht; deefe
l;.lep~
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zvn gepla~tfl: :lan het hangende end TI Q, Ff.:!;. 2. genommer,j I, 2,3, 4, &c. De klep I gaat inwaarts open, o:n
dt: lucht in te la1ten. wanneer he, lT!!dde'rif aan het andere
end wordt IJcê:'gcdrukt, door mid \:1 van dtn Hefboom F G;
en terzelver cyJ wordt de kkp 3. in c!e benedcn(h: ve:1cilator
geOootcn door d!! fla:n"ng-;:drul-:te ',u,~.t. d~e door dl.: klep 4
uitgaat: maar II';;-:;neer h~t mldct!nf op;;::i1gr wordt. flUit de
klep J. en de !ucht gaot u:t dcor de kkp 2. Het zelfde moet
waargenofflen worJ~n O!1lticnt de klerpen 5.6, 7, 8, van de
andere ~O()s. zoo dat wanneer d'jor ce b:;v.reeging van den
Hefboom FG. ht;t Mddelrif Me:n:crnp,s ryll en daalt, alsdan
t'.'1ee van de VenUaiors geduurig de lucht illlreklwn, en de
andere twte ter zelver 'yd dezelve uitfJia:lfen door degefchik.
te kleppen, komen,!e de lucht in door de Ideppen 1,3,6.8,
en gaande uit doo~ de Id ~P?:;n 2, 4. 5, 7. ihn de V <::rt il:ttors.
voor de kleppen. 15 v,1l1,seiJJa:l~:C (~cn RO:::k Q Q M M • Fig. 3 •
als een g('meen ReceptacZÛU1/l voor all' de lu~ht die uit deefe
};leppen komt, welke luci~t ui~gcl<;idt wordt door de opening
p. gaande door den muur van I;!el) Gebouw, <'ie.
Uit de bovennaande verkiaaring, kan de n~tuur der Ventila.
tors gemaU;ciyk ver!1:ann worden, en liaalOllI zullen wy korter
zyn in de volgende befç,ïryving van cic geen en welken laatfl:
geplaat!1: zyn in Ne'v;;ate, om die GC\'ar.;;ènis V;1ll derzelver
k waade lucht te zuiveren. In deere Gevar:.~enis bevir,Jen. zig
zeVtn Ventilators, ieder van negen "oet I.ms, en vyflehalf
voet wyd ;zynde twee paar V;llJ deze:vt:n op malkander gelegd.
D~ere Ventilators wordtm door midJd van een Windmolen in
bewecging gebragt. De klcpp:n \'.1n de Venti:acurs openen
zit; in een wyde houten Doos AB. Fig, 4. die aan de Ven.
tilators is vall~emaakt door de hoek<:11 A A; dce!";: Doos is
.... erdeeI.1 in drie tUi fchenruimtcns; de middt:J!tt: of groot (le •
CC, ontvangt all' de kwaade lucht die door de Vt!ntilators
or.tla!1: wadt , waarna ze uirgzat door eenen fiam D D, van
vyftit:l1 duim wyd, io de openlucht. Di: uitwendige tulLhcllruimrens BBBB, ontvangen de kwaade lucht door de nam·
Ir.~n F F, van de onderlcheidene Gev:lI1geniff;!n, van waar ze
\'~:g3derd wordt in de Ventila:ors, door <!~ l,:cppcn dlCbinnen.
wa~rls opengaan, en als dan ontl~1l door ,Ie an':!erc kleppen
van de VentIlators, in de middelil:e verdeding van de Doos.
en ~'andaar ge;c;:jj, Goor de Pyp D D in de open lucht, Oe
Ventilators zyn gepIaatil: in eene boven·verJic;:plng van New.
gate. ten einde na:!er te zyn by de Daken, waar de Wind.
molen, die dezel vtn in beweeging brengt, geplaatil: is; en van
ieder der uitwendige Neus· G:lten F F, zyn il:ammt!n. met
fchuivende Leiders .Ioopende in de ver[ehillende G~v.lDgcnis·
fen. Zoo dat door het openen van deeCe fiamll1en, een der
!.lepl~~n
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gevangenhulfen gev~nt.i!eerd k~n worden, 't zy alleen I ofveee
len te gelyk. Ter. (:;ln,Q(! de mlddeJ[chotten niet rr.ogen bloot.·
gefield zyn aan gebre.i. van lucht, wanneer alle de Jhm;r.ell
of pypen ge{loo,en zyn , zyn 'er twee gaten gemaakt in de
uitwendige Neusgaten, by E E, die gedekt zyn met doofen,
twintig duim lang en veertien wyd. In den bo:lem van ieder
deerer Doofen is een groote beweegbaare klep, van zu11; eene
zwaarte dat ze niet opengaat dan wanneer alle de andere door.
tochten voor de lucht geflopt zyn. Door middel van de~fe
kleppen worden de Ventilators van lucht voorzien , wanne~r
alle de Pypen, loopende in de verfchilIende Gevangenis[tn ,
ge{looten zyn, en de middelfchotten zyn niet in gevaar om
door gebrek van dezelve te breeken.
De Windmolen, Fig. S opgericht om de Ventilators te doen
werl,en, is gefchikt om met een kleinen graad van wind te beweegen , opdat de Ventilators te uikwilfer mogren aan het
werk gebragt worden. De voet van den Molen is vafl:gemaakt op vier Kruisboomen , en ondmfleund door de Balken
u w x 'J. Deefe voet is hol, op dat de y[cren pen a daar door
kan loopen. zynJe het beneden einde daarvan vafigemaakt aan
den Hefboo:n van de V!Olltilators. Het boveneinde van decfe
Pen loopt tot de yferen Asboom, welke een hef-yrer heeft van
zes duim lang, en daarom een Ilreek gedt van dertien duim;
en het andere end aan den Hefboom valt zynde , op een ge.
fchikten afftand van bet midJeJpullt van deszelfs beweeging.
heft het middelfchot vyftien duim op. De yferen As.
bOO~l Ill'ekt zig omtrent twee VOtt uit boven de face van
de Zeilen, van het uiteinde van welken p. agt y[eren bouten
loopen n:wr de vleugels m, n, 0 , p, q r, s, &c Het Ra:l:u
draait op dl.:!o P0f1:, op wryvende. Wie:en, zoo dJt de Zei:6n
altyJ DaH deo wind gekeerd fia'lO. door midje! v:m den Vlet!
gd i; I is de breek· puol, welke, door bet tn;kl'en van Iwt
toUW k, de Molen (lopt: b, d. c • e zyn yferen bomen, aan
ieder end v3ïtgema:<I"t met yleren Grendels, om het Raam
voor breeken te bewaaren.
Fig. 6 verbeeldt een Infirument. dat uitgevonden is om vei.
lig te gaan in de Dampen en andere fchadtlyke Luck XZ
vertoont een vierkant fiuk Vlier- of Wilgenhout, van een ,'oec
lang I en twee duim beide in breedte en diepte, met eene o)ening KLQU, van vyfagtfl:e van een duim diamerer, daardoor
geboord; en, in CD, korte Zwikken, met dergelyke gaten
daarin geboord; aan welke Zwll,ken kunnen vaftgemaakt wor_
den Rotting"rieten door midJel van korte buigfaame IedereIl
pypen. ten einde by de vereenigingen buigfaam te zyn.
N , T , S, zyn vierkante garen, twee dui m diep, en een ell

órievierendeel duim wyd, met derzelver lederen dekfels
FG ,Hl,
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FG, I-II. daarover va/lgemaakt. IN is een breede lederen
Klep, beweegende op vereenigingen in I, om te openen door
dl;! kragt van d!;! Lucht, die door de Pyp BKL gaat, wanneer
de a,km ingetrokke'l wordt door den monj, in het middelfie
Zwikje,'t welke /laat vyfagt/len V311 een duim boven GH. GS is eene andere der~(,lyke klep, welke de opening Ouit
in Q. hcd digt, terwyl de adem ingetrokken wordt, door
het mi.ideltlc Zwikje; maar wannc(;r. in het tegendeel de
p~rroon uitajemt door het midt!(!I!1~ Zw:kje, zoo fluit het
klepje IN het gat L, en de andere klep GS opent zig voor
den adem, om vryelyk lIit te gaan door de Pyp U A; waar.
door de perfoon altyd verITche lucht inäJemt. Daar zyn twee
flyve koperdraadl:n, gelyk T, vafigemaakt om te verhinderen
dat de ldeppcn te ver opèngaan, terwyl de kragt van den
adem, die maar klefn is, dezelven niet kan Ouiten. Dit In.
firument kan aan den mond gezet worden door middel van
een TJp, of Kaard, rondom het hoofd vafigemaakt; en het
zal genoegfaam zyn, cm kuITens te hebben aan de hoornen
C en D, om een gedeelte van de drukking tegens te gaan.
Door behulp van dit In/lrument kan iemant in eene bedwel.
mende lucht gaan, als in eenige Mynen. enz. zynde zyne
N <.:usgaten gell:opt met Kattoen, zonder eenig gevaar om te
verHikkelJ.
VENTOSA. VentoJce. Koppen, Laatkoppen. Zie het Artykel
KOPPEN.

VENTOSITAS SPINlE. Caries.

Zie het Artykel

BEEN.EE.

TER.

VENTRALE- Lucida Cinguli Zie het Artykel MIRACH.
VENTRES. Ze het Artykcl CAVITATES.
VENTRICULI CEREBRI. D~ l-Ier.fTenkameren, komen VOort
van de holte die in het mergagtige weeren is; welke van bOt
ven breed zynde, zig gemakkelyk in een naauwen grond ein.
digt. overwelke het bovenfie deel der herITenen , van de
voor- tot de agterheriTenen, gelyk als terug geboogen. ge.
plJat/l is.
VENTRICULI CORDIS. De 1Ilirtekammn_ Zyn tweegroote
holligheden, waarvan ieder zoo ruim is, dat daarïn IIgtelyk
wel vier, v~ f of meer Lepels vol vogt kunnen geplaar/l wor.
den. Zy worden verdeeld in een regter- en flinker holligheid.
De regter is wyder, maar korter en loopt niet tot aan de punt
van hel hart. De linker is naauwer maar langer, en loopt
tot aan de punt van het hart.
VENTRICULUS. Zie bet Artykel MAAG.
VENTRILOQUI. Dus worden bedrieglyke Voorzeggers ge.
naamd, die net ligtgeloovige Volk diets maaken, dat een ze.
kere Geeft de Stem uit hunnen buik formeert. Zy worden

in
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in het Nederduitfch Buikfpreekers genoemd. De Roekverkoo·
pers Warnars en van der Plaats hebben VOor Wcmig Ja;:ren
een werkje doen vertaaIen , uft het Franfch van den Heer D.e
LA CHAPELLE. getyreld: Ve'fla~ 'Van de veruaazende Hiflorien
der zoogenaamde BuikJpreekers, nu onlangs in Frankryk '(JOGT.
gevallen; waarin tevens re oorzaak van dit won~erlyk vermo·
gen ondel'zogt, en deszelfs weefenlyk bei1:aan met verfcheidere
voorbeelden, zoo uit de oude als nieuwe Gefchiedeniff.il,
bevefl:igd wordt.
VENTUS. Zie het Artykel WIND.
VENULA. Een verkleinwoord van Vena, betekenende Adertje, en is een dunne en korte aderlyke 'tak.
VENULUS. Et;n dn voornaamfl:en onder de Latyr.en, die
hulp ging vraagen by Diomedes tegens de Troyaanen; maar te
vergeefs.
VENUS. Anders CYPRIS, Dogter van den Hemel en van de
Aarde, of volgens fommigen van de Zee. Men zegt dat Sa'
turnus de oorzaak haarer geboor:e was. en dat zy uit het fchuim
der Zee gevormd wierd, fchoon veelen voorwenden dat zy
de Dogter was van Jupiter en Dioné. Daar zyn veele Venusfen geweefl:, zoo men op de Gefchiedenis acbt wil geeven. en
het is waarfchynely!l:, dat alle de Ontugtigheden (DebatIcbes)
die men i1egts aan eene toefchryft, van verfcheide Vrouwen
waren, aan welken men deefen naam gaf. Wat 'er van zjT.
aanftonds na haare geboorte, bragten haar de Duren met
groote pragt in den Hemel, waar alle de Goden haar zoo [choon
vonden, dat zy haar wilden tlouwen. en haar Godinne der
Liefde noemden. VALCANUS trouwde haar, omdat hy voor
Jupiter blik[ems gefmeedt had tegens de Reufen. Deefe Godin haar man niet kunnende veldraagen, ter oorzaake van zyne lelykheid, had eene menigte Minnaars, onder anderen de
Gvd Mars. - Vulcanus haar met deefen God verrafl: hebbende.
omrfl'lgde de plaats met een kleinen onzigtbaaren Roofter , en
liep vervolgees alle de Goden, die met hem fpottenden. Zy
trouwde ook AlielJifes, een Troyaans Vorft. waar by zy
Eneas kreeg, 'voorwien zy door Vulcanus w~penen liet î"meeden, toen deefe VorO: lD !calicn een nieuw Koninkryk ging
f1:ichten, Zy beminde Ar!onis. Mtn zegt dar zy Cupido kreeg
by den God Mars. Dee!e Godin had eenen Gordel, die zoo
onfeilbaar liefde inboef~mde. dat JliDO ze van hun leende om
zig van Jupiter te doen beminnen. Venus was alryd verzeld
van de Bevalligheden (Graces) van de Lagehen (Ris) van de
Spelen, Vermaal\en, cn Aanlokkige/1_ Pt/ris', voor wien zy
zig in alle h'aare î"choonheid vertoode, gaf h13r den Appel
die Juno en Pallas met haar betwifteden, en dje de Wanorder op de Tafel had geworpen, op de BluUüft van Thetis ell
va!l
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van Peleus, Zy zat voor In alle de vermaaken, en haare
Fe~ftcn wier ,!en gevierd door allerlei [oorten van ontugtighedcn. I\1en bouwde baar overal Tempels. De pragtigften
w~rtn die van Am:nhonce, van Lesbos, van Paphos • van
Gnidus van Cychera en van Chyprus. Zy wilde dat de Co.
lomba haar [V~gewy~t wierd, ter oorzaalte van de Nymph
Peri!l:era, die haar hielp om Bloemen te plukken, [en tyde
baard wedciingfchap met Cupido.
Men veneddt h;,ar gcmeenelyk met Cup:do ha~r Zoon, op
eenen wagen, door Duiven getrokken. of door Zwaanen. of
door Mc)f[chen, en fomtyds gezeeten op één' Bok. 'Er is
niets 3fgryslyker dan alle de ontugtigheden welken de Poeëten
V~II die fchanddyke Godin verhaalen.
VENUS. (In de Aflro;lOmie) Is de allerfraaiile Ster, niet al.
leen onder de Planetten, Iliaar ook van alle de overil:en aan
den Hemd, die niet boven de 47 Graaden van de Zon af.
ga.J(. en dierhalven of tegens bet Wellen na den ondergang
der Zon, of ten Ooften kort voor haaren opgang gezien
w0rdt. Door Verrekykers kan men haar af· en toeneemend
Licht zeer duidelxk erkennen. cn daaruit oDwederfpreekelyk
bewyzen, dat zy zig rondom de Zon beweegt, en haar weg
den Aardkloot uitlluit. - HevEL, in zynen Prolegomenis Se.
le,,'gl'apbite, pag. 68, heeft de volgende Obfervatien daarvan
medegedeeld, dat, wanneer dezelve kort na den ondergang
Van de Zon gezien \Vordt, zy mit vol Echt f.hynt. hoe ver.
der zy echter van de Zon afgaat. meer en meer van haar
licht verlieft; tot dat dezelve eindelyk in haaren grootften af.
lland, welke nooit. 2JO:J als wy bo\'en reeds gezegd hebben.
boven de 47 Graadeo is. maar half verlicht fchynt; itJdien zy
na~erhand de Zon weder nadert, neemt haar licht telkens
meer en meer af. hoe nader zy am de Zon komt. En zoo
dra zy weder Iwrt voor den opgang van de Zon gezien wordt.
io; zy zeer weinig verlicht. Maar indien deefe Ster van de
Ze\n afgaat, neemt haar licht telkens toe, tot dat zy in den
grooc!len aflhnJ van de Zon weder de helft verlicht is. Als
zy echter weder tot de Zon keert, neemt haar licht telkens:
toe. tot dat zy eindelyk met vol Jicht fchynt, wanneer zy zig
ondn de Scra~lc;n van de Morgenzon verbergen wil. Dus
wordt meefleO'ieels maar een gedeelte van deefe Ster verlicht
gezien, g::lyk in de Maan. als dezelve niet vol is, en het
verlichte deel is altooi na~r de Zon gekeerd.
DE LA HrRe heeft Ar.no 1700. door eenen Verrekyker van
16 vo::!t, in dede Planeet groote Bergen. gelyk in de Maan.
wa:.rgcnomen, en door dien Verrekyker kwam dezelve drie.
maal zoo groot voor als de Maan, wanneer dezelve met bloo.
te oog~11 r.ezien wOldt, gelyk zulks uit de Memoirts de fACQ'
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demie Royale des Scimces. van dit zelfde Jaar. p. 288. Jfqq.
te zien is. Uit al betwelke zeker kan bellooten worden. Jat
de P'e1IUS even zulk een Ligchaam als de Maan. en gevolgiyk:
ook als onzc:n Aardkloot is. Zoo lang de Waerd~ Ir,~a:
heeft men dezelve niet meer dan twee maal in dt Zon hl!
zien. te weeten in het Jaar 1639. den 24 Novemb~r. t:n in
het Jaar I]6r. den 25 Mei. gelyk zulks door Jem'lias Ho·
ROCClUS. een Engel,man; in zynen Obfervatiorlibus ClBlcft.
Oper. poflhum. p. 393. aall~etekend was.
VENUS. Betekent by de Chymiften zoo veel als Iwper. wor.
dende aldus f?. getekend.
VENUSBERG. MOlls Veneris. De oude Afhologillen. die
zig ophielden. om uit de befchouwing van de handpain: gn:!·
der geluk te zeggen. gaven deefen naam a:in eent: groote
verhevenheid. die men aan den rand van de hand vind[. en
door de Muisfpier onder den duim gemaakt is.
Dus wordt ook eene verhevenheid. die boven den bovenften
Hoeklafch der groote Lippen geplaatfi is. en zig boven de
uitwendige vrouweiyke Teelleden bevindt. genaamd. Deere
verhe-renheid is door het vet gemaakt, en door het vel be.
dekt. Zy wordt op den ouderdom der huwbaarheid met haair.
dat aan dat der Oxelen gelyk is. bedekt. Het gebruik dt:efer haairen fchynt onbepüalJ. lIet is bewysbaar dat zy da~r
zyn om te btletten, dat de wryvingen ten tyde der minnepleeging niet rrnenelyk worden. Dit is ook het gebru:k dat
men veronderfiel!en moet, dat het vet heeft. 't welke de~fl!
verhevenheid uitmaakt.
VENUS-nOEKJE. Hiervan verhaalt men dat het de !>ragt
hteft , om de Geeften te dwingen, en den Duivel zeh'e In
de gedaante van eene Vlieg. in cen GI.1S te bannen. gt !yl~
men zig niet fchaamt te zeggen dJt Salomon geJaJn hedr.
Dus waant men dat de boofc Getft kan geplaagJ \VorJen, en
gtnoodz3akt 0111 ~ndere GetiJen te dwingen. Gm allerlei fch~t·
ten en anJere begeerde zaakcn in het et:ne of andere Vertr(;k
te brengen.
VENUS·BUIL. Bubo Venereus. Is een toeval van de Spaanfehe Pukl,t:n en Druipt:rt. veroorza~kt door èt! \'ermcngmg
met een bdmtt Vrouwsperfoon. lndic;n deefc O;;g.:maRken
voor de kwyling niet willen wyken, kan men de volg..:nde
Pleifter daartoe gebiuiken;

~.
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EIIIPlaflr. Me/ilot.
Mucagin.
de Rail. CUm Mercur.
B. q, 'U.

M.

Ma1r hier moet wel in aanmerking genomen worden t dat alo
dl;: Bllbnnes r.06 in den beginne zyn. dat is. als de fiof daar.
Ïn opge{]ootcn, nog niet aan het rotten is t geene MaturarltiiJ
of ryp!l1aaktnde. maar Rejol'DC1ltia. oploiTènde middelen moe..
tcn gebruikt worden; en deeren zyn:
Ijl.. Empt. de Rail. cum Triplo Mercurii.
Diapbom. Mynficbt. j.

3

M.

5iij.

Ten inwendigen gebruike zyn dienfilg de Deco:Ia Lignorum en
de Vomitoria; maar als de flof (;tterig geworden is, zoo gebruikt men eene weekrnaakende Plei!l:er; daarna wordt de Bu·
bo met een Cauteriwn potentiale geopend. en met een Pleifier
bt:dekt. Inwendig kan men ook vogtigmaakende Decofla ge·
bruiken , be!l:aande uit Rad. A/tb Bardan. Liquirit. SarfaIJ(J'
til!. Rafur. Cam. Cer'U. PajJul. min. Fic. en \'ooraf een Braak·
middel uit Tartar. Emet. of Mercur. vita:. DOLmus E1ic)'clIJ.
pa:d. Cbimrg. pog. S09 pryll: dit volgende onrt indend vogt J
om de Bubones dikwils daarmede te beibyken:
~

Spirit. vini A/caliJa~. 5 vj.
Ci7l1wmom. AcutijJ. 3
Caryopbyll. 6.
Croei opt. 3i tso

3

vJ.

meng, digereer en deailleer dit, en bewaar hetzelve ten ge~
bruike.
VENUS DEALBATA. Zoo wordt wit koper genaamd.
VENLTS-ENGEL. Du! noemen de byge:oovige Jooden een
zekeren kwaadl:n Geeft. door wien de Men Cch(;1l rot ontuch·
tighdd worden aangefpoord. Edoch zy meer.en dat de Wae·
reld oeefen boofen Engel niet kan ontbeeren. omdat anders d@
vnortlt'e!hg van Menfchen en Dieren zoude 0phoudelJ.
VENUS-IIAIR. Zie het Artykel VUOUWEN!lAIR.
VEN US- TAAR. Zie het Artykel PLANEETEN JAAR.
VENUSKOUS. Co;zcha Ve1If7la. Men gedt dècfen naam aan
eene lweefchelpige Schelp. van het ge Dacht éer Gaaptrs. Zy
is bynaoeyrond en gewelfd. en in het ronde n,er evtnwydi;;\:
fireepen ge voord. Het \'oorf~e ge.Jeelte van deefe Schelp nr·
X. DEEL.
Kk
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5t4

V EN U.

toont de Schede der B_~3rmoede~ van eene VrouW. Zy is in
het rO!lde mer 11';:l,els he7.et, die ~eer of min 1lerk en 12ng
:lV1'1. Dee(e Srhelp wordt ;~eer gC'zogt.
VENUS-NAVEL. Z~e ht'[ ktykel UlIIilTUCUS VENERrs.
VENUS-PR:KKEL. 'Venus-Angel, Kittelaar. Zie het Artykel
CLITORIS-

VENUS-SPIEREN, Zyn franie purper-bloemt jes , die in April
gezaaid worden. Men kan z,;; over laaten 11:aan, of op de
ho"ken eler Bloemhedden verplanten.
VENUS·STEEN. Hi[lera Petra. Men geert dee[en naam aan
d~ Steene'] . die de' na!uurlyke deel en der Vrouwen verbeelden· De V;;nusneen. die mede Moederftem genoemd wordt.
j, niet andel s dan de N(lot van eene fOort van Boorhorentje •
dJ! O[lreo ptf1al1ite genoe:nd wordt. Men vindt 'er gemeene.
lyk die meef of min gevie1l2èJ en 0P5ezct zyn, op een berg
in de nabuurfrh:Jp V3fl C0bl,.:'nts.
VENUS ZIEKTE, Luts Venma. De Sp1:1Dfche Pokken, an·
ders ook ~en0cmd NlorlJltJ GaUicus en Neopolitanus. -omdat
ze Vo{)r11('~'n în het Fran [che Legt' r en in U~ N apelfche Be·
]e~eLng aiOtnC1e voortg::-plant is _ De oud(:;n noemden deere
Zkkte Sypbilis. Het is ten afzigtelyk o1:gemnk als het diep
ingewmtei\ is. want het maakt den le~venJen menfch niet
alleen lOt een verrot li;;cbaam. maar fluit derz"lven ook. wegens de beimcttelykhcid. van alle medcheryl:.~ $:wmcnleev:ng
Ult. In het begin, als d:::;~fe Ziekte eerft iDgeflocpen is, blyit
ze d\kwils veele ma~IJJ"ll v.:rbon;en. en VEl'tOont z;g alleen
in traagheid der Le,Jen en e;;n we:r.ig bnofdpyn; do~h door
den Wd vet;!mlcren dccfe geringe tocvdlen in veel erger er •
als in pyn'yl;heid der [ch;jamdeden, met eene jeukte der Le·
den. f1:èrkt; en vafte hoofJpyn, die det n3gts h~\'ig~r wordt.
veranderende in z,,;'e;::ren, die zig vertoDIlC:J fpü:Sfagt!g, geel
fchubagtig. en wet blaàren die overal op het Logebaam te
voorG::hyn 1\0 T'::n, voornaqme:yk aan het voorhoofd, de [ehaJTle:heirl en h,'t v''';le;nelte; als ook in de klic7en • in èe
Proftata en in de Uretra" Eindelyk: worden ook de Beenderen zt:lve aangetafl: en doorvreeten' Beh~rven dee[en. komen
'cr nag meer' toevalien by, als het vergaan van d'~n eetluft,
met drukking en pyn voor de Maag, bleekheid in het 32nge.
zigt. donlr.~rheid in de oog en , [cRorheid, hod!:, zinkingen,
fuifen der Doren, zw;;lling der klieren, en in de keel agter de
ooren. en de f::haamdeelen; welken dan Bubones en Topbi
genoemd worden; eindelyk vallen de Hoofhairen uit. Men
moet ondertuffchen niet denkcn dat alle decfe aangehaalde toe·
vaJlen telkens by de Pol,ken zyn; cczelven kunnen 'er wel
zyn, maar by [ommigcn is. by voorbeeld, geen pyn in de
kden a en nogtans wordt het Ligchaam met bladeren en v~r-

zwe;;:·
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zweeringen gekweld; en integendeel anderen hebben kleine
bladeren en worden door groote pyn gekweld. Hier moet men
wel zorg draagen dat men niet aanfionds den Lyder te onrech.
Ie befchuldige, en denzelve een kwaaden naam geeve, als
men eenige blaarl,:n op het Ligchaam. of eene verzweering in
den mond. enz. vindt; gc!yk fomtyds door onvoorzigtige en
reukeloofe Pokmeefters gedaan wordt" die dik wils de Menfchen
van eer en geld berooven; men moet, zeggen wy, niet te
Jigtvaardig oordeelen, ten zy men vee!e deefer aangehaalde
Toevallen te ge!yk befpeure. Ook zyn de verzweeringen en
de rponsagtige fchubbige blaaren a~n de fchaamdeelen, of
een GOllorrblEa Virulenta daarvan bylla de allerzekerUe tel\'e~

nen.
Î)eefe Ziekte heeft tot haar oorzaak eene Cauflieke fcherpte
des n:oeds • die fomtyds met eelle flymai'tlge raauwigheid vergezeld, eh forntyds zonder dezelve is. Ze~r zelden wordt de
fcherpte in het Ligchaam voortgeteeid, maar gemeenelyk van
buiten in hetzelve aangebragt ; dat is, of met het Zaad der
Ouderen, of door de melk der Minnemoeders • of door het
SpeeHel, Zweet. of dat wel het meefte gcf<;;hiedt, door een
onzuiveren hyflaap.
De Geneefing deefer Ziekte is tweederlei ; de eene Cttrativa
en de andere PrceJervativtT,. Tot de Cum Pr~Jervativa is het
goed dat men de Teeldeelen waifche met WJrmen wyn, pis,
of Speek fel , of met het Decofl. FmfuT, Anderen pryfen
daartoe aan Aq. Reg. Hung. Spirit. ViJl. Aq. Tberiacalis. SUCf.
Citri &c. - By de Vrouwen mO;;'en ook de fchaamdee!cil
met fchoone Boomwol gezuiverd waden: en in de Vtslvll.
moet een Huk Spons geil:ooken worden. Anderen pryfen den
Sp. Tberiacal. Camp borat. De geneefir,g zelve gefchiedt op
veelerlei wyze. Sommigen doen ze door SZtdofifera, en ge.
brniken de Decofla Lignor. daarby, beltaande uit Cort. Guajac.
Lign. Rbod. Juniper. Rad, Bardan. SarJûparilt, Chin. Glycyr.
,·biz. Antimon. crud. en Mercur. viv. llEIN:;IUS pryft zeer !lerk

aan dit volgende DecoCtum:
I,l!. Lign. Sana. Refinos. q. s.

Maak dit tot Poeder als een Meel, doe het in een fierke en
gr00te Glafen Vlefch; bevogtig dit met een 114.en(!mum Spi.
rituoj'um; ftop dezelve wel toe) en laat het vyf of zes d2gt!l
in eene warme plaats digel'eeren, en bew8.iJt b,~t tot bet ge.
bruik. Als men bet nooelig heeft, neemt ~:;;n twee Lepels
vol van dIt bevogtigde hc'.ymeel. en vervolgens:

lik
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~. MYfru. p.:lr.
Rad. CIJ!!1

3 ti.

á3 j~.
3j.'

Sa'J':i~arili.

.

Liquirit

Cl1!7l.1mom. ; If.
Cortie. Wi,:taa,l.

5 'l j.

Giet d'larop a~t pinten knokenJ wa:er, en doe 'cr by r~ferc!lr.
vij of vi ij , die i~ een VJft l~deJtm z~kje toegehoncien
is; C\'en zoo veel Antzmon. Crud. JO e~n d,gten zak \'3n Iy.
waat geboden; ï.;'!1k dcde met een dun touw boven aan
den ketel zop v~ft, dat Ze! den pond niet ra;·ken maar om.
fre;)t in htt midden van he( ",;;ier hangen blvfr; m:JJk den
Ketel digt toe; Ver/weer aJl,~ de~zelf~ voegen ;.1'<::1 tr.e: ~ee/!.
en laat het zoo 16 tI\.nn in h~et z1nd digeTcere;z; 315 het koud
geworden is, zyg het GOO~ eer.' doek en bewnr il"t in F!es.
fen. die wel kunnen gdloofl.n worden. L:I3t re Ly.iers een
\\'ynroemertje hiton'an, '~mor!?ens en 's av~mJs warm drin.
Kt!n. Sommigen f!cbruiken daarby deeCe Ejfr:'ltia Ante·Venl:.
rea, gemaakt op de volgende wyfe'

vivo

3

~.

3

Raljam. Co,~aib.
i.
Rejill. Uil,ll. S~llÈl. 5 ij.
Sn (Tafr ~ f,.
Spirit. ViII. ,~ff;fir.
v.

3

Sat. Tart. :; 6

Dir;geer èeefc en bewaaï de EiJel!tia. Doch alle Li/!chaamcn
zy:J nict in ftaat om aan het zwet[erJ ;:ehragt te \vorJen Ook:
laaten de kragten van fommigen geenÎlnts toe, om op deefe
wyze geneeCer. te worden. Hierom doet men bcter (ht men
Purga7ltia, MerCltrialia, en Decofta Ligllorui1l u'et Fo!. Sen.
ll/E gebruike; doch door eenig~ wordt de~r:: GcneeswyCe
weinig geotfFend; ma,lr zy gebruiken meeft de Saljvll~io of
kwyling, ol1ldlt ze van veelen als een UniverCeel middel te· .
"ees deere liekte\aangemerkt wordt. DeeCè nu worrlt door
~lwendige of door uitwendige middelen bevorderd. Door uit.
wendige middelen brengt men de Lyderen op vyfJerhande wyfen Olan het kwylen. als:
I.

Door Smeeringen.

Door een Riem of Gordel van Kwik.
3. Door K wikp!cillers.
4. Door WatTchi,.,gen. en
5. Door Rookingen.
2.

De eerfle foort. door fmeeringen, wordt van de meel1:cn voor

de
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de be!1c ~~].():.J 'én, en hierom ook hoven alle :Inderen gebrui~t.
M':11 Lelic:( "3:mo;; hd volgcnd~ U'igue71Wm:

~. _Arg~';t 'l:iv.

3

vj.
OH .'Tlliif,er.
L'71i ana :; ivo
:>

P ;;);511c,i. Allatis.
Ca/lis
Srtis, /l1l!!
Misce.

3j 6.

}lLEG~Y, iJl O!{ervl1t. ill L!lem Viller. e3p. 11, § 4 mJ~ht
h~t 0i' Je volticnJt: een\'ouivJigc wyfe, die ech~er l:~er

goed is.
i}:.

Mcrcur, 'l:iv

3IV.

Tberebi,:tb. ~ Ij.
O/ei L1urin
Croci 3 ij

?ij.

UIl{juer.t. RoJac. ftt 6.
Mi{ce.
Of bv HtER

Jlfed Praftie. Tra Et , de MDrb. G,ll·
nog Lent! ecO\"ouwdigere (meering gevon·

MERCURfALYS

ti-:. Cap. 6, ',vordt
d(;n, na,,'l1Liyk:
~.

Merc. viv, $ 6;
Bl,tJr. of

Ax!mg. Porci7l. q. s.

Mirce•
1\1 en k~n ook den Jl.fercurifLS met het Ul1gfLe11t!l71l Pomat. of
Rafat. tot een Z"ii' br('r.~pn; waaromlrert ,'e regre C]uanritd[
of pr0;'ortie. door PLATERUS wordt gefield, dat op 1\1 ERC.
t! j Axzwgice xvj genomen warde; en deefe hoeveelheid

3

l,an n:cn naar de gefldJheid en uitwerking vermeerderen of
verminderen. SENNERT wil dat men ni<.:t boven de zeven
oncen lOt de geh<.:ele fmeering gehruike, omè:Jt ze \'oor den
fierkflen genoeg zyn; voor de zwakken z)'n 3. 4 of 5 on·
ct:n genneg. Het is beter en zekerer. dat men met eene klei.
ne hoe"tdheU be.~ilJne. voornaamelyk by tedere Per{oonen
en kinderen. Dl;! zwakken kunnen. om den rweec!t'n dag.
doch de flerken alle dJgen, tot lJl,n de Salivatio b(fpeurr,
gefmeerd worden. De p!aatfen die gefmeerd worden, zyn de
gcwrigten der armen en btenen. SOnlryds laat lIien ook wel
Kk 3
èen
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den ru~gegr3at fmecren; m:laf als men berpcurt dat de S,;;'.
'Vatio aar;fiaande 13, houjt men met (meen?!, np.
Noopens de tweede wyCe mer den Gordd, dc;!rtoe neemt men
een Zeem of Laken, 't welk twee dwarife vingeren breed is;

befrneert dat met Mere. viv., die op de gemeene wyfe met
Ax:ung. Pord gedoodt is, en laat den band om de Lendenen
doen, en omtrent drie weeken dag en nagt draagen; of men
doodt den Mercurius met Speekfe!; of men mengt denzelven
met het wit van {'en ey, doet denzelven in Boomwol, naait
die in het Zeem, en maakt een Gordel of armband daarvan;
laat denzelven zoo lang draagen tot dat de kwyling volgt.
Tot de derde wyfe gebruikt men bet in de Apotheeken bekende Emplaftrum Vigollis de Rc;nis cum Mcrcurio. ln de~·
zelfs plaats kan ook het volgende gebruikt worden:
l~>

Emplaflr. de Melilot. tlij.
Tberebintb. :;; ij.

Mercur viv~
Mijce.

3i 13.

Of het volgende uit de Befchryv:ng van EI' IPli, F ERDIN, IE.
tor. ~'lJed. 17.
~.

Empl. de Meli!ot.
Oxycroc. an!), :& i,
,. , venet.
. T'L'ereJZntlJ.
M ercu.r. VIV.
Ol. Lzgn, S'lllEt. q. s.
F. Empt.

.

3 v j.

(!"?'

extZll,>.

•

Deefe Pleifl:er wordt op een Zeem gel1reeken, en op de h2lJ.
den, de voeten, den Ruggraat , enz, gelegd. en nagt en ,Lg
ge3raagen. Ook dient dezdvr: drie of viermaal vernieuwd te
worden. MidJelerwyl laat men den Lyder (omtyJs zweeten,
waarmede zoo lang aangehouden wordt. tot dat men de w·
kens der kwyling gewaar wordt. Zoo behaagen ook fommi·
gen de Lavamenta of W afTe hingen • :lJs zynde de vierde wyfe;
dat naamelyk de Merwrizu, of in eenig vogt gedilueerd en
uitwendig geappliceerd warde, of dat men Doeken, jn een
Mercuriaal water nat gemaakt, in de gedaante van een Epi_
tllema oplegge; of de armen en de Beenen worden met e"n
Doek, in dierge!yk Liquor nat gemaakt, 's morgens en 's avonds befl:reeken, en dus houdt men omtrent 10 dagen daarmede aan of zoo lang tot dat men de tekens der kwyling ge·
waar wordt. Men neemt gemeenelyk op eene onee lVlerc. I i,
2, en wel meer ponden water, laat dit tot de ontbilldin~en
van den Mercurius kooken; alsdan dompelt men da;lrïn eene

Spons,
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SpO:1S, cn !,clhyl;t 'smorgens en 'savonds de Leden daar.
n~cJc.:.

S~lffi'nir;i(l or
gcbr3~t. O:~l lk:fl:: wd lilt t..; V(I~rCIl.
beïeidt lw'n van te \'ooren hc~ Ltf(chaam des Ly.lels. vocJt
het m::t za",te eyer(;n cn :m:1e.c SJppt:ll. J\nJt'tl!1l willen ook

Ten Iaatfl:e

worc1~

Roa;;ingcn te

de SaIivatio ook nn,:: door

W"'iiC

dat de I\1~Jg leeg mvet zyn. Na d.lt dit g'~_a3n is, ZIIO iJlaJkt
meI) een kid,l v,_'rtrek heel warm. en 'TIcn [1:.1a~;t b,wcn een
VU'lr t:':il

rook, die de Ly,;eren niet a!l"cll !net Iwt

Li~chaam

•

m3 r oo~;: met den Neus en c1cn l\lortJ opvarg'.fl 1n\l(:tC:1.

H"t me.kerJ k:m met den Cinllab. jaflit, a;lccn

~l! 1,-.~n

wor,

den, als men van denzelven iederu reis 5 j op IWllien Itrooit;
maar opdat de lelykc flank. dien de Cinllaber van Zl~ gl:eft,
verheterd worde, doet men daarhy wclricl:e:;dc Po~ders uit
ll-laflicb. Oiiban.. Storae. Calall", Rad, !reaj', Cal 'jopb): lor. Ci".
llamOiJt Nuc. MoJcb. &c. Of delelfJf' !n,:rt',il 'l,tçll Iwnllen
met Tberebintb. Styrae. Liquid. of Tra;;ac1::tb. of ook de
Mere. erlllt, met Therpenty'n, ClZZ, tot 1'ruLUjci f?,t:,::.!at:t wor·
den. Dit nu zyn de uitwendige wyfen op wt:d;':n d;;; S..Ji'l:a.
tio te wc ge gebragt wordt. Om nu dezelve ook Jeor inwen·
dti';e middelen te bevorderen. daartoe wo:Jt ons ,~oor den
beroemden DolfZlJs deefe volgende wyCe aan de hand ge.
get:ven:
~.

Tu.rpetb. Mineral, gr. iij lot v.
Mere. gr. vj.

F. Rulv.
Welk Poeder eenige dagen agteréén gegecven wordt tot dat
de Sall.:atio volgt. Of ook

~. Mereur. dr;Ze. gr. vj.
VitfZ, gr. ij.
F. Pulvis.
Men kan dit ook met C071ferv. fIlmar. tot f'en Bolus maaken;
of men kan Mere. Dule. 3 j of turpetb, JU inefal. gr. ij. jij.
of ivo dagelyks met kruim van brood tot pillen maaken en
laaten gebruiken. Sommigen wenden ook moeire :Jan om
by t~'dere P.;;rCoonen de kwyling door deefe li,Dclltitl Ie wl.':eg
te brengen:
ljt., Effmt. Hyperic.

Vrû1lerar. á 3 ij.

Extraft• .Aloë's.

Kk 4
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l',Iyrrbli: '/la ~ j in
Sl'irit. Viui 7.
,) ij. Solut.
M erc. PrtCClpit.
3 11.
M. F. f.~[Jentia..

Om da::rvan dagelyks 20 of 30 Droppelen Ie gebruiken. DoelJ
dcwyt deefe middelen 11l3ar in het begin van dec(e Ziekte
toe Ie pafTen zyn, zoo is het ook noodz3akelyk dat IIJcn op
de lOevJllen- acht geeve, die dezelve verzeIlen. Deeîcn zyn
(I) Gonorrbcea. Vi,ulcllta. (2) Bubolles. (3) COIllI)'lomata.
(4) Carie; Offiwn t (5) Gummata en YGpbi. De Geneefing
van dezelven worden onder di~ Artyke:s opgegeeven. No~
moet men acht geeven (6) op de pyn van het hoofd en J<.:r
Leden; waartegens dit DecoCtum door ZWELFERUS befchcet:.~
\'en, dienilig is:

3

JF,. Smfaparill. xvj.
Ra/ar. Corn Cerv.
Eboris_
Rad. Chili. ti 5 j.
Liqllirit. 11.
Lign. Santal a/ho 3 vj.
MaJlicb. EleCt. 0 j.

3

*

l{o:Jk deefen in Aq. Simpl.
xij drie uuren lang, en laat
den Lyder zoo veel c1rinln:n al~ hy dorft heeit. M:m
kan ook een weinig van de Ej)èlltia Opii en CaJlorei daarby
doen. Ten (7) de PuJluia: en Tubercuia worden met het
DI. Vitrioli Su/pbur. Euty,. Antimoll. beilceeken of door dlt
volgende:
IJ.:. Aq. Plantaghl.
I
RoJar. á iij.
Mercur Subtimat. gr. ivo

daH~'3n

3

Atwn

3 6•

J.liljèe.
FORESl'US.

Lib. XXXII. Objervat. 6, befchryft dit volgende
~. Album.

Ovor. No· I.

Roer dit zoo lang tot dat het Cchuimt. en doe daarby
Mercur'. Sublim.
Campbor. alla gr.

IV.

P. Uilguent.
lnweJh
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Inwendig zyn daatby dienllig Purga;ltia en Decofta LignoTU71I.
Ten (8) (ot de Wratten aan de:: S,-hlmelht:id en den Aars.
gt;~rulkr men 't BlItyr. Amill;Oil Of. Vitdali , of Aq',a Fortis,
of de So/rltio jWácurii ill Aq fort. en Plallta;in. q. f. gedi.
lueerd; of he::r .Pulvis j'uuina:, of het SHCCUS Cbe;tdoll. maj.
(9) De S:'ein~!Ige U c~ratie;l genee!l men met Lap. Medica·
7neJltos Cro/;ii. gedilu~erd in het Decoft Petlaldin. of met het
UIIg . .I1~r:.)'ptiac. of Aq Ca/cis. 'l:iv. met Saccbar. Satum. ot
illen gebruIkt dit \'olende Strooi' Poeder :
1)1.. Litbrzynr. aur.
Tutia: Qlza. 3 j.
Olibcmi

Saccbar.

:1 ij 6.

S~tUTlli.

Campbor. iÎ 3 j.
Mereur. PrlZcip. atb. gr. xv.
F. Pll/vis.
En alsdan kan de volgen.:le Pleil1:er daaroverheen
worden:
~.

gele~cI

Emp/ajlr. Dillpboletic M'jif.
de L1pid. Ca/amin. á 3 vj.
Magifler. Sawrni:> j

Mercur. Pra:cip. 3 ij.
Ol. RofrIT. q f·
F. Emp/ajtrum.

ts.

Tegens de verzweeringen in de keel, i~ uitneernend goed het
Aqua AlulIl'llvJà Fa/lopii. SENNERT, Md. P,aEl. L. VI. Part.
1 V. Cap. 21. befchryft dit volgende water:
J]t.. Mercur. Sublimat.
A/urn.

Rupd. ti

3j.

Wryf deefe te [aam in een glafen Mortier, of op een Pr;.e.
parcerfiecn; doe het in een kolf en giet daarop
SllCci, ... Limon. ~ iij.
Aq. P /antaRin. :&' j 6.
RoJar.

31x.

Laat het zoo lang kooken, tot dat een vyfdedeel daarvan verkookt is.
Indien het manlyke Lid geCKculcereer d is, zoo gebruike men
dit volgen de
KkS
~.A~
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~.

Aq. Calei.r. iij.
1)~1?
Sp. ('ml/t iJor•
?lu,
Saccbar. Sdllr7li.
Alm:!. lIJfi á3 6.
Merwr. prrecip. 3 ij.
M. S.
Tot eene in(puiting.

Men kan ook wel een weinig UIJ;;!unt • ./E,optiac. en l:!i-r
Proprietati.r S. acid. daarby doen. (IQ,) Dl: zwelling dt;~'
Klieren wordt gerefolveerJ door het Empl. Diapboretic. 1\1);••
ficht;. voor de Zwelling van het Prreputiwlt kan 11ll:!1 ~ebrui.
ken het Aq. Alumilloja. en Onn hetzelve drielm.11 's Caa!.'5
warm daarop met doeken. De Scheuren der handen en V~·
len be!l:rykt mt!n met eene Zalf uit:

3

UlIguent. Emûat. j 6.
Mere. Dulc. 3 j.
Ot. Tart p. d. 3 ij.

Mifce.

Het uitvallen der haairen wordt op de volgende wyfe gence·
fen:
~. SalJaparill. i {\.
Lig/I. Sa71tat. rttbr. ~ vj.

i

Sa/lui. ; ij.
JUlliper. ~ j.
Rilfttr Eboris. :; vj.

Lig1l. Gatang.

Macis. alla 3 j.
11lcif. CO/ltus. f. DecoêZii cum Aq. follt.
q, f. ad ""imf. vj.

3

Hiervan mag de LyJer v drinken en d33Top een wein;~
zweeten; en daar beneffens het hoofd met dit \'olgcnde dü:·
wils wafTchen:

lJ'.,

Aq. C~pbalic.

Cardam. min.

Betonic.
Lilior. COllvallior.
Mercur. OOlc. 6.
Mifce.

a

43 ij.

Eindelyk laat men het hoofd zalven met Ol. Jafinin. en

0'00'
rU1I&

VENY. VER. VERA.
mln a:;1.
~~o....:kn.

V E:-;Y~t

q. pl. opdat de haairen zoo veel te eerder
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Venwum, V(rp,f t • Is al d2t geene, 't welk in ccne

Z(;t::r gerin~t: hücve':lhl'id I~ ,;en01;(.'n, ;:;ro')te !;r;lwen heeft om
t~ bt:fchad;;en en tC '-'OC'':l';~, ot c::: de G~(;fI(;n, S;lPPCll, en

de harde dee:en va;, or.s Lt;.:h,lJiO, tio'Jr ecnc kleine <)uan.
titeit bederft en vern;r;ti:;t, f~,:iyk Arfuz!nm:, albUlIl, Mer.
ClIrhs Sublii1lc.~us, Ophl!l. Cal t,0arid,'J'. &c. Ten aanzien
der werkir:g worden de vt.:r~;lr',;11 un,~e,rche[den in fchielyk
werketden, gelyk hf.t Arfmicum en SIJngenverg:fc; tcrwyl
:lO,iercn, als Aluin, Lood, enz. z(;cr tra~g werkt!ll. Sommi.
;:;':.:n dr;ngen door de huU In; ande;'cll worden door den mond
inger:o~en; waarvan vce!cn verîchd,~enel'hande wreede uit·
werkingen in de ingewan,lell doen. Sommigen dooden door
Verk(1u~ing, gelyk de Narcol;cil en de doof· en bedwelmdm3akende ll;idd~len. - D,; Tq~el'gifrtil noemt men Alltidota
en dat zyn ilJ 't gemeen zulke l1liJJ~kn, die de fchadelyke
üitwerkiilgen der Verg'rlen wtderhoden , gelyk als door ver.
zoer:r.g en verlloppir.;:; eDen, de Vettigheden, Olien. en
Aardclls; of ook Braakmiddelen, valJwelkcn nogtans all(:n.
d:e el:nip'e r.:herpte bezincn, mocwn uitgeflooten blyven.
VER. Zie het

Art~,'kel LENTE.

VERA. Is de naam vail een éar Va!:·=itn van h{'t Koninktyk:
f.JG.varre, gelegt;;n teil N 00rc;?iJ, <;11 ()l~<;emecn vJUgtbaar.
h"b'.lcn,je gotJe vette \VeiJer., Tij'?: f. '.::.' overvloed van wild
en tltn vee, en word~nde bcfpoti\i deoi dc Rivier Bi..
daifoa.
VERACrus, Z;e het Arly~{el 'Nf.R.n:'F.

V;':RANDERING VAN lIET CO';'1.FAS

Zie het Artykcl

1\lISI'.'YZINC.

VErtf\~ DE RING

VAN DE G3.00TTENS. Permutt;.'
tia. Z"lO h~~[ in de Wiskun Je 0: lv!atb;;Jis, de rekening.
waardour men ontdekt, hoe dikw;!s ten zeker getal van
groo!tens, met dkander te faameng::f1:eld en verplaatil: kan
wordtn.
VERANDERING VAN DE MAA~J. Is de (Jc:;ue ongelyk~
hl~id in ce beweeging der MdJn, w~lk,.· hl:'~ ver(chii aantoont
Ill!Lht:n de waare fiandiJlaats V311 cU 1\l;!:,n en dc tWl.'eóuaal
g',;com,u.::er.lc of verdFenJe plaats b;;it"n den lyd van het
cl:rl'ce en laatfb kwartier, naamelyk il' de nieu,I'1;! en volle
Ma'lll wordt de fl:andplaats van de ;Vl:i~n c\'ere::r.s ak die van
de Zon uitgerekencl, dat men lk If,jJ,Je!!J<:!llC ~tandplaats
111aar eenmaal I2queert. In het eerib t:11 i~at!l,; l:w,tT(!cr !T:Jcr
DOg de tweede Equatie daarby kom.:;). TOl èl'~ cvengl!1l tyd
gebruikt men nog de derde. llULLlii.L~;;:i noeillt d~t:l:: ongcl}'l~.
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gelykhcid. Refl~·;i.o>!e!'l L~m(v. Kl:PLI!R intf'gf'ndccl
fiern LUI/ltn}s. ,.1 YCIW (chae dezelve, als zy op hee
is, 40/ :1')/; I\EPL,:1l JlJrer,endcel SI'.

R((in'["

grootilO

VERANDERIt\G VAN DE SCf:IADUWE Zoo heet in de
Srerrekunde de v':rr'Ii.'dering van den Diameter van de Aard-

fchaJuwc, wegens de nabyhcid van dl;! Zon; want indien de
Zon den Aardkloot nadert, zoo wordt de fchaduwe van dce,
fen korter. en dus de Diameter op de pla1ts, daar, Jen ty,1c
van eenc Eclips, de Maan daarïn kO:!J:. kteiner. \VaJlnCl.:r
men de Maans'lerduiftcringen uitrf:kenen wil, zoo mc.:t fllt'1J
noodzaakelvk op dèefe verandering Ier ten.
VERANDERING VAN DEN ZEILSTEEN of MAGNEETNAALD. Zie: de Arrykels lVIISWYZING en ZCILSTr.l-:N.
VERANDERLYKE C~RI(ELS. Zoo worden, op d:: vlakte
van d.:n \V JeretJldooe. die Cirkels genaamd. welken zii~
veranderen, in,lien men van S:andpla:ns ve,nandert. Dierht..:·
I:v'ken zyn de Horizont. de Mi:1dagcirkd, de Verticaale
Cirkel
VI<:Rt\NDERL YKE GROOTTENS. Zoo noemt men die gee·
nen welk<:n telö ens rOl!' en afneemen.
VE RATR U M. Ild;e,'Jorus Il/bus. Witte Nieswortel. Is een
l\ruiJ. 't w(;lk (lJt!t dtn Iielleborus niet mot't vergeleeken wor(kn. zynde van cent! gr;;!'!~el ~ndere NJtuur. H~t draagt aan
een langen Ilengd, v;::el;! zeshladige n:g\!lmaatlge Bloemen,
welktr ilamper cene driehotl:ibe C:woge vrugt wodt. De
wortel purg:::t!rt te Herk om v~n Meofchen gebrllikt Lr..: word~n. Dcrzt.:lver fvn PoeJer verwel:t een Il~rl; fnieren.
VERBALE IN1UR!I~N'. Zyn, wanntcr men ie!'!lant met
fchampere woorJcll cn gcvocligc rdenen in zyne eer beo
ledigt.
VERBAND. BaHdap;e. Is in het gemeen Unnen. dat Je IIe~l·
wedh:r vouwt. h..:rvouwt, in!ny,lt en affnyJt, naar de vcr·
fch!ilen.le genruiken • waartoe het gerchikt is; het zy om Je
vanéén gefcheidt::ne dee!en wder te vcr(;(;nigen. 't zv om
die. welken gefraél:ureerd of ontwrigt zyn, weder in hunne
plaat. te houden; 't zy eindelyk om die geellt!n, welken zi~
gcfl:adig, zondtr deefen to:!vlugt, verpiaatft!n zouden. te ~e.
paale:l en Ie houden; doch dit denkbed .1 gaat altoos niet
door; het woord Bandage is dubbelzinnig; dan drukt het
eens uit het denkbeeld dar wy hier geevcn. dan betekent het
eens den aanleg des verbands , hetwelk den laatilen ryil van
het verbinden maakt, en dan betekent het eens dt! Zwag.
tels. em;. zelve. De Franfchen gebruiken het algemeene
woord Bandage; doch in het Latyn zyn verfcheide woorden
om deefe veIlchilIende denkbeelden uit te drukken. DeJigatio
bete-
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betekent den aanleg des Verbands. FaJda en l"inêtura bete.
kenen zwagtel.
Het is niet vol11:rekt noodig dat de ftoffe der Bandages Lin.
nen zy I 'c geen nogtans het gefchikr1l:e ter behandeling is.
en ge,:lakkelykll gereinigd kan worden. Zy kunnen ook van
Zeemleer gem 'lakt worden.
.
De V,~rb;:nnet1 wmde'1 v"rdeelrl 10 algemeenen en byzonderen
of eigen. fkt alge1neen~ Verband is dat gf-'.:!}Z 't weik op alle
ten winl1e op veele Lir,chaamdeelen ptt Her byzondere of
eigen vel':Ja7ut is dac geene 'c ws]k lIlil:lr op één ded alleen
part. Z_ 0 :IH/g is het HoofJdekfel; de SchoL:;~~rh?nd, &c.
Het veóand is ook eenvouwdig of faamengeji e!d, Het een.·
'VouciJldige is dat 't welk fll:!f!;ts uit Liwcen gt;~T,;;akt ,,: het
faame71geftelde integendeel bd1:aat uit veelerld' Hoffen ol: fiuk.,
kem, ot heeft vee Ie hoofden.
Het geheele verband is langer dan het breed is en het
wordt a!:yj onderfcheiden in een Ligchaam en in 'hoofden.
De uiteindens maaken dl:!efè laat!l:en uIt en het midden het
Ligchaam. - De Vcrbar:den neemen, wat hun gebruik aan ..
gaat. verfcheiCie naamen aan. Zy wOl'den Contentive ge.
naamd, wanneer zy niet diellen dan tot houding der Genees.
middelen en drukdoeJ,en op het verbonden deel. Incarnative'
of vereenigende J als zy gebruikt worden ter eenvouwdige
vereeniging der van één gcfcheiden® deeien; en divifive J als
zy met een verfchl!lend oogmerk gtbefigd worden. Het is
gemakkelyk te begrypen dat alle verbanden tot drie [oorten
gebragt worden; ondertuifchen heeft het gebruik gewild J dat
deefe naamen aan eenige byzondere verbanden toegepa1l:
wierden. en men heeft van deefe Ge11achtnaamen de byzon.
dere woorden van 'Vereenigend verband, boudend verband, fcbe;'.
del1d verband.
De Verbannen worden nog, met betrekking op de wyfe van
aanlegging, verdeeld, doch deefe onderdeelingen behooren
maar tot het eenvouwdig verband. Hetzelve is in deefen
zin gelyk of ollgelyk. Het gelyk verband voert ook den naam
van kringswyfe verband, ter oorzaake dat iedere omgang.
die het rondom het deel doet. op den eer11:en, zonder dat
hy 'er over Cebiet, gelegd wordt. Hct 11uit overal evenveel J
en daarom wordt het alleen by de eenvouwdige Beenbreu.
ken gebruikt. - Het ongelyk .. erband is dat J wiens omwin·
dingen Cchuins zyn. Het wordt in vier verfchiliende foorten
verdeeld: het krulswyJe ollgelyke, het flompe, het kmipende
en het amgekeerde. Wanneer de omgangen zig een weinig
ontblooten • dat is te zeggen als de tweede omnagen des
verbands niet meerder dan een derde of daarömtrent van de
eerfie omgangen bedekken, is het eene leruuwyJe Ba1ulage.

De
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De ./lompe is die, im~elke de t\Ve~ derdens der omgangen ontbloOt zyn. Het krlll;1:;?'lC ;;cfchlcdt Sehroefsgewyft: rondom
het Zieke .der:!, ZO? \l.lt de randen van ~!kcn omg:!ng zig
naken by lederen meuw .. n omg~r.g. En emdelyk het omg(;!'
keerde is d~t, in lH.'rwelke r.len verpiigt is vouwen tc doen.
om zig naar dl: ongelyke grootte van het te verbinden deel
te [ehikken.
De verbanden worden ook onderfcheiden door den naam
van de geen en , welken het eedle daarvan de gedaante heb.
ben opgeget!ven, er! d~an'an dt!n eerihm aanleg gedaan hebben. H It:rom is het dat 'er gezegJ wOrdt FvjJa amyl:tr&,
Slingerband van Helll:er voor de Borll:en, &-:. De "crfchillende Ligchaams·ieelen. WJ3rop die gelegd worJt:n, hebbt!Tl
h.lar ook verfchci'~e ben3aminger. doen verkrygen: g\!~yk ook
de gedaantt: die zy vermonen. Zoodanig zyn de naamen van
Hoofddekfel. enkd en dubbel Oog-verbanJ, voorhoofdsband.
hoofdband &c.
Het is niet moeielyk om het algeme~ne gebruik der Verban.
den aan te t..:I,enen. Daar fehiet ten onderzoek niets meer
over, dan de wyfc om dezelven aan te leggen en af te nee.
men, en dit ftuk vordea oplettenheid.
Om een Vcrb:md wel te d0:'; I) , dat is te zeggen 0111 hetzelve
naar behoo"cn aan te leggen, moet de Zieke in de gemakkc·
lyklle gdlalre geplaatll wod.m, 't lV(;lk zig allecnlyk door de
omftandigheden bcpa31t; hem niet laaten draagen het ~eene
lEen ontbc:ert.:n kan; zoo veel helpers hebben als 'er noodig
zyn; de lunden dOt.'n leggen op de p!aatCen die vaft zyn moe!en; en dar laatc'll doen met netheid en voorzigtighchl. Als
het verband gelegd is, is het noodig om zorgvuld;g en met
oplettenheiJ het gebonden ded gade te fla:m; weewn of het
verband niet al te naau\V fl(Jit, of het niet te los i~, en of
het volma~kt met de grootte des deels overééllkomt, en dat
wordt door het gezigt gekend. D.lar zyn tekens waardoor
men onderfcheiden kan, of het verband wel ;;angelegd is, én
HIPPOCRATES heeft dezelven reed. aan de hand gegeeven. Ee·
ni~,en verWonen zig onmiddeiyk na het aanlet;gel~; de ~nje:
rcn worden niet gezien, dan eenigen trd 1l.l,krLa;Jd, ot ;:~i:s
des anderen daags. Indien men teril:onJ na den a.mleg d~s
verbands , aan den Zieken vraagt, of het te vaft i~, en dat
hy fhauwtjes antwoord ja, zoo il> het een goed teken, en
vooral zoo hy eenigen tyd daarna op dt;zelfde vraa;; antwoord.
dat het een weinig meerder is, en dat des anderen J,!a~s rond.
om het Verband een gezwel verfchynt en eere boll~ uitzetting. is het een zeker en volmaakt teken, dat het vt:rband
wel is aangelegd. Wanneer integendeel de Zieke zig tén uiterfie geprangd bevindt. en dat na verloop van eenige uuren of
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des anderen daags, zig een hard en heet gezwel opdoet. zoo
is het een teken van ontfieeking, en men dient, van wat aart
de wonde, of in 't gemeen de Ziekte is. het Verband los te
maaktm en voor eene tweede reis :lan te doen.
Is 'er by het aanleggen des Verb~nds. voorzigtigheid noodig.
dezelve is ook by het afneemen d;enfl:!g. Wanneer het Ver~
band· op de beCchrtevene wyfe gelegd is, laat men het leggen
tot dat 'er nieuwe voorzorgen nooáig zyn, 't welk doorgaands
binnen vier dagen gcfchiedt, een ryd waarop de verbanden
gewoon zyn om los te gaan, en die bygevolg de regte is Olll
zulks te voorkomen. Dus is de eerfie regel ter verdoening
eenes Ver bands de regIe tyd af te wagten, dat is te zeggen,
hetzeh'e niet op te !igten voor den {yu die de Ziekte te ken.
nen geeft. Het ove:ige befiaat hierin, men moet altoos zagt
en zeker te werk gaan; zorgvuldiglyk onderzoeken of het ver.
band niet ergens vafi zit en waar dat het zulks is. In dit ge.
val moet het zagtkens afgenomen worden, en met 't eene ofan.
dere vogt, dat voo\" de Ziekte goed is, bevogtigd worden;
ge:yk by voorbeeld laauw water, Campherbrandewyn, bran.
dewyn, Olie, enz. naar verei[ch der Zaake. Men behoort
eindelyk. in wat omfiandigheden het ook is, naar order en
olJvtrhinderd te werk te gaan; zig gefiadig tegens de irritatie.
die altoos de Ziel,te tegenfirydig is, te wapenen. en tegens
de pyn, die in <llle gelegenh<lden moet gemydt worden, zoo
veel mogelyk is, en hierdoor is het dat een Heelmeefier ,de
klaarfie blyken van zyn verfiand en oordeel geeft.
Men moet by het aanleggen van een Verband, de netheid en
cierlykheid niet vergeeten. Hll'POCRATES en GALENUS heb.
ben bet beide, als iets weefenlyks ter geneefing des Zieken.
en tot den goeden naam des Konfienaars aanbevolen. Het
vuil dat zig aan het verband mogt bevinden, zoude bekwaalll
zyn om de wond te kwerfen. of ten minfte degeneefing daarvan te vertraagen. Maar dat zou, en den Zieken gewislyk
ongemak aandoen. en den Heelmeefier als eene onoplelten~
beid aangewreeven worden.
VERBAND. (CHAMPIGNONS). Dit Verband wordt dusge.
noemd, omdat deszeJfs voornaamfte fiuk een kluwe is, in de
gedaante van een Champignon. Deefe kluwen moet van Pee.
ren- of Boekenhon: zyn. met een zagt vel omkleedt, en van
eene overéénkomftige dikte. D~ rug der Champignon wordt
regt op de breuk. waartoe d~ere bandage gefchikt is, gelegd.
Zy is daar vafl: met een kringswyfen band. die van Linnen of
Diemit is, aan denwelken twee einden vafl: zyn. die ook van
eene fterke Iloffe zyn. en tu{fchen de Beurs en de Dyen doorgaan, om het opgaan te beletten. terwyl alles vafl: is op

bet
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dei omgaanden band., met kleine naakjes • van
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eene gefchikte gedaante en groott,:.

AlG de breuk (h.;bbe:d

is, wordt 'er eene tweeJe Champignon, welke op dezdfde

wyfe als deefe wordt Väflgeh~gt, a::n gedaan. _ Dit verba~d
komt. volgens DIONIS , voornaamelyk te pas by kinderen die
niet meer zuigen en beginnen te loopen. Het kan in het Veld
zeer nuttig zyn, uit hoof]e dat men aldaar dikwils In de on·
mogelykheid is om een n~nd met een veer te krygen.
VERBAND (AGTl'lENHOOFDlG). Is een Verb:md dat
zeer in gebruik is. uit oorzaake dd zeer gemeene Ziekte. in
dewelke het gebruikt wordt. Het kOlDt in alle Beenbreukell
der armen of beenen te pas. en vo"ral in dit! der ondeI11e
Extremiteiten. Het Linnen waaruit men het faamenflelt, moet
fierk zyn en bekwaam om weder/hnd te bieden. Het mott
evenwel nict al te hard zyn; het dient alleenlyk vry digt te
zyn. om niet al te fchielJk te rotten; war.t het moet lang ag·
teréén gebruikt wordcn, en het wordt niet zoo dik wils als
:lIldere verbanden verCchoond. en IJlen befproeit het dikwils
met vogten. die bel,waam zyn om het te veranderen en te
doen breeken.
De lengte des Verbands is bepaald nnar de dikte van het Zicke deel, en om die te bq;aalen moet het deel bezien worden;
waarna mer.. onder het fnyden cles Verbands • letten moet
om de lengte eenige duimen te vermeerderen. omdat het niet
goed is die karig naar de grootte des Lids te meeten ; dat zou
zelfs een misllag zyn. Om derhalven dit verband Ie manken.
behoort het Linnen waarvan men zig bedienen zal, lang ge·
noeg te zyn. opdat het in drie gelyke deelen gevouwen zyn·
de, breed genoeg zy, om de lengte des Lids, 't welk ver.
bonden moet worden, te dekken. Het Linnen wordt alsdan
in drieën gevouwen, naar zyne breedte; daaruit komen drie
byzonJere bladen, die vlak op elkander liggen; de zyden of
plooien die dezelve vereenigen en beletten dat zy na malkan·
der kunnen opgeligt worden, worden doorgefneeden. Dat
gectaan zynde, wordc;n 'er twee fneeder. aan de uiteindens \"an
het verband gedaan, op eenen byna gelyken afftand , en van
de randen. en onder haar. Zy worden te vooten in het Lig('haam des Verhands gebragt • zoo dat 'er tulT~heTl de twee
einden der tegt:noverlhande fneden niet meerder plaats over
zy dan noodig is om het Lid te plaatren , en deere plaats is
bepaald door den midJellyn nn hetzelfde Lid. Op deefe
wyfe komen 'er drie VertJand·ryën met zes hoofden. die het
b:)Vengenoemde Ver:>and ultma~ken. Zie hier nu hoe hetzelve aangelegd wordi.
Hl!IZelve wordt regtuit op het beef, daar de Zieke blyven
moet, gek-gd. Ht:c Lid warde daarop gelegd, en de Opera.
teur m.cUlt) nadat de Geneesmiddel~n en de DIukdoeken zyn
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:I~ngele~d, de eerfie rye der hoofden. die aan zyn kant zj'n,
het eene hoofd na het andere; hy brcn;;t het eelile rondo:n
het liJ. drukt hct zagtkcns met de vingers onder het liJ. en
vouwt het overfchot des hoofds 0;> hetzelfde hoofd, waarna
hy het tweede en derde hoofd, die hy gclyk het eerile fthikt.
neemt, De eerile rye gelegd zynde, legt hy op dezelfde wyfe
het eerlle der hoofden van den anderen kam; dan komt hy
tot de tweede rye aan zyn' kant, dan naar de tweede der over·
zyde, aan de derde van zyn kant, eindclyk aan de derde van
de andere I waarna hy de Stroalaaden aanvoegt en zyn Vcr!
band volbren~t.
VERBAND (EENOOGIG). Een Verband, 't welk in de
Traanfill:el en in de wonden der koonen te pas komt. Het
\'lordt gemaakt met een wind rel , dat drie ellen lang en drie
vingers ureed is. Her windfel wordt op een hoofd gerold en
dus aangelegd: het laffe einde des VerbanJs, 'e welk men tpt
op de borll: laat hangen. wordt met de eene hand op de hoek.
larch der Lippen vafigehouJen. Men urengt de rol een wei·
nig r::huins langs de koon en den neus der Zieke zyde ; meI)
volhardt in de fchuinte tot boven op het wandbeen der over.
zyde, en daarvandaan daalt men nedEr tot in den Dek. Vervolgens wordt de kloen vanagteren voorWJarts gebragt • maakende een kringwyfen omg1\og rondom den hals over het hangend einde. Als deer.;: omgang verrigt is. wordt de Z wagtel
weder opgenomen, en langs de Zieke koon geplaatft. Men
klimt weder op, van vooren naar agter van den hoek der on·
derkaak langs de koon. over het OpWJ:uts gebragteeinde; men
kruift aan den wortel van den neus. en e:II.i:t',t met kringswyfe
omgangen rondo:n het hoofd.
VERBAND VAN Gl\.LENUS. Is een zeshoofdig hoofddek.
fel, waarvan men zig bedienen kan in alle zwaare hoofdwond~n. Om dit te m:laken, wordt 'er een l1ilk Linnen, dat omtrent eene halve el bng is. en tien of 12 duim breed, meer
of min na:n de grootte van het hoofd genom::n. Men maakt
twee infnydingeo. op gelyken afftand dft twee boorden, en
met elkander gelyk. in voege dat 'er aan ieJ('f uiteinde drie
llOofden. van brna dezelfde breedte zyn, Het wordt zeer gemakkelyk aangelegd, Men legt het boven op hCI h00fd, zoo
dat het midden op de Kruin komt. Alsdan vallen VJn de zes
hoofden twee van voortn. twee van agler en twee op de flla·
pen. D~efe twee laatlltm worden gevat. langs de koonen ge·
legd, cn onder de kin v;111gemaakt. dan brengt rr.en de twce
vcorl1e hoofden rondom ht:t hoofd bo\-en de twee van het
midden, welken 'alsdan aan de fhapen vailgeplakt zyn, en
men maakt die .. anagter met twee of drie Spelden vaft. Ver.
"folgens worden l.ie twee agterboofden "cragleren vOOItW Jons
X. DEEL.
LI
~e·

SP

VER

B~

gebragt • en op het voorhoofd boven op de voorffe vallgc.
maakt, gelyk men zoo even g;daan. he~ft aan die vanvooren
op het agterhoofd. Daar zyl) er die hierop de twee middelhoofden op\igten; doch het is beter dezelven onder de kin
te laaten, alleenlyk met die voorzorg. dat zy het nedergaan
der on ,~erkaak niet beletten.
Men behoort by den aanleg deefes Verbands zorg te dra2gen
dat de boorden der voorf1:e hoofden, die zy op het voo hoofd
geeven. niet heel over de wenkbraauwen neder gaJn, noch
dat zy draaden op de oogleden en op den Neus laaten val·
len, opdat het gezigt daardoor niet ve:duif1:erd of gehinderd
worde.
Dit Verband gerchiedt met eenvouwdig Linnen, en het ZO\f
gevolg1yk een eenvouwdig Verband zyn. doch demeni~te der
hoofden maakt het tot een faamengef1:eld Verband. Dewyl
het ten u:terile gemakkelyk is om te maaken en met weinig
kollen gemaakt wordt, heeft men het den naam van Verband
der Annf1! of Bchle/tigen gegeeven.
,VERBAND 'V()or rene in de d~varsfte gebrokme KllieJchy!. Dit
Verband worJt Kl ASTRE genaamd. Om hetzelve te maaken.
wor ~t 'er eerf1: op de Knie een langwerpigen drukdoek gelegd.
die in het midden gefpleeten is, en waarvan de twee einden
als een Sljngerband met vier hoofden gefneeden zyn. Men
draagt zorg dat de twee !lukken der Kniefchyf tot malJ,anáer
geb ragt worden. Boven en onder wordt 'er een linnen rol.
die halve ma~nswyre gemaakt is, gelegd. In de waai legt men
valfche Stroolaaden, gemaakt met een Servet, wiens twee
einden in diervoege zyn opgerold. dat de rollen tegens de Z'Jd~elen der Knie liggen. Vervolgens neemt men een windfel.
dat zeven ellen lang, twee dwarffe vingers breed en op twee
gelyl,e hoofden gerold is. Dat wordt lIIet zyn midden gelegd
Ó? de bovenf1:e halve Maan; de hoofden worden gebragt over
de Srroolaaden onder de '.Vaai alwaar men kruifl:, om te koJf!~:l over het onderl1:e gedeelte der Stroalaaden op de onderfie halv~ Maan, de hooiden verwijfelende. - Na dat zy ge
l:ruisd zyn, daalt IJlen fchuins onder de waai, om weder op
l~èn eer/l:en omgang hoven èe Kniefchyf Ie komen, en dus volhardt men tot aan het einde van den Zwagtef. Boven op de
Knie wordt 'er een in eendefenfiefgedoopten drukdoek gelegd ..
cn de vier hoofden des ecrfien drukdoeks • worden over de Knie.
fchyf opgeligt, door dezelve in de Cchuinle te kruiffen , 0\11
de lwee tlukken naaUW1,eurig tot malkander te voeren, en het
Vtrband Ie on(;erf1:eunen. Eindelyk wo~·t het deel gelegd in
Bordpapier, dat met een S~n'et voorzien is. om het been al.
\yJ rcg,tuit te houdwn.
VER.
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VERBAND (KOORN AIR-) Is een Verband dat tot een verfchil.
)end gebruik dient. De krulswyfe omgangen des Zwa~tt:ls die
het maakt, liggen ten naaftenby als de kleine rycn of laagjes,
die eene Koornair maaln, en daarom draagt het den bovenge •
noemden naam. Het dient in de oncwrigting des Opperärms,
en in de beenbreuk des Schoudertops , in de Liesbreuk of
Bubonocele &c. - Het wordt in een enkel en in een tweevouw·
dig verdeeld; naar dat het tot den eenen of anderen Scbouder ,
tot de eene of andere Lies lloodig is. Het wordt gemaakt met
een Windfel , dat vyf ellen lang is, iets meer of min naar de
omftandigheden. Het is drie vingers breed; op een hoofd ge·
rold als het eenvouwdig is, en op twee als het dubbeId is. Het
wordt naar de verfchilIende deelen aangelegd. Daar is
ook een Koornair-Verband voor de Beenbreuken van het Dye.
been. voor de ontwrigting des duims, en de fraétuur van het
Sleutelbeen, die allen op eene byzondere, en op het Zieke
deel betrekking be~b,ende wyfe worden aangelegd.
VERBAND, (VEREENIGEND HOOFD-) Dit is een Ver.
band, dat voor de vereeniging der Voorhoofd- wonden ge·
maakt wordt. Men maakt het met een Z wagtel, die twee of
drie ellen lang en twee duimen breed is. Zy wordt midden
door. overlangs met den draad doorgefneeden. De Spleet
moet drie (Jf vier vingers lang zyn. De uiteindens worden op
twee hoofden gewonden, en op de wyfe der Vereenigende
banden aangelegd.
VERBAND DER BEHOEFTIGEN OF DER ARMEN. Zie
het Artykel VERBAND VAN GALENUS.
VER BAS CUM. (In de Botanie) Eene fOort van de pentan.
dria-1nonogynia !{Jaffe der Planten, in het Nederduitfeb Wol.
lekrnid, groeit op Zandagtige Akkers, aan de wegen en bloeit
in de Maand July. De ~loemen. die regelmaatig eenbladig
zyn, en als eene Air aan den top des Stengels groeien, ver·
zagten de pynen; zyn dienftig tegens de borft , bet btoedfpu.
wen, den hoeft, engborftigheid en krimpingen des buiks. De
Prcrparata daarvan .zyn .Aq. dejl, en Oleum.
.
VERBASCUM ALBUM, of Fa;m;na.; \Volle-Kruid, .\Vyfken.
De wortel daarvan, aan den hals gedraagen, houdt men vool'
een goed AmuletU1ll tegens Zinkingen.
VERBASCUM LEPTHOPHYLLUM. Dit Kruid groeit rond.
om de Grachte,n, Putten en Vyvers. Het Loof en de Bloemen
zyn. een middel voor ontfteekingen der oogen; pok om de
haallcn geel te verwen. en de Mot uit de Klederen re bout
den. MILLER heeft agt [oorten van het Ve'ybas,ç/lm opg.'
teld.
\TERBEELDING: Scbet. of Tekening. is bet onnvêrp op het
Papier. waardoor een Architeét. Mecbanicus J of een ander
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Kont1:enaar. a:m anderen te kennen geeft, hoe een geTJouwor
eene andere Zaak, aan zigzelve ofte in zyne deelen gefeild.
pen
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VERBEEND. Zoo wordt genaamd iets dat de val1:igheid eenes
been~ verkreegtm heeft, dat been geworden is,
VERBI.:ENEN. Dit wordt van de zagre cleclen gezegd. die eene
beenagtige hardiGheid verkrygen. Zoodanig zyn de meefte dce.
len in den afgeleefden ouderdom.
VER BEN A. (In de Botanie) Eene foort van de diandria'71lo,
nlEcia Klaffe der Planten. groeit aan de wegen en Akkers, en
op oude omgevallene Muuren, bloeiende in de Maanden july
en Auguam:. Het heeft onregelmalltige eenbladige, in eene
aair groeiende Bloemen, die van vier bloote Zaaden gevolgd
worden. Het is dienl1::g reger.s hoofd-borft-lever- en MiltkwaaJen; als ook tegens de ol1gem~kken der oogen. Koorts. Peft.
Steen. Schurft en Geilheid; doch zeer ongegrondt is het geene
men van dit Kruid verbaalt • dat het, wanneer het op de wy.
fe van een A1I!7detum gebruikt wordt. zoude dlenftig zyn tegens
de Kropgezwellen. hoofdoyn. koorts, enz. De Prreparata
daarvan zyn Aq, deII. en Ullguentum de Verbena, anders ook
genaamd Unguelltum Jo'Vis.
VERBERATIO. (In de Phyjica) Eene bewoording die men
gebruikt om de oorzaak van den klank uit te drukken, die Olltfiaat uit eene Verbemtio of door een naan van de lucht.
VERBERGING. Zie het Artykel OeeuLTATIO.
VERBESINA- (In de Botanie) Eene foort van de Syl1genejill.
Polyga71lia Superfiua Klaffe der Planten, k,)mende met de Eu.
patorium Aqur.ticum overéén. Het heeft ruige roodagtige fieelen; fpitre. getande en gladde bladen en een fraaie bos van
kleine bloemtjes , die geelagtig groen, en vanboven fiaTswyfe.
wyd en open zyn. De wortel is vefdig, wit. Speceryeag!ig
van fmaak. en de Plant is wondbeelende. Inwendig dient ze
om de Pis en de fionden af te dryven.
'
VERBINDEN. Het toeftel-houdend verband opiigten, een ge.
het:! toeftel afneemen. De Heelmeefter moet, om een deel
wel te verbinden , bet in dezelfde houding ftellen. die het
had. toen het voor de eerftemaal verbonden wierd. Hy moet
het door Helpers ter deeg doen vafthouden, en maakende als·
dan den toeftel los. en de wind fels zagtjes en netjes afneemell'
de. rolt by dezelven dan eens met de eene, dan eens met de
andere hand af. zonder dezelven uit zyne handen te laaten
ontglippen; vooral in acbt neemende om toch geene pyn aan
te doen. Zoo de windfels op elkander vafigekleefd zyn. of
wel aan bet deel, moet by ze. om dezelven gemaklyker los te
maaken, met bet een of ander vogt bevogtigen, welk vogt
. men
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men naar vereifch der Ziekte veranderen zal, met wyn by
voorb~eld. indien 'er koude en zwakheid is; met ilym, zoo
bet deel pynlyk is; met Oxicraat, wanneer het ontiloo'
ken is.
VERBINDEN. Betekent uitwendige middelen op een uitwendig ongemak leGgen.
VERBINDING, Een welgeregelde aanleg van uitwendige mid.
deien op een ongemak, daar de handen ecn's Heelmeefters by
kunnen komen. Men moet in 't verbinden verlcheide tydperken in acht neemen. In het eerfte wordt de toeftel • die tot
het Verbinden noodig is, klaar gemaakt; in het tweede wordt
het Zieke deel gereinigd van alle vuiligheden, die de geneeling
daarvan kunnen tegenhouden; in het derde worden de midde·
len aar.gelegd; in het vierde eindelyk wordt de Verbinding
gedaan. dat is te zeggen, de Verbanden worden alsdan aan.
gelegd.
.
De Verbindingen verfchillen ,'uit hoofde van de verfcheidenheid
der Ziektens, en zy moeten overal niet even dikwils verme~
nigvuldigd. noch zoo dikwils vernieuwd worden. Het is eene
zaak van groot gewigt in de heelkundige praftyk. de ver bin.
dingen te reguleeren en die te vernieuwen. naar dat de Ziekte
znlks verëifcht. De verbindingen zyn in 't gemeen in de wonoen menigvuldiger. Zv zyn by Beenbreuken en ontwrigtingen
weinig; by eenvouwdige ongemakken dienen zy zeldfaam te
zyn; en in de faamengeftelden worden zy meermaals herhaald.
Zie de Artykels VERBAND.
VERBOD. Probibitio. tIn de Engelfchc Wetten) Een Ge.
fchrift jwmende uit de Cancelaarye van des Konings Bank.
of gemeene Pleitzaaken, om aan eenig ander Hof te verbie.
den. 't zy Kerkelyk of Waereldlyk, om in eene zaak daar.
voor hang<;nde vcon te procedeeren. op eene veronderftelling
dat de Zaak niet tot dat Hof behoort.
VERBODSBRlEF. Zie het Artykel INHIBITIO.
VERBONDEN. Dit wordt gezegd van uitw~l1dige kwaaIen,
wonden, zweeren, kneuiingen, beenbreuken, ontwrigtingen.
enz. waarop midJelcn en verbanden gelegd zy.n. Het wordt
ook gezegd van het gewondde onderwerp J witns ongemak ver·
bonden is.
VERBRAND. Zoo wordt eene Planeet genoemd, wanneer dezelve de Zon zoo.ianig nadert. dat zy onder haare Straalcl'1
ligt

VERBRANDE WEG. Zoo heet by de Afhologiften de ge·
heele ruimte vam den Dierkreits ,van het begin van de Waag J
tot op de Isde graad van den Scorpioen.

VERBRANDING. Zie Artykel
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VERBREEKING. STRAALBREEKING. Zo wordt de afwyking des licl:,ts van z~nen voorigen we.;.; genoemd. als het
zelve in een diKker of \ll een dunner Ligchaam komt. Zie
het Artykcl REFRACTIO.
VERCIERING. Zoo wordt in de Bouwkonft genoemd al het
gene Wöt aan het gebouw. uit andere Konil:en en Weet enfchapp~n 3angebngt is. Diergclyke is de Schilder. en Beeld.
houwlwnil:. de Ileraldica of Wapenkunde. de Mytbologia of
Fabelkunde , enz. en 'e welk tusfchen en naaft de Archlceél:uur
geil:eld wordt. Zoodanige verciering kan zoo wel aan de bui.
ten·. als aan de binnenranden aangebragt worden. als IJlede
aan de Deken of Zolderingen. ja zelfs aan het Dak en de
Zolders, welken zig. deels buiten, deels binnen het Gebouw
bevinden. AI het geene men hierby noodzaakelyk weeren
moet, daartoe heeft L. C. STURM, in zyne Aa1l'l.vy'ZÎllg tot
Paleijèll vall grooti lIe~rC/l, p. 111· 26. feqq. goede Regels ge.
geeven.
VERDEDIGING. Dit woord weet een iegelyk wat het bete.
kent in opzigtc: van de verweering die men aanwendt, om zig
tegens allerlei aanvalien, hoe genaamd aan te ka!lten. Maar
in den Veflingu?ur"u heeft het eene andere betekenis, en wordt
aldaar uitgedrukt door de woorden Defenfie en Defen! Linie
of Linie ';)111 defmfte, onuèr welke Artykcls men daarvan na.
lkr beri~t erlangen bn.
VERDEELE~m WIl\DSEL of VERBAND. FasciadiviJiva.
heen v.:ruand, diell"nJe om het hoofJ regt te houden, cm
het by ZW;Pfè br:mdingen van den hals en dwars fe wonden
v:m Jen nek, te beveiligen. Het worJt geilla~l;t van eèn
zwagtd, die zes ellen lang is, drie ving:::rs br::ed, en op twee
r,elyke Hoofden gerold wordt. Om httzelve aan te leggen
fpelt men bet miJden aan de muts op het voorhoofd; met
eene tl:erke fpelJ vaft; de twee rollen worden van agter tot
in den nek gebragt ; daar worden zy gekruisd; dan gaat men
voort
Jan de axels; men gaat Jaar onder door om weder
voor te komen; men laat de windfels over de Schcuderen
gaan; daaf wordt tuffchen Je Schoutkrbladeren een tweede
kruis bedaan; men gaat weder terug onder de axels. en
maakt na dezelf-Je o:ngangen de twee einden op de borft v::ll:.
VERDEELlNG. Zoo heet eigenlyk in de BO,uwkonft, wan·
neer al het g(;ene dat, zoo wel tot gemaldykheid als tot fmai.
heid behoort, aan eenen 'Wand van binnen of van buiten, ill
dusdanig~! order 2alJbebr~gt is, dat de r.etlen die op beide zy.
den "an i1et midden lbJn, ::00 ved r.-:o;;elyk met malk~nder
ovcrt~!1ko::lcn e:J clk~r;der r.e!yk gehou:!tn zijJ~' In diergelyke
g~rcbik[(; \'crcceling ligt den !.'mnJ van de ;';2I1trc!;e S Yl\au:·
'l':'.!~ en EURITH!lZIE. So:nmt<;:] vcrwisl":;le;) Git wOGrd met
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'anneer naamelyk de ruimte ,,-an een ge.
heel Gehouw na". let oogmerk van den Bouwheer. ten op.
zigte van het nooJzaaklyke gemak, in zekere vertrekken verdeeld wordt.
VERn~ELING DER VER TREKKEN. Begrijpt in zig eene
Weetenfchap van l1e gcmaklykheid, welke de Regelen leert.
dat een Gebouw, 'e welk tot zekere Oogmerken van den
Bouwheer zal opgevoerd worden. de begeerde eigenfcha;>pen
in zyne Binnenruimte Inygr. Gelyk nu de verdeelingen lot
ver(chillende M~nufJét-Jure;J, niee alleen len opÎlgte van hun.
ne verfchilJendheid van malkander (vermits elke werkpl:1ats
haare zekere ruimte en gemak vereifcht) maar ook de woonplaatfen van de MenCchen. naar hun onderCcheiden flaat en
verrigtingen. ten eenemaal byzonder verdeelt en gerchikt moe.
ten worden, zoo doet een Bouwkon:1:enaar zeer wyslyk. wan,
neer hy, by de aanlegging van een Gebouw, niet alleen den
ftaat van den Bouwheer, maar ook tefFens dien \Tan andere
Menrehen overweegt. en dalrnaar het gemak der verdeelinr,
fehikt, 't welk hy allerbefl verkrygen kan, als hy groote cn
kleine vertrekken onder malkandt:r fehikt. Hoe men tot ot!efe
weerenfchap k~n geraaken. befehryft L, C. STUJnr, in zynen
Prodromo ArcbitefJur!1l GoldmarmiallCl! &c,
VERDEELlNGS·PJ\SSER. Is eene Coort van Boog-Paffer. die
dusdanig faamcngetleld is, dJ! hy in de eens genomen openlng
van zyne Bcenen , k.m vatlgefchroefd worden, en dus by hee
gebruik niet ligt ver[chuiven kan. Dezdve komt in alll;n opzigre met Jen STEL-P A,SER overéén.
VERDEELJNG Vt\N DI~ LINlEN. HOEKEN EN VLAK.
TENS. Dit is een van de voornaamfle en noodzaakelykfte
deelen in de Geometrie cf Landmectlmnde, omdat in de:lel.
ve, zoo wel op h\!t Papier als op het veld, als mede in an.
dere MathematiCche WeetenCchappen, telkens, dan Hoeken.
dan Linien, dan Figuuren, op verfcheiden '''jCen te verdeelen. voorkomen. Echter moet dc(;![e \'crdeéliilg niet alleen
van begeerde r~gte deden. maar ook van onrechte of [,:l1eeve
verfiaan worJen. Om eene Unie door enkele Proeven mee
den Paffer te verGeelen. moet men voornaamelyk daar 0ll
zien, dat men met den Paff~r altyd op de Linie blyft. en niet.
dan boven. da n heneden de Linie /leekt, om dat zulks, voor.
Daamelyk by Cirl:i.:J.Linien, eene zeer onzekere verdeeling
veroorzaakt. Ook moet men den Paffer niet al te diep noch
te weinig inileeken. vermiàs daar door de Verdeelingspunten
fehetf te il:aal1 komen· Hoe voor het overige de vercJeeling
van de Linien. op onderCcheidene wyfen kan verrigt worjen.
leert JAcon LEOPOLD. in zynen Tbeatro Aritbm.etico Geo1n~.
uico, § 323' Jeqq. zeer breedvoerig.
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i~ eigenlyk in een Schip 200 veel ~r~ de lolde·
ver~rel< of k~loller. die t:.:m.:ns rot de vloer v~n
de daarop-li<;~en e \'erdler!'1~ fhekt, en gel'olglyk de hno;.;!e
van de verdLr!r.~ bepaal~. E;;:hecr worJt dj~ \Voord dikwil~

VERDEK. Dit
. ring van eell

\'oor de rui:me or de 'ler,!ie"ln;:: zelve genomen· Voor het
overige hefl:uat een Schip, n3~r de~zelfs grootte en oogmerk
W2arro~ het z~1 gebn'ikt worden, of uit een cf uit twee, maar
teil hon;.;fl:e uit dri:ol Verdekl;en. wc!!:: derde het Hal'ce Verdek.
of de Sch:Jl's genoemd wordt, en van de glOoreMa!1: , bene·
den de Kajuit. tot 3 en 4 voet 2b~~r boven het Schip verder
u i tge:louwd i~.
VER DEN. Een Vor!1:("llJo-n in den Ner.er·Saxiichen Kreits, dat
ten Zuiden ~an het C:J~fr~bp Hor:!, ten Wefien aan het
Hertogdom }}recr;le". t:::n Noorden en Oollell aan het Lunenburgfche gtenil. Voorjeefen was het een Bisdom, 't welk
in den Well-Phaalfchcn Vreeden , waereldlyk gema3kt eri aan
de Kroon van Zweec:on ;:fgeilaan is. De Hoofdllad draagt
denz~!fd:m naam, en lU!t 4 1!'r1en van Breemen, aan de Ri.
vier Aller. Dit geh,:e:e Vorih:::èo::1 is in het JJar 1709, voor
een groote Somme Gdds, a::n Jen KeurvOllt v:m Hanover
vel'p:>l1dr, en , uit hoofde \'~n een Traétaat van 1719. voor
e;:::l'.vi.~ ~an denzelven afgeftaan.
VE~DERVING.
Zie de Artykels CORRUPTIE en PUTRk.
F.\CTlO.

VERDICHTE PLAATS VAN DE MAAN. Locus Lun!e fte.
tus. Zie onder het Artvkel MAAN.
VERDIEPEN. Zoo noecnen de Schilders, aan iets eene don-.
kere kleur of fcl,~duw geeven.
VERDIEPING. Contignatio, Eto!,e_ Zoo heet in hrt ~I;;e.
lm:ell, in een Gebouw, een begrip of faamenhang van de
vertrel:ken, die op ééne hoogte en vloer by malkdlJder leg.
gen. ln een 2anzlenlyk gebouw I<'la:Jkt men dezelven in de
volgende Order. Renpden eeni~fims onder den grond, bevinJt
zig de Kelder-r'm!i::p;::g, wa:nïn Ir.en de }(eu!;en, Ke:der~,
en het geene verd;;;r d;larfOe behoort. aan/ert· Op ·:uelve
volgt onmiddelhaar èe Bedden of Bodemverdieping. Na dec:ft:
de tq'tJeed~ of Hoofdverdieping , welke de Woon- en Pronkver.
tr(;l,f:en van den Bewooner bevat; vervolgens kan eene HJh-e
verdieping, voor Guarde-Robes, kamtrs voor de Bedienden,
enz. volgen. die echrer zoodanig aallgelegd wordt. dat zy bei °
de van buiten maar eene verdieping verbeelden, en faamen
een hoog vertrek of zJal uitma:lken kunnen. De Bovw(fe
verdieping warrtt in 't gemeen ma ar gebruikt, daar Illen geene
halve verdiepin b heeft ge8l:lakt ;!hoewel by Palei fen en Kallee.
Jen van groote Heere;"), by S!adhuifen en :Jndere Publieke
G.;bouwen in gWc,le S:eC:en, tan men drie vClodil'pint;en. en
.
bo~en
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boven de tweede zoo wel al~ hoven de derde J nog eenc halve
verdie,,:r~ gebruiken. Voor het overige :noerer; de vemekken
van de vtdiepingen dusdani;; aJngelegd zyn, dat men in geen
vaT) ó<;:zclv('n, door een, voor hetzelve {laande:, Perroon, ge·
lyk als ;r"el1fJoren wordt, maar dat men uit een vertrek in
de Overig~n. ter] mlnlte in de naait aanle~genden kom"n kan.
VERDlEP1NG. Onder dit woord ver/laat men in een Ichno.
graphit'-:h Plan of bellek van eene Velling, de ruimte welke
de H der :" !han. en waardoor de {lraaten van de Stad ge·
formeerd "'·')l,.kn. Deere Ia:l.tflen worden in de gemelde Plans,
ge'yk in 't ;:.!c.heel al het Muurwerk, met roode Verw gete.
kendo In (~ll Huis worden de Verdiepingen door de Trapte
faamen vern, 'n.len, zoo dat men uit 11e ccne gcmakkelyk in de
andere kan kOfTlen.
V ER DON A· WYN Groeit op het EJand Tweriffa, alwaar
ook de regte Malvafie. \Vyn p:eeg te groeien. Hy is groen,
dik en {lerk. ook zwaarer en fcherper dan de eigenlyile Cana.
rie wyn. Hy wordt in Europa niet zeer geacht. doch fterk
naar de Wt:1Hndiën gezoaden om dat lly in de warme Landen
I~nger goed blyft.
VERDOOFD. Dit wordt gezegd van een Lid. waarÏn men
zwaarte, vergezeld met beevin,~, g<!waar wordt.
VERDUBBELEN. Zi;: het Anykd DUPPLEEREX.
VERDUN. E"Tle tamelyk groote fchoone en b~\'elligde Stad,
benev.:ns eene ilerkc Cita,ie/, op eOlCn rJeuvcl, aan de Maas,
in Lortharingen , aan de Kroon V3n r'r~nkryk behoorende ,12
mylen van Meez, ftJandt haar Eis"jom onder den AarJsbisfchop
van Trier. D<; Koning van F,;mkry:, h~ef~ ze reeds in ht:t Jaar
1552 aan het Duitfche Ryk onttrol;ken, en in den Wellphaal_
[ehen Vreden van 1648 is hem daarvan de opperhct;;rfchap.
pye. benevens alle Rechten en toebehoren illgcruimd ge.
worden.

VERDUNNENDE GENEESMIDDELEN. Atte7!!jan~ia. Zoo
worden m de MedicynelJ g:.:noemd. die middelen welken de
taaie vogtcn wtder vloeibaar maaken. Dl.!zelven zyn, omdat
de oorzaaken verfchilIende zyn, ook veer~rlej.
VERDUWING. Zie het Anykel CHHIFICATro.
V ERE LJARI US. Men noemdc dus di.! Loaperso~ Caurie,.s, Voln het
Latyn(che woord Veredus, 't we:k een ligt I'aard betekent.
om dat de Couriers zig van dergelyke Pa:udeTl, beJienden.
VEREDELD. Zeggen de Berglieden , als een GanbgoedeErts
geeft. of als het Erts beter van alloy wordt.
VEREELD. Zie het Arrykel EELT.
VER~:I':NIGnE NEDERLANDEN. Zie het ArMeIN1!DH'
LANDEN. (DE VEREENIGDE.)

YERÉÉNIGEN. De heIllelling van het een

LIS
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or ander tegen na"

tuurlyk
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tuurlyit geCcheiden deel, door Geneesmiddelen of banden. be;
vorderen. Zoo zegt men Veréélligd van de randen eener reheiding des geheels, dat zy. door middel der Geneesmiddelen eB
verbanden, weder veréénigd zyn. even zoo als zy voor hunne fcheiding waren.
VERÉÉNIGEND VERBAND. Dit is een geOachtwoord en
den Verbanden byzonder eigen. Ieder verband inderdaad.
dat de gefeheidde deelen weder veréénigt, is waarlyk een ver.
éénigend verband. Het gebruik heeft nogtans gewild, dat detre
na:lm gegeeven wied aan een byzonder verband, dat gebruikt
wordt in de hoofd-buik- en bort1:wonden; in de langwerpige
breuk der Kniefchyf. en overäl waar de wonden geen ander
hulpmiddel dan dit. ter geneefin~ noodig hebben. Het bellaat
in een WindCel dat in de lengre naar de dikte der deelen, daar
men het aanleggen wil , gefchikt is. Het wordt op twee hoof.
den gerold, en in het midden door gefpleeten. Men plaatt1:.
de wonden verbonden hebbende, twee dikke kleine drukdoe.
ken op eenen zekeren aflland van de randen der wonde;
begint het verband vanö:J :ler; en komt weder boven. Men
fieekt een der kluuwen door de fpleet, en men dient, de twee
hoofden ter aanlegging aanhaalende , re zien of de lippen der
wonde naauwkeuri~ op malkander komen en elkander raaken;
indien dat zoo is, beveftigt men die, en vervolgt met verfchei.
de omgangen te doen. Het is een eenvouwdig en zeer gemakkelyl{ verband.
Het wordt ook het VleeJcbmaakmd Verband genoemd. De
Pleillers doen zeer dikwils 't geen dee[e V~rbanden verrigten,
en zoo zy voldoende zyn, moet 'er geen toellel van zwagtels
en drukdoeken • die altyd ongemaklyker en lalliger zyn, gedaan worden; men moet zoo veel maar immer mogelyk is,
op de eenvouwdiglle wyfe te werk gaan.
VERF.TRUM_ Zie het Artykel PENIS.
VFRF-AARDE. Zie het Artykel VERW-AARDE,
VERFOELlEN. Zie het Artykel GLAS-VERFOELYI~G.
VERFRIS-STEEN. Acopis. Een Edelge!!eente, dat zoo door.
fchynend is als Glas en goudkleurige Vlakken heeft. Men
heeft hetzelve den naam van Acopis gegeeven, dat em Steen
fiie verfrifl betekent, omdat men wil dat de Olie inwelke men
dezelve heeft laa:en kooken, een hulpmiddel tegens de vcrmoeidheid is. Om te weeten met welken van onze Steenen
dcefe overcenllemt, alsmede veele anderen, ht:eft men lot
nogtoe gccne genoegraame opheldering gekreegen.
VERGADERI~G. Ophoopillg, die van dij Zieke lloffe in
eenc lIyzonJorl! plaat~, door de poogim;en der N .tuur, om
~iti daarv.1IJ tc or.liailen, g(;maakt Ui.
Zood3nlg zyn de Ver·

!;..dcringcn dlt: in de kwaadaartige koon[en, de kinderpokjes •
de:
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de peft:. &c. voorvallen. De Crifes worden natuurlyk in het
Ligchaam verwekt. Het zyn de zekerfie middelen •.die dc na·
tuur ter onderbrenging en vernieling der kwaade fioff<:gebruiool
l,en kan. Doch dewyl zy altoos haar oogmerk niet bereiken
kan, om zig ten eenemaale van haaren vyand te ontdoen, zoo
werpt men hem, om zoo te fpreeken, door decfe Absce(fen
aan een' kant·, om hem te beletten graoter wanorders aan te
regten. De gewoonlykfie plaat ren daar diergelyke Vergaderingen gefchied<:n, zyn de Beenen, de Dyen, de Armen en
de vleefige plaatren. Zy gebeuren ook welëens inwendig in
de holligheden. en alsdan kunnen ze zeer gevaarlyk zyn.
VERGADERING. Dit is het teken dat aan den Soldaat met
de trommel gegeeven wordt, om zig te verzamelen en Marfch,
vaardig te houden; en betekent ook op zekeren tyd dat de
Soldaaten "oor de deur van hunne Coporaalen moeten [aa.
menkomen • vanwaar zy ,zoo dra dezel\-en vergaderd zyn , naar
de verzamelplaats marcheeren moeten.
VERGELYKING. Equatio. Is eene daad waardoor twee
dingen met malkander vergeleeken worden, waarvan onder de
Artykels EQuATIO breedvoerig gerprooken is.
VERGETELHEID. Oblivio. Zoo wordt genaamd (r) in het
algemeen als men zig eene zekere Zaak, die reeds gefchied
is, niet kan herinneren. In het byzonder wordt dus genaamd
die hooge graad van Vergeteldheid en gebrek van geheuge_
nis, hetwelke niet zelden door Slaapzugt en andere dergelyke
Krankheden veroorzaakt ,vordt. Want deefe voorby zynde,
laaten niet zelden zoodanig eene Vergetelheid na J omfia:lnde
uit eene koude Complexie. Deefe koude nu i3 fomtyds met
eene droogte. fomwyle met eene vogtigheid gepa~rd. Somwy.
len is het niets anders dan eene enkele onpafi<::Iykheid; wa~r·
by men op de volgende oorzaaken. uitwelke Z~ oDt/bat, moet
acht geeven, naamelyk inwendige en uitwendi~e. De inwen·
dige oorzaaken ontfiaan of van wateragtig of van zwart bloed.
Als 'er van deefe beide geene tekens zyn, dan omf1:aat het
van eene uiterlyke oorzaak; ten waare de Vergetelheid uit
eenen hoogen Ouderdom ontftaat. De uiterlyke oorzaakenkan
men uit der Patiencen klagten en verhaal verneem en ,. of van
zulken die ze van naby kennen; of ze naamelyk deere of geene
Krankheid hebben uitgeftaan, en daardoor hunne geheugenis
hebben verlooren; of ze uiterlyke middelen hebben gebruikt
of inwendig zulken die al te zeer verkoelen; dan of he.t van
al te veel 1l:udeeren J waaken, enz. 'Ontftaat. Als het Gçbeu·
gen maar een weinig gekwet!1: is, zoo is bet een teken dat
de Herfièlnen maar eenigûnts zyn verkoudt. In geval het b'e~
grip ook leutert. zoo is het een hoogeren graad van dit ongemak. Ontftaat de Vergetelheid uit eene 0J?dr~oging der Hers,
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Cenen, de Patient z~1 veel waake? en kan bezw3arlvk in flaap
vallen. Ont!1:aatze van overtollig vogt, dan is de Patient
zwaarmoedig, flaapelig en flaapc zeer ongerufl:. Komt 'er
koude en vogt faamen, dan baart het eene volkomene Slaap.
ziekte, met kwyl en fnot uit mond en neus. ontftaande beide
uit de Herffenen. Komt ze van Melancholiek bloed. dan
heeft de Patient weinig luft tot flaap; werpt ook weinig vui·
ligheid uit. die uit de herlT,men ontftaat. Daarenboven is;
volgens aile omftandigheden, het Ligcbaam tot koude en
droogte genegen.
VERGETTES NUMERATRICES. Zoo noemen de Frantchen
de NEPERISCHE STAFJES of STOKJES »onder welk Artykel daar·
van nader bericht te erlangen is.
VKRGIFT. Men noemt zoodanig , alles wat de deelen van het
Ligchaam berchadigt. of de vrye loop van het Bloed en der
vogten verhindert; doch het is zeer onderfcheiden. Eene bedorven lucht is eene Coort van vergift; de Steek van een veJlynig gedierte geeft ook een vergift; deefe foort van vergifc
doet het Bloed te [aamen ftollen. en ftremt den loopt 'daarvan, alsmede van de dierlyke Geeften. Het Rotten· kruid
of Arîenicum, ingezwolgen zynde. is een vergift dat de in·
wendige doelen knaagt. door deszelfs fche~p en bytend zout
't welk het bevat.
De Geneesmiddelen voor verfcheidene [oorten van vergiften ,
worden dus. opgegeeven :
1) Wanneer men eenig vergift by ongeluk in het Lyf heefe
gekreegen , zoor ftamp in .een Mort~e~. een Ieevendige lueeft»
met zoo veel Nootw-Olle als Verjuls; wring het dooreenen
doek en zwelg dit in. zoo zult gy het vergift aanftonds uit·
[pouwen
2. Zoo het ingezwolgen Vergift corrofief en bytend is. zoo
dat de Ingewanden fC:1ynen W branden. dan moet men den
Lyder zoo [poedig doen bra'ken. als maar eenigfims doenlyk
is. o:n ht:ln hetzelve te doen UItwerpen. en dan moet men
hem eene goede Quantiteit verrche Koemelk doen mzwelgen;
maar is het niet zeer Corroûef. zoo doet men hem na de
braaking eene Dofis Driakel of Orl1itaan innellmen.
3) Zoo men Rottenkruid , zynde een geweldig vergift J heeft
ingekreegen. moet men den Lyder aanftonds eene groote quan.
titeit amandel-olie ingeeven. e:i, als men het fpoedig kan beo
komen, eene drachma Rots-Cryftal, in Poeder geftampt.
daaronder mengen. zoo zal de uitwerking nog veel grooter
zyn. Heeft men geen Amandel·olie by de hand, dan mengt
men verfche BOter onder Koemelk, en dan neemt hy daarop
eene halve Drachma Driakel.
4) Heeft men vergiftigde Champignons of Moffelen gegeeten
zoo
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moet men aanflonds de DriakeJ, vermengd met hoender
drek, inr:eemen, of drinken de Loog van Wyngaardranken.
5) Heeft men dolle Kervel gegeeten, zoo neerne men in de
Gentiana, gemengd met Alfemwyn, of de Driakel met witte
wyn.
6) Is men door een venynig Dier gei1:ooken, zoo is het befJe
hulpmiddel de Driakel, de Orvitaan • Adder' en Scorpioen.
Olie, en alle Geneesmiddelen die or.gcmeen veel vlug zout
bezitten.
VERGIFTEN. Dit kan door alle de zinnelyke Leden des Lig·
ch:tams gefchieden, als door den mond, in het gebruiken van
vergiftigde fpys of drank. Door de Oeren, met het ini1:orten
van zekere Olien. Door den reuk of door bet aanraaken van
vergiftigde z3aken. ja zelfs fomwylen door het gezige. On.
der allen is dat Gift, dat aani1:onds hel hart aantafr, het ge.
vaarlykfle, en gerchiedt door middel van het Bloed, dat door
l1et gantfche Ligchaam loopt. Deefe foort van vergift wordt
van het goede Gift onderfcheiden, dat in de Artfenyen kan
gebruikt worden; doch het eerftgenoemde is doodelyk, ten
zy een Tegengift daarvoor gebruikt wor de. Somwylen doet
bet zyne werking na verloop van een' geruimen tyd, fchoon
dit met naauwkeurig kan bepaald worden. Dit langfaame
Uift maakt den Menfch kwynende. Maar de tekens, waaruit men vermoedt dat iemant Gift heeft ingekreegen, zyn
deefe navolgenden : een lwud zweet met benaauwdheid , krim'
pingen in de ingewanden. benaauwde Ademhaaling, braak en •
witte nagels, een gezwollen hals. en na den dood eene zwarte
tong en een gezwollen Ligchaam.
VERGIFTIGDE WONDEN. Vulnera Veneráta. Dit zyn won;
den die door vergiftigde Werktuigen, of door Dieren, die
in hunnen aart vernynig zyn, of door zulk en die dol zyn.
worden toegebragt. Die door vergiftigde Werktuigen veroorzaakt worden komen zelden hier te Land voor. maar wel by
de Oofrerfche Volkeren, die hunne Pylen. Spieffen en ande.
re kwetfendeWertuigen vergiftigen, om hunne Vyanden des
te zekerer te dood en; welke wreedheid by de Chriftenen gee.
ne plaats heeft. Wat de venynige Dieren, by voorbeeld Slangen. Adders, Scorpioenen, enz aangaat, dezelven heeft men
hier te Lande zoo venynig niet, als wel in die naar het Zui.
den en onder eene heete Luchti1:reek liggen.
De tekens eener wonde door een vergiftigd Werktuig veroorzaakt, zyn zeer onzeker. Eenigen zyn, volgens HEISTER,
van gevoelen, dat ze te kennen 7.vn, wanneer zonderlinge
pyn, ontlleeking. vuile frank. tegennatuurlyke Etter en bu!tengewoone ldeur; naamelyk geel, groen of zwart zig by de
wonden bevinden; insgelyks als hartkloppingen, en onmagt~·
kramp
1/:00
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kramp of nyfheiJ der Leden. koud zweet en benaauwdheid
voor het hart befpeurd worden. Maar alle deefe tekenen zyn
onzeker. en men kan daaruit menigmaal wegens de kwaade
gefieldheid van den Patient of andere oorzaaken, niets beo
11uiten.
De Toevallen op eene Adderbeet, z}'n, volgens PLATNl!R.
deefe: een Menfch die van een' Adder gebeeten is. wordt
aanll:ands bleek, en kort daarna geel. De Pols is flaauw.
ongelyk en uitzettende. Hy krygt grilling. koud zweet; d.
Handen, Voeten en Neus worden koud. Dikwils valt hy in
flaauwte, moet braaken en afgaan, en krygt op het laattl:
1l:uiptrekkingen. In eenigen ontftaa( een geweldigen dortl:
met huivering, zy beginnen te Slaapen en kunnen zig niet op
houden, fierllcllde eindelyk met Stuipen. Onmiddelyk na de
beet. zwelt het beledigde deel zigtbaarlyk; hetzelve warde
eertl: rood, daarna bleek en geel en doet geweldig zeer. De
zwelling neemt fchielyk het geheele Lid, by voorbeeld den
àrm io. Op het laatfle komen 'er ook wel Vuurbla:!ren~
Wat de Geneefing eener Adderbeet aangaat, daarover kan
men den Heer KEMPF.ER raadpleegen en naarvolgen. Bindt
het lid boven de wonde; Scarificeer àezelve; druk het bloed
'er wel uit. fl:ryk ze dan met theriaak en bed~k ze ook daar·
mede onder àe gedaante van een Pleifler en geeft iets inwel'l"
dig om te zweeten. Op deefc wyfe, zegt hy, in versgewon.
den alryd eene gelukkige geneefing gezien te he~ben.
VERGILIA. Zöe het Arrykel ZEVENGESTERNTE.
VERGLAAS DER TANDEN. Eilcaujbm. Is eene uiterm~a.
te harde flof. welke de tanden bedekt. Zy is glad, glinfle.
rende, zeer wit, en kan nict dan met de vyl of door andere
zeer harde Ligchaamen ondergebragt worden, of door fcherp.
bytende vo~(ell.
VERGODli\G. Apotbeofi. cf Co;ifecratiJ. Was eertyds eene
plegtigheid ty de; RomeinelI , volgens welke zy hunne Kei·
fers of de z:;iJ;(]n die hli/l goede die;:;l1en gedaan hadden, on.
der het gt;tal der Goi;m frelcen. ROMULUS is he~ eerfie onder
de Roomfclie Kon;r,bcn \-ergood g:;ward~n; r.a hem volgde
JULlUS CJE'JiR. wkn men dezelfde eer heeft aan~eda:l/l.
VERGRCOT GL!lS. Hie:èoar worden verfiaan zoo VleI Mr.
CROfCOPEN a;s Tr:LEêCJOPEî'. Van de eergenoemd~n, naa·
mely!. va~ de l;licrosec:,pe1l. Zie het Artylcel MrCROSCOPTUM.
Vau Ö twee~e, na:llndyk van de lèle.fco&pm. zullen wy
hier h:m.lelen, onder het volgende Ar!yke!.
VERGROOTG LAS. lèll!scoop. Een Optifch'Inllrumeot, beo
fia<lnde uit onderfcheidene gdlccpen Glalen, door middel van.
wel!;en verre afcielct;çne voorwerpen .:oodanig vergloot wor~
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den. dat ze als by der hand verfchynen. Zie het Artykel LENS
of LINS.

Dat de Telescoop van eene hedendaagfche uitvinding is, is
bet zekerfle; maa! het blykt !ntegendeel dat de Microscopen
of optifche Glafen van :ollerlel foort t den Ouden bekend waren. Hel is beweefen dat ALEXANDI!R DE SPINA. gtbooren
te Pifa.' de eerfte was die gebruik maakte van Glafen aan de
Waereld bekend; maar onze Landgenoot (de Leefer gelieve
te begrypen dat de Engeifchen hier fpreeken) de Heer BA.
CON, die een·en-twintig jaar voor hem geftorven Is, was. in
allen opzigte, tegens hem vergeleeken , de eerfle; wan( hJ7
fchreef een Boek over de Perfpeél:ive, waarin hy volkomen
toont dat hy niet alleen de natuur van holronde en bolronde
Glafen verftond, maar tevens ook het gebruik van dezelven
wanneer ze in Telescoopen faam verbonden wielden; terwyl
hy rogtans, in die verhandeling, de manier niet ontdekt, in.
welke zy verbonden moeten worden. De Telescoop mc::thet
holronde Oogglas wierd allereerft ontdekt door eenen Mecha.
nicus te Middelburg in Zeeland. geAaamd Z. ]OHANNIDES,
ontrent het Jaar 1590, nogtllEs is ]. LIPPERHOY t etn ander
Nederlander. zyn mededinger in dezelfde ontdekking. Waar.
om deefe foort van Telescoop genoemd wordt Tubus Ba.
favus.
FRANCISCUS FONTANA, een Napolitaan. beweert dat hy de
ecrUe uitvinder was van de Telefcoop met bolronde glaCen ,
't welk thans de gemeene Aftronomifche Telefcoop is; en
Rbefta wil voor de eerfte gehouden zyn, die deere Tdefcoop
bekwaam maakte voor het gebruik op de aarde, door hetby.
voegen van twee oogglaren.
De Tdefcoop is tweederlei , naarnelyk: dioptrifch of refrac.
teerende ; of Cata-dioptrifch • door refleEtie en reflaétie te faa.
men
Dioptrnche of refraéteerende Telefcoopt beftaat uit een Ob.
jeébl' Glas x z I..PUAT CCLXVIlI, Fig. I.) waardoor het
neeld f cl van een voorwt:rp 0 B, op eenen afftand, in de
}'ocus e van gemelde glas gevormd wordt; en in eenen 0'11"
gekeerden ftand. Dit Bet:ld kan gezien worden door eene en.
kele Lens ab. geplaatll: aan deszt:lfs Brandpunts-afftand, gelyk
gemet:nelyk gerchledt lot het befchouwen van Hemelfche Lig.
chaamen. omdat wy daarin geen acht 11aan op den ftand : mllar
om voorwerpen naby ons te zien, wier beeltenis wy regt wil.
len hebhen , zoe moctten wy toc dat einde. eene tweede L,ns
'er byvot:gt:n p q, op ûeszelfs dubbele brandpunts afftand van
het andere. 0t,ûat de ftraalen V3n a b komende. malkander kQD'
nen kruis fen in de Focu, 0, ten einde het bedd gn op te
:igten ~ " welk gefchieden zal iJl deszelfs eigen .Focus m, 001
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dat de fuaalen parallel komen van de eerlte Lens a b. La:>t!1c:
Jyk wordt eene derde Lens i c by~evoegd. om het tweede
Be;ld gn Ie zien. De drie Lensfen of Oogglafen, zyn g\!o
meenelyk van het zelfde maakfel en Focale ler.gle; en het
vergrootend-vermogen is altyJ gelyk de focdle lengte v:)n het
ObJeEtif·Glas e'Ul, verdeeld door de focale lengfe van Je Oo~·
glafen I m of be; by voorbeeld; verondedld e 'tv = 10 VOt:
of 1:0 duim, en he of I m = 3 duim; dan zal het voor werp
voor het oog verfchynen • door zulk een Telescoop, 40 (ma!
grooter dan aan het bloote oog, en deszelts oppervl:lktc ui
1600 maal vergroot zyn, en deszelfs grootte of Soliditeit
64000 maal.
Indien wy, in de plaats Van een bolrond Oogglas. een hol.
rond van dezelfde focale lengte gebruiken, zoo zal het voor·
werp' regcopf1:aande vertoonen, be1ykeiyk vergroot, en meer
onderCcheidenlyk en helder; maar het gebrek van dit Glas
is, dat het maar eene kleine Area toelaat, of veld voor 't
gezigt, en (harom kan het niet gebruikt worden wanneer wy
meer dan een voorwerp willen zien, of in eene groote ruimte
neemen ; maar het kan met veel nuts gebruikt worden, in het
befchouwen der Planeeten en baare Satellites ,.Saturnus Ring,
Jupiters·Gordel &c.
Het vergrootend vermogen van cenc Refraél:eerende Telescoop
wordt dus gewa~rdeerd: laat AB (Ibid Fig. 2.) het Objeéiif.
glas zyn. en CD het Ooggla5; en laat HF! en GFM zyn
twee Straalen, komende van de uitedle deelen van een ver.
wyderd voorwerp, en kruiilènde malkander in 't middelpunt
F van het Glas All. A:sdan is de Hoek GFH IFM. die
onder welken het voorwerp zig aan het bloo:e oog vertoont;
maar IEM::::: CKD is die onder welken het Beeld verfchynt
als vergroot door het Oog~las CD. Maar de Hoek lEM is
tot den Hoek IFM. als LF LOt LE, of als de focale aftland
van het ObjtEtief'gias tot den focalen aff1:and van het Oog.
glas; en in die evenredigheid is het voorwerp vergroot.
Daar is een gebrek in alle dec fe foorten van Telescoopen, 't
welk door geen middel hoe genaamd kan terbe'erd worden,
't welk nogtans daaruit voortCpruit, naamelyk: dat Sperifche
Glafen geene Stra.len in een en hetzelfde punt vergaderen;
maar het is door den Heer 15AAc NEWTON haaft ontdekt, dat
de onvolmaaktheid van deefe foort van Telc!coopen, zoo ver·
re die omftaat uit de Spherifche gedaante dc.:r GlaCen, mees.
tendeels geen evenredigheid hadde tot die welke men ver·
fchuldigd is aan de verfchilJende breekbaarheid (refrallgibili.
teit) van lucht. Deefe verfchillenheid in de refraél:ie der Straa.
len is omtrent een agtemwintigfie gedeelte van 't geheel, zoo
dat he, Voorwerpglas van een Telescoop de Straalen niet kan
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vergaderen. die van eenig punt in het voorwerp vallen. in
eene kleiner ruimte dan de Cirkelvormige ruimte, vier diameter is omtrent het zesenvyftigfie deel der breedte van het
Glas. Om die reden terwyl ieder punt van het voorwerp ver·
toond zal worden in eene zoo groote ruimte, en de middel·
punten van deefe ruimtens verknogt zullen zyn, omdat de pun~en in de voorwerpen, waarvan de firaalen uitgaan. zoodanig
zyn, ZOO is het openbaar dat het Beeld van een voorwerp.
door zulk een Glas gemaakt. eene meer verwarde vertooning
moet zyn, ttrwyl het aldus nict v~rrct,ynt w:mneer het door
een Oogglas gezien wordt. 't welk in eenen taamelyken graad
vergroot; gevolglyk moet de trap van vergrooting in een Oog.
glas niet te groot zyn met betrekking tot dien van het Objec.
tif.Glas. waardoor de Confufie zigtbaar wordt. - Niettegen.
fiaande nogtans deefe onvolmaaktheid, zoo kan eene Diop·
trifche Telescoop gemaakt worden om in een gegeeven graad
te vergrooten, behoudens dat dezelve van eene genoegfaame
lengte zy; want, hoe grooter de focale affiand van het objeétif'glas is, des te kleiner zal de proportie weefen , welke
de focale affiand van het oogglas zal hebben, tot die van het
Objeétif·glas. zonder het Beeld duifier t~ lF.aaken. Dus zal
een Objeétif'glas, wien~ focale affiand omtrent vier voet is.
een Oogglas toelaaten wiens focale afftand een weinig Ult:er
dan een duim zal zyn, en gevo!glyk meefi agtenveertigmaal,
vergrooten zal: maar een Objeét-G las van veertig voet focus.
zal een Oogglas toelaaten van maar vier dui~ focus, en zal
daarom 120 maal vergrooten; en een ObjeGif glas van honderd voet focus zal paffen op een Oogglas van weinig meer
dan zes duim focus, en zal daarom byna 200 maal ver~
grooten.
De oorzaak van deefe onEvenredigheid, in derzelver onder·
fcheidene Graaden van vergrooting, kan opgehelderd wor·
den op de volgende wyfe: terwyl de diameters van de ruim'
tens, inwelken Straalen, rchietende vlln de verfchilIende pUNen
van een voorwerp, vergaderd worden, zyn als de breedte van
het ohjtétif-glas, ~oo is het openbaar dat de graad van verwar.
ring in het beeld, is als de breedte van het glas (want de
graaden van verwardheid zyn enkel als de Diameters of
breedtens van deefe ruimtens, en niet als de ruimtens van
dezelven). Nu moet de focale lengte van het Oogglas, dat
is, deszelfs kragt van vergrooting, zyn als die graad; want.
indien zy die overtreft, zoo zal zulks de verwardheid zigtbaar
maaken; en, daarom moet ze zyn als de breedte of diameter
van het Objtétif-glas. De diameter van het Objtétif-glas,
welke is als de vierkante wortel van deszelfs grootte, moet
zyn als de vierkante wortel van het vergrootend-vermogen in
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de Telescoop; want, indien de aperture zelve is als het VC~
grootend vermogen, zoo zal het beeld licht onlbreeken: de
vIerkante wonel van bet vergrootend vermogen, zal zyn als
de vierkame wortel van den {oealen af!l:and van het Objeélil'
glas; en, daarom moet de focale amand van het Oogglas
enkel zyn als de vierkante Wortel van dat van het Objecrjf
glas, Zoo dat gy in het gebruil,en van een O!1jeél:if-glas van
een langer focus, veronderftel dan een dat gegeeven is, niet
verpligt zyt om een Oogglas aan te voegen van een geëvenredigde langer focus, d2n het geene p,tffen zoude op het gegeeven Objtélif-glas, ma~r en!{el zopdanig een, wiens focaale
aHl:and zal Z'ln van dat 't welk zal paffen op het gegeeven
Objemf_glas, waarvan gy gebruik maakt, is tot den vierkanten
wortel van de focale l.::ngte van het gegeevene. En dit is de
,reden dat langer Telescopen bekwaam zyn om te vergroot en
'in een hooger graad dan kortere, zonder de voorwerpen
verward of gekleurd te maak en.
Cata. dioptrifcbe of rejlefteorende TELESCOOP. Is de befte
en nuttigHe van alle anderen; het werJ{tuiglyke van welke is
als volgt;
ABEH. (Ibid. Fig. g.) Is de lange Pyp of hf't Ligchaam van
net lnftrument,' waarïn BE is een langen reJ1eéteel ende Spie·
gel. met eene opering in het midden CD. Deefe Spiegel
ontvangt de Straalen ac , b d, komende vaD het voorwerp op
zekeren afftand J en refleéteert dczeh"en. tot malkander na·
deren de, tot derzeJver focus e, waar zy malkander kruiiTen •
en het omgekeerde Beeld IM vormen; x 'J i~ een kleine
bolronde Spiegel. wiens focm is in f, op een kleinen afftand
van het Beeld. Door dit middel worden de Straalen die van
het Beeld komen, rugwaarts gerefleél:eerd door bet centrale
gat CD van den graoten Spiegel, waar zy vallen op de planocOn'veece Lens WX. en door dezelve tot een focus faanlenge.
bragt worden, en een tweede beeld vormen RS, zeer lang
.en regt, 't welk door een Oogglas gezien wordt dat aan de
eene zyde hol en op de andere verheven is (meniscus Oog,
glas) YZ, door het Oog P, door een zeer klein gat in het
.
end van het Oog·ftuk PC DZ.
lndien de eerll:e Lens WX weggenomen wierd, dan zou het
Beeld eenigfints grooter gevormd worden in MI; maar de
Area of ruimte zou kleiner zyn. en om die reden het gezigt
niet zoo vermaakelyk. By TV is geplaatft een Cirkelvormig
ftuk koper, met een gat van een gefchil\te gedaame om het
Beeld te omringen. en om alle overtollige en uitwendige
Straalen af te fnyden, ten einde het voorwerp zo duidelyk
te voorfchyn kome als maar eenigfints mogelyk is.
Wan.
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ïVanneer het Beeld door refleél:ie gevormd wordt, zoo zullen
de Straalen van allerlei nag byna in één plint veréénigd wor.

den, en daarom J?laats geeven. aan een Oogglas YZ, van
een diepen laft ot van een kiemen focalen afftand; en dus
zal het vergrootend vermogen naar evenredigheid vermeer •
deren.
Het vergrooterd \'ermogen van een refleé1eerende Telescoop
wordt aldus berekend. De Para/lele Straalen KB (PLAAT
CCLXIX. Fig. 1.) en LR worden gereflecceerd door den groo.
ten Objeé1if-Spiegel AF tot derzelver focus a, waar het Beeld
IM gevormd wordt; welk beeld bepaald wordt door twee
andere Straalen NQ. PQ, komende van de uiterfre deelen
van het voorwerp op een verren afftand, en ontmoetende
malkander in het middelpunt van den grooten Spiegel in Q.
Indien DIJ f de focus is van den kleinen Spiegel GH, ver.
onderfl:ellende het Beeld gevormd te zyn in de gezegde facIIS
f (dat is, dat beide de foei a en f medehellende waren) dan
zul/en de Straalen, komende van het Beeld 11'11, na de refleé1ie
parallel voortgaan, en een onderfcheiJenlyk gezigt van het
Beeld te wege brengen. 't welk alsdan een Hoek lOM zal
maaken. in het middelpunt O. van den Spiegel GH, welke
is tot den Hoek IQ M, onder welken het voorwerp aan het
bloote OOJ verfcbynt, als a Q tot a 0 of f O. Zoo dat het
vergrootend vermogen in dit geval zal zyn als a Q •

.
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Maar, om dit vergrootend vermogen te vermeerderen, wordt

het Beeld 11\1 niet geplaatll: in de Focus \'an den kleinen
Spiegel, maar opeen kleinen afftand van hetzelve; door
welk middel de Straaien, komende va:l het Beeld tot den
Spiegel GH. gerefleEteerd zullen worden, tot mal kander na·
derende. op eenen amands· focus R, alwaar een tweede
groot Beeld lM gevormd wordt van het eerae Beeld IM;
welk Beeld· 1M gezien wordt onder denzelfden hoek lOM
met het voorige, van bet middelpunt van den Spiegel GH:
maar van het Centrum van het Oogglas TV wordt 'hetzelve
gezien onder den f,root~n hoelç ISM. Maar de hoek ISM
is tot den hoek 10;);1, als OR tot SR; waarom de tweede
Ratio of 't gedeelte van het n:rgrootend verlllogen, is die

OR

van - -

SR

Gevclgiy!( is het g~ntrche vergl'OotclJd vermogen van de Tc.
af)
OR
.
lescoop a ~ S R (omdat in dit g:,:v311 0, a 0 wordt.) Of,

+

in anderc woorden, de hoek NQ p. onder welken het voorwerp verfchynt voor IH>t bloote oog, is tOt den hoek ISM
Mm 2
on-
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onder welken het tweede groote Beeld IM verfchynt aan het

aQ+OR
aO+SR

oog door het Oogglas, als - - ' --,-. Zoodanig is de The·
orie van de Telescoop, eerft faamengefteld door Dr. J. GREGORY, en daarom de Gregoriaanfcbe Telescoop genoemd; maar
zy verkreeg haare grootfle volkomenheid van den Heer HADLEY J en is thans in een algemeen gebruik.
Het werktuiglvke der faamenflelling en des gebruiks van deefe
Teles::oop, wordt dus befchreven door Dr. SMrTH. Opt.
§ 924. De bafis van de Pedeftal a b (Ibid. Fig. g.) is een
dikke Plank a, rufiende op vier koperen voeten; zyndtl een
van dezelven een pen P. die door de Plank gefchroefd, maaken
zal dat ze aaan kan op eene onevene vlakte ~ b is een kleine
regtopf1:aande Pylaar, van omtrent een voet lang. in de Plank
a vaflgemaakt; en cd is een koperen arm, die daarin gefchroefd
wordt; cl e is een kort ftuk koper. dat rondloopt om het end
van den arm cd. en vall:gemaakt is door de fcbroef cl: e is
een holle ronde pyp, met een ronden koperen bal daarin,
allenvege beweeglyk: de nelt van deefen bol is vaftgemaakt
aan bet midden van het /luk koper fg. verbonden langs de
zyde van de pyp bi. door de fchroeven fg. De Qogglafen
worden geplaat11: in het end l, en de Pyp wordt ócricht in
verfchilIende 11:anden door middel van het koperdraad bik.
Wanneer deefe Telescoop te huis gebruikt wordt, zoo kan
de Pede11:al ab geplaatfl worden op eene Tafel by een Ven11:er~
maar war.neer ze buiten gebruikt wordt, kan de Pede11:al te
huis gelaaten worden; want, nadat men een gat geboord heeft
in de zyde van een Boom, door de handfchroef m, l~an de
houtfchroef aan het end van cd. daarin gefchroefc! worden.
'Er wierd eene kleine verandering gemaakt in het faamenftel
van deefe Telefcoop, door den Heer Caifegrain. naamelyk
in het gebruiken van een bolrond en Spiegel GH (Ibid. Fig.
J.) in plaats van het holronde GH. Indien zy nu gelykelyk
Spherifch zyn, dat is, indien zy Segmenten zyn van dezelfde
Spheer, dan zal f insgelyks de deugdelyke Focus zyn van het
bolronde GH; en indien alle andere dingen dezelfden blyven,
zoo zal het eer/le beeld IM daadelyk hetzelfde zyn als te vooren ,
en het laatfie beeld IM zal weefenlyk het zelfde zyn; zoo dat
het vergrootend vermogen van deefe gedaante van de Telescoop

aQ+OR
aO+SR

,

is - - - - - , 't welke gelyk is tot dat van Gregory s ge.
daante,
De Heer Ifaac NEWTON fchikte deefe Telescoop om gemaakt
te worden in eene verfcbillende gedaante of manIer, als volgt:
All CD (Ibilt Fig. 2.) was een lange Oélogona!e Pyp; EF
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grooten gepolyllen Spiegel, wiens focus Is in IZ; GH,
een vlakken Spiegel volkomen gecolJcentreerd, en gelIefd op
een halven regten hoek, met den As van den grooten Spie.
gel. Alsdan worden paraIIele firaalen a E, b F. vallende op
den grooten Spiegel EF. in plaats van gcreflcétreerd te wor.
den tot den focus o. onderfchept door den kleinen vlakken
Spiegel GH, en door denzelven gerefleéteerd naar eene
opening e cl in de zyde van de pyp, kruiffende malkander in
het punt 0; 't welk nu het waare focale punt is; en van daar
gaan zy voort tot een Oogglas ef, in die opening geplaatft J
wiens focale aflland zeer klein is. en daarom kan het ver·
grootend vermogen zeer /lerk zyn in deefe vorm van Teles.
coop; omdat het Beeld IM gema:Jkt wordt door eene Reflec<
tie (want die van den vlakken Spiegel verandert alleenlyk den
loop van de /lraaien • en doet niets tot de verwarring van het
Beeld) en zal, om die reden. veroorzaaken dat het gezien
worde door een glas van een diepen laft, in vergelyking van
een Eeeld gevormd door verfchiliendlyk breekbaare /lraaien.
Dit is eene zeer goede Telefcoop ten gebruike, maar zy is
zoo gemakkelyk niet tot het gemeene gebruik als die van het
Gregoriaanfche maakfel, en wordt daarom thans meell ter
zy je gelegd. De geen en die daarvan een breedvoeriger be.
licht begeeren. kunnen raadpleegen met N!WTONS Optica en
verfcl1i1lende Philofophifche Tranfaétien. waar hy dezelve
uitvu~rig befchryfr. en de redenen te vinden zyn die hem
bewogen tot het verkieCen van dit maak fel een'er dan van dat
van Grt!gory: of men zie daarvan een beknopt verhadl in de
Jaat/l~ Uitgave van GREGORY'S Elemellta Optica.
Sa/are TELESCOOP. Dit Inl1:rument is ge(chikt om op de vol.
gende wyft! gebruikt te worden: AB. (Ibid. Fig. 4.) vertoont
een gedeelte van de venllerbIinde of cene verJuillerde ruimte.
CD het Raam. 't welke (door middel van eene fchroef) de
Scioptrifche Bal bevat EF. geplaatft in de opening van de
gezyde Blinde, in deszelfs Iigchaam gemaakt. Deere Bal is
doorboord met een gat abc d in het midden; op de zyd~
he is in het gemelde gat, gefchroefd een /luk hout. en daar.
in is gefchroefd het end van eene gemeeoe refraéleerende
Telefcoop GH, IK; en de Pyp wordt tot zulk eene lengte
uitgetrokken. tot dat de focus van ieder Glas komt te val/eB
naby hetzelfde punt.
Dit gedaan zynde, worden de Telefcoop en de Bal rondom
gedraaid in zoodanig eene rigting. dat ze de firaalen der Zon
perpendiculair ontvangen op de Lens GH. door het cylin.
dervormige gat van den Bal; door dit Glas worden zy allen
verzameld in een Cilkelvormige vlak m, welke hot Beeld is
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van de Zon. De Lens IK kan digter by ot verder van het
gezeide Beeld nz bewo;:('!) worde!) , zoo als het de afftand.
op welken het tweede beeld van de Zon gevormd moet wor,
den, zull,s vereifcht. 't welk geCchiedt door het draaien van
de Pyp IKLM. agter- en voorwaarts in de Pyp LMNO: als
dan zal van het eedl:\: Beeld van de Zon m, een tweede
Beeld PQ, zeer groot, helder en oilderCcheiden, gevormd
worden.
Op deefe wyfe. wordt de Zonsvlakte ten allen tyde gezien. zon·
der zwakke oogen te beledigen; en alle veranderingen die
daarin voorvallen, kunnen gemakkelyk waargenomen worden.
De Vlakken (die zoo wonderlyk eene verwoning voor het
bloo:e oog maaken. of door een kleine Telefcoop in den
gemeen en trant) zyn hier allen zigtbaar, en kunnen gemakke.
Iyk waargenomen worden in alle derzelver omft.andigheden
en begin van verfchyning. toeneeming , verdeeling van een
in veelcll, de vereeniging van vee/en in een. de grootte.
afneeming. verdwyping agter den fcbyf der Zon. &c. Door de Zons-Telefcoop zien wy 'insgelyks een Eclips van
de ZOIl op de beft mogelyke wyfe, als hebbende het in onze
magt door dit middel, om de vlakte of fchyf der Zon té ver.
wonen. zoo groot als wy willen, en bygevolg de Eclips' naar
~venredigheid zigtbaar. Insgelyks kan de Cirkel van de Zons·
fchyf dus verdeeld worden door Lynen en Cirkels daarop getrokken, dat de quantiteit van de Eclips, gefchat in digita:
door dit middel het naauwkeurigfie bepaald kunnen worden.
De overgang van Mercurius en Venus over den fchyf der
Zon, worden door dit Inf1:rurnent ook naauwkeurig waarge.
Doornen, en alles wat daar omtrent eenigfints in aanmerking
komt,
Lucht TELESCOOP; is een dioptrifche Telefcoop, die mern
gebruikt zonder cene Tuba. in een donkeren nagt; want hè(
gebruik van de Tuba is niet al!een ter rigting van de Glafen,
maar tevens- om de plaatftm duifter te maaken. wanneer de
Beelden der voorwerpen gevormd worden.
HUYGENIUS ftelde een Telefcoop, van deefe foort te [aamen ,
tot het beCchouwen van Hemelfche Ligchaamen, door het
ftellen der O:)jeél:lf-glafen op den top ·van een langtm regtopftaanden Pool, en rigtende derzelver as naar eenig voorwerp
door middel van een zyden draad, komende van het objeél:lf
glas beneden het oogglas.
Wy zullen hier de b{;Jfchryving van een deefer Telefcoopen
geeven. Op den top van een lange Pool of Maft, ab (PLAAT
CCLXX. Fig.!.) is vaitgemaakt een Plank, op- en nederwaarts beweegende in een Groeft d: e is een perpendiculaire
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arm daaraan gehcgt , en Jf is een dwarffe Plank die de ob.
jeél:if-glaftm draait J in de 'pyp i ingezet, die· op· of nederwaarts getrokken wordt door middel van een zyden draad
rL; g giseen end, to~w J met een gewigt b, om aan de
apparatus van het obJcéhf-glas tot een Tegengewigt te verfirekken; klis een ftok, vaftgemaakt aan de Pyp i; m ei"
bal en het Pypje, door middel van hetwelke het objeél:if-glas
allerwege kan bewogen worden; en om het aldaar vaft te.
maaken, is 'er een gewÎgt n aangevoegd, onderfchraagd door
een koperdraad, I is een korte draad, wallraan de draad lr
verbonden is; 0 is de Tuba die de oogglafen bevat; q de
fiok aan die Tuba vaftgernaakt, s een lobden'kogel, en teen
Spoel om den draad op te winden; u is een pennetje om den
óaad.do.or te .fteeken, x de ruft voor den Waarneeiner om
op te leunen; en 'Y de Lantaarn, Op deefe wyfe heeft .men
Telefcoopen gemaakt van 123 voet lang,
. ..
':
Er zyn. ver[cheiden wegen om eenen Pool te vervaardigen
vaD eene gefchikte hoogte, die ieder WtrRm;lJ] gemakkelyk
kan gebruiken. Maar terwyl onërvaaren Menfchen niet ge.
mal,kelyk kunnen vinden en volgen een voonverp met dce[e
foort van Telefcoop, zoo zullen wyaantoonen hoe zulks ge.
îchieden kan door middel van eene kleine Machine, geplaatfl:
op de ruG: aa (Ibid. Fig. 2.) en een veranderlyke Rhombus.
gemaakt van koperen Plaaten bb, twee van welker zyden
voortgebragt worden, tot dat zy de zyden van den Rhombus
evenaaren, die in g g aan de ruG: vail: gema~kt is. Van den
bovenften hoek van den Rhombus ,gaat eeD kleine As uit.
v"n omtrent een ha!ven duim; op deefen As is gehegt de
Piaat e, die op een zeer kleiDen As, de ftok enpyp van het
oogglas draagt; en het geheele wordt tegengewogen op den
As J, door zekeregewigten bb. De dingen dus gerchikt zyndl!, naar wat plaats de waarneemer het objcc1lf-g!as zal beo
weegen , door het handvatfel d, daar z31 het in ruft blyven.
En voor het beft ieren van de Objeétif-gla[t:n. heeft de Ht:er
de la Hire de Machine verzonnen. vertoond in Ibid. Fig. 3.
wa;)r EF is een langroDd !luk hout, van eene genoo:gfaame
grootte; aaóde enden van· hetwelke zyn gebcgt twee Cylin"
dervormige Slaven GH, IK, om te dienen lOt cenen As;
alsdan wordt een gat ,geboord in eene Lyn met deefen As,
voor den houten As, SLM om 'er door te gaan, mtt twee
NeUten S. M. Aan het bovenend S, is vaft.~emaakt eel!
vi.;rkame Plank AC. met eeD Cirkelvormige Pool daarïn.
om de Obj.,él:ifgla[en te ontvangen; en aan de beneden hoe.
ken van dere Plank zyn twee houten liniaalen vaftgemaakt.
die malkander ontmoeten in N, waar eene pen R is; aanwelke de zyden draad is vaftgemaakt, om het ObjeélJfglas te
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beweegen. zoO veel beneden de Lvn CD als de As G K.
liggende op twee klavieren 0, P. Om den da~uw van het
O'1jetliefglas te veegen • heeft dezelfde Heer goedgevonden,
hetzelve te fluiten in een bordpapieren Pyp, gemaakt van
fponsagtig Papier. om de vogtigheid van de Lucht na zig te
trekken.
VERGULDEN. b de wyf\! om iets met goud te overtrekken.
Neem daartoe Mannenpis ; laat Sat ammoniac daarin ontbinden. en doe daarin het geene zyn kleur verlooren heeft. kooo
ken. en de kleur zal zoo fchoon. leevendig en luillerryk
worden, dat men daarover verwonderd zal t1aan. - Het
vergulden der Ertft:n, wil beft door de Zilverfmits. maar dat
van hout door de Schilders gedaan worden.
Om aan oude Galonnen. haar eerfte fchoone kleur. als of
ty nieuw waren, weder te geeven: Neem fyo geftooten AI.
ballerfteen, droog ze op het vuur en laat het zoo lang daarop fta3n als mogelyk is. zonder te braoden. Neem dan de
oude b~flagene gouden Galonnen, en leg ze ftrak uit op ee.
Jlige ftof; wryf ze dan met een borftel aan wederzyde, tot
dat ze zoo fchoon van kleur zyn geworden als gy ze begeert,
dan polyft men ze met een gladden Heen.
Oen alles wat verguld is te polyflen, en een fchoonen luifter
te doen verkrygen: neem twee oneen Wynfteen, twee oncen
Zwavel en vier oncen Zout, doe dit kook en in half water en
'half pis. Doop daarïn of wryf met een borllel daarmede het
verguld werk dat zyne kleur verlooren heeft, en ht:t zal zoo
luilterryk worden als of het nieuw was.
VERHANSEN. Dit woord is waarfchynelyk afkomftig van
het oude woord Ha71fc, in bet byzonder van een Noorweegfch
Waterfpel. Het is eene gewoonte die nog op den huidigen
dag onder Koopliedtn en Ambagt~gezcilen, nevens fommige
Reifigers, naauwkeurig wordt in acht genomen, te weet en •
wanneer zoo iemant ter plaatfe komt, daar hy nooit te voo
ren geweetl is, en daar deefe gewoonte van Verhanlfen in
zwang gaat, dan worden 'er zekere plechtigheden omtrent hem
verrigt; als, by voorbeeld: hy moet zig met water laaten be
gieten, of in een keten byten, onder den Schoorlleen ftaan,
en wat diergelyke klugten meer zyn. SIMON VAN LEEUWEN
getuigt in zyn Batavia Itluftrata, I Deel, het VII Hoofd·
fiuk: § SO. dat 'er nog eene Gaftwet onder de Duitfchen i~.
volgens welke een voorfehreeven vreemdeling, een zeker
groot glas of kroes moet uitdrinken; het geene men Verban.
Jen of Verbcl1Jen noemt; en hier van daan hebben de Hens.
hek ers hun naam.
VERHAR.DINGEN. Zie de Artykels DURATIO en DELITES'
CEl'iTlA.
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VERHEEVEN GLAS. Zie het Artykel VERHEVEN GLAs.
VERHEFFING. Zie het Artykel SURLIMATro.
VERHEMELTE. Palatum, (In de Anatomie) Is dat VerwuIft •
't welk meer of min gerimpeld is en bet bovenll:e van den
mond uitmaakt. Het is gemaakt door de holle oppervlakte
der beenderen van de bovenkaak en de Verhemeltbeenderen ,
dewelke dool' het Vel van het verhemelte bedekt is. Daar
wordt op dezelve eene menigte klieren, van aart als de koon_
klieren, gezien.
VERHEMELT GAT. Foramen incifi'Vum. (In de Anatomie)
Dus wordt een gat, 't welk aan het voorll:e gedeelte van het
verwelf van bet Verhemelte agler de fnytanden geplaatll: is,
genaamd. Het is gemaakt in de groef, die de twee Kaakbeen.
deren, byéén voegt. Dit gat is in den natuurlyken .lI:aat
door vliefen gell:opt, en deszelfs gebruik is onbekend.
De agterlle Ver hemelt gaten , bevinden zig aan het verwelf
van het verhemelte, ten deele in de verhemeltbeenderen en
ten deele in de kaakbeenderen. Zy zyn geplaatl1: tegens de
tandboordkas , ter wederzyde een, digt by de agterl1:e kies.
Het is do onderfte opening eener buis, dewelke de Kaakbeenfche verhemeltbui~ genaamd wordt, en verleent door.
gang aan eene Zenuw, die zi~ op het verhemelte uitbreidt.
VERHEMELTSTOPPER. Obu"ator Palati. Een foort van
Contentief, 't welk de Heer DIDIER, een Heelmeefter te
Parys, uitgevonden heeft, om de Geneesmiddelen. die in
de Ziektens van het verhemelte gebruikt worden, in hunne
plaats te houden. Het is een klein goud Plaatje, dat naar
den loop van het verhemelte gemaakt en bolrond is. De twee
deden die het faamenll:ellen. zyn te faamen vereenigd door
een dwars fcharnier, 't welk geflooten wordt door middel van
eelle foort van grendeltje, dat naar begeerte in twee kleine
lwkertjes, die aan het agterdeel der Plaat, die beweeglyk zyn
moet, gewerkt zyn, voor_ en agterwaarts fchuifc. Als dit
grendeltje agteruit fchuift, valt het voorfte deel, als de dek·
fel van eene Tabaksdoos met een fcharnier. dat van zelfs
open fluit • en als dit zelfde grendeltje voorwaarts gefchoven
wordt. onderfreunt het, opgeligt zynde, het beweeglyke deel,
waarvan gefprooken is. Het agterdeel is aan zyne twee zy·
den voorzien met draaden , die in óe tuffchenruimtens der
tanden geftooken worden, en welken daardoor het plaatje te·
gens het verwuIft van 't verhemelte bepaalen.
De Geneesmiddelen in de beenbedervingen der verhemelt.
beenderen, worden met dit werktuig gemakkelyk aangelegd en
gehouden. Wanneer men de kwaal verbinden wil. is bet
niet noodig hetzelve geheel en al te rug te haaIen. Het gren
deltje wordt naar ag Ier gefchooven; het voodle gedeelte daalt
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alsdan neder, en laat de flof van het oude Vc;b:md uitvallen, en heE nieuwe nC',indt zi~, door het grendehje 'cr op
te doen, even gelyk het eerne onderlltun:. Dede uitvin .
ding ir zeer vernuftiti, zeer nut ei1 doet baar LHl vinder v~el
eer aan.
VERHEVELINGEN. Zie het Artykei METEORUM.
VERHEVEN GLAS. Vitrum C01l'uexum. Zoo heet een Cla~,
wiens zyden van eene verheven vlakte dusdanig afgaan, dat
zyef;'(]e verhooging bekomen. Men heeft vtr[~heide (oorten
van de verheven glafcn aan te merken. By voorbedd: een
HALF'VERHEVEN GLAS, J?itmm PlanD-C01IVexm/1., 't wtik op
den eenen kant elFtn en plat, en op de Iweede zyde verhe·
ven is. In 't gemeen zyn diergelyke glaftm afgefneeden ven
eenen kogel, waarom zy dan ook naJr de grootte van den
diameter des kogels, waarvan zy een !luk zyn, drievoetibt,
drie- en vitrduitnige, &c. genoemd .worden. Men gebruikt
deele Glafen in eene Camera objwra, Latema Magica en tot
Objldif-glafen by de Verrekyl;ers. Indien zy atfnccen van
zeer Klemt: l\Ol;el& zyn, ditnt:n zy tOt VergroOtgJillen. en
h:.lllot: dgcnfchappell wordt:n in 't gemeen in de Dioptrica
verhJDlkl J. CAR THilSlUS heeft in zyne Dioptrica. c. 8 § 13
lll:rinll..:rd. dat w.mneer de verheven zyden eene hypelboitfcht!
rondigh~id heb!Jen, de :elven boven de Spha:nfche te achkn
zyn G.;:yk dan reeds vo:]r h;,;\lI IÜPLER. in zyne Paralifo,
71Ienis iJl Vite!iio;ze7~l, lIit ditm hoofde g.:100fde. dat de Humol'
CryJtalii:1tls in hé;t 00';, van eentn kant, diergelyke rondlt;.
hwi hc~ft. Echt~r is het zeer moedyk, om een die/gel)'k
Glas te flyp::n, en de liefht!bbers van het Glasfl)'pen kUlln<.:n
dienaangaaLJf~ het z::k:.:rth: naricht vindel'l in HERTELS Trac.
taJt van bet G'a~(lyttTl. p. tll. 2<). J""tqq. Van deere foort van
GlaCen hebben vede 3ndéren geidneeven. - Een VAN W EERS'
KANTEN VER 11 f:. V EN GLA~, 'Vitrum Convexo - cOnVt::WII ".:ol
~Ltrutnq,je com;exum, wordt dat geno:::md. 't geen op beldu
zy-1<.:n verb;;\"en is. D.:zelven nellen be1yk ~Is twee hJlf·
verheven Glafen voor, die ,net hunne p;attc zyjen op mal.
kander geh'gd zyn. Dus z)'11 dezelven of gelyJ(e afrneejtn
van een en kogel, of op de eene zyde meer dan op de 1weede
verheven, en deer;;n noemt men i/llXqualiter COlivexa. Zy
brengen de nraalen d::s Lichts, die van een punt uit ichielell
of afkomen, weder in één te faamen, en vergrooten de zaa·
ken, die men 'er door bt;r~houwt. Dierhalven dienen zy tot
Verrekykers, Vergroot- tn BrandglaCen, Brillen en andere
Dioptrifche Inftrumenten, en worden hunne ejgenr~happen in
de Dioptrica verhandeld en bewet:ren.
VERHEVEN SPIEGEL. Speculum Convexuln. ZOQ heet die
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·....,·elkers zyde van eene evc;ne vl~·I::e afgnt cn zig op eene
'JerCcbillende wyfe verhoogt. Tor nog ro~ hebben de Konlle.
naars huiten de Spha!riïcht:, Cylir.dri(chc en ConiCche Spie.
gels geene andere vervaardigd, vermits dezelven, voornaa.
melyk de twee laatil:gemelJell, meer tot vermaal, dan tot ee·
nig nut \'erihekken. Hunne eigenfehappell en gebruik worden
in de Catoptrica verl,bard en beweefer;.
VERHOOGEN. Zoo noemen de Schilders iels in een Schil.
c!try(.! meer licht geeven.
VER.HOOGING. Zie de Artyltels ELEVATIO.
VERHOOGING der Grootte/Is tot Quamiteitcn of Digllitcitm.
Zie bet Artykel DIGXlTAS.
VERHOOGlNG DER HEMELSTEKENEN. Zie het Artykel
EXALTATIO
VERHOOG!NGSHOEK. Zie het Artykel ELEVATION' HOEI:.
VERHOUC!NG, Reede. Ratio. Is de Rtl;Jtie of gtil:eldheid
van eene Z:lak, ten opzigte van cene :l'1d:.:re h lar's ~e!yke,
welke à.: grootte van de eene za3k. à;;or de groOl,t: ~v3n de
t',vec,!e bep~Jlt. zonder daartoe <::er.e andere ma;!t van naoden
te htbb.:;o. Zie de Artykels RATIO.
VE~IDELLO. Is een groenagtige Scc~n, d;~n de Ita!iaanen
gehrL!;ker; orn de Ertfen ce toetf.:n.
VERlFlEEREN. Is iets b;;:waarhdcn cn met bOr.l1jbC b~v:y.
fen !1Ja\'en.
VERJt'.ARING. PrlRJcriptie. Ecrc1:ent ir dt Rccl:ten, w~nneer
ie'l1;;nt. door een lan~'1;: en gcru:,e h:Z.t:I!l:, "'J'1 (u'! "'~,,:l,j
;;oed. het eigenJom da:Jn·.,n bC:f,():nt; hl:, Z':::·. \';.r. ;·.~gin,
zçnder tehenl:Jntin~ van dln g~(:lJen \',m .. <~:. r.:;( !~(;Lo:'le!1
is, tcr goeder trou.ve aan zig g(;br~ht h:;,('[( ; v:or::ien:k, wa;:.
neer het ecn roerend goed is, ec:~ j.l.,r ei, (:;:~.~, ln;,~r onroe.
rend zynèe, naar de Saxifchl.! Rechlen, 3 I jaaren, 6 weelwn
en 3 dagen daartoe vereifcht. MJJr na~r d~ K(,i:crly):e of
Itoomfche Rechten h,il:aat die r]'J, weger.s cen rO<.'II:I),j ~oei
ilJ 3 jaaren, en van onro\:rendc goed:.w:n in 30 j"':re~, ct een
delli(! part van eene Eeuw, W;jJrna gcenc prreii;{iptic meer
;)1.13t5 heeft.
,'ER] U15. Is het Sap geperll: uit orryp~ Druiven. Het is
iaJmentrekkend, verfriffend , en Jo.:t lk ((;,tluil: verwal:ke.
ren, zynde zeer goed o,n in heete ~;n(l1t:çll f.;ebruikt te wor.
den, in Compoil:. - De Compofl 'Vall VCljllis wordt in
FJa!lkryk op de volgende wyee ger.l:iakt: Neem twee ponden
v;,n de grootil:e onrype druiven, doe 'er. ct'n voor een.
opt'ngeCpleeten, de pitten fehoon uit, en werp ze in fe hoon
water, laat ze op een vergietteil: uitkkke:1; d,~e ze d2n in een
pot met kookend water, en als ze aIiçn op het water dryvc;;n

55 6

VER K.

ven, zoo neem ze van het vuur a~; laat ze koud worden l
zet ze wederom voor cen oogenbltk op h\.!t vuur, om ze
weder groen te doen worden; doet ze IcJlOon Vcrlekken en
doe ze dan in een pond geclarificeerde Suiker, maar die 'niet
te dik is; laat het t\Vee of driemaal eens overkooken; neem
het dan v:!n 't Vuur af, fchuimt het fchoon. doet het in de
Confituurpot J en als de Syroop dik geworden is, giet men
die daarop.
Scalei 'Van l'erjuis kan men aldus maak en ; neem by voorbeeld
vier pond druiven. die wel op het rypen fiaan, maar niet
volkomen ryp zyn geworden; doe ze in een pot met een half
pint je water; druk ze met een polJep<!1 aan ftukken en zet ze
dan op het vuur; ze moeten vyf. of zesmaal wat fchielyk cp
komen en overkooken; leg ze dan op de vergietteIl: om uit
te lekken, en druk ze met de Schuimfpaan. By ieder haif
pint je Sap doet men drievierde pond Suil<er; dan kookt
men het te [aamen tot dat het dik genoeg en fchoon ge.
fchuimd is.
Marmelade 'Van Verjuis. Neem vicr pond Verjuis. die niet
te ryp zyn; doe 't:r de pitten uit en legze wat in kook end
water; doe ze kooken tot datze alJen op het water dry ven ;
bdekt ze met een Schotel en zet ze [wee uuren lanti op de
heete Alfche, laat het ilJ hetzelfde water kouj worden, dcc
het uitloopen door de teems J en droog uwe Marmelade op
het vuur.
VERKENSVENKEL. Zie het Artvkel VARKC::NSVENKEL.
VERKIEZING. Betekent de eltEtie van een PerCoon tot ee·
nig Ampt of tot de eene of andere hooge waardigheid.
VERKLAARING. Defi71itio. Zoo heet een duictelyk begrip
of denbeeld van het gcene waardoor eene zaak van alle de
overigen onderCcheiden wordt. Men heeft dit begrip, als de
zaak zooJanig gefleld is, dat men kan zeggen, uit welke merk·
tekenen men dezelve erkeot,of waardoor men ze van de ave·
rige onderCcheidt. Wordt nu de zaak van anderen die haar
gelyk of met haar overeenkomfiig zyn, door haar bY.lOndcre
ci&enfchappen onder(cheiden ,zoo heet zulks eene woordelyke
verklaaring, Defillitio nomi1la/is; diergelyke is, als ik zegge:
Eene VurenwyCer of Howlo&ie is eene Machine die de Uuren
aantoont, zoo verklaar ik het woord UurenwyCer. Maar in·
dien de aart en wyfe opgegeeven wordt, op dewelke eene
zaak kan ontftaan J en ik toon, by voorbeeld; uit welke ra~
deren en andere noodzaaklyke ftukken, in zekeren opzigte.
een Horologie te Caamengell:eld is, zoo is dit eene zaakelyke
verklaaring. Definitio Realis. De laatll:gemelde heeft voor de
eerfte den voorrang. omdatimen ten eerfie daaruit erkennen kan,
of
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bf dè zilaken mogelyk zyn of niet, waarvandáan zy zonder

verder bewys ten grondl1age van eene zekere demonfl:ratie of
bewysreden gebruikt kan worden; daar integendeel by de
eerftgemelde nog noodzaakelyk beweefen moet worden, ofzy
mogelyk zy of nÎet. Daarenboven kan men ook uit de zaak..
lyke verklaaringen dikwils verfcheiden zaaken, zonder eeni.
gen omweg demonftreeren, die lIlen ailderfinls met veel moeite bewyfen kan. Wie van deefe zaak meer narigt en. begrip
wil hebben, en dezelve voornaamelyk door Exempelen vol·
Iwmener begeert te maaken, die kan BARR OWS Lefliones GeametrilP.. p. 14. Seqq. te raade neemen. Voor het overige is
wel aan te merken, dat tot eene zaaklyke vetklaaring van twee·
delhande zaaken vereifcht wordt; eerftelyk dat men weet.
welke zaaken daartoe behooren, wanneer diergelyke verklaaring zal ontftaan; en ten tweede, hoeveel eene iegelyke van
dezelven tot de zaak bybrengt.
VERKLIKKER. Is een gemeen werktuig des Gerechts, wiens
werk het is om te letten op den in- en uitvoer der goederen.
op het verkoopen der Wynen en gedeftilleerde Wateren, enz.
en om de geen en die verzuimen de behoorlyke Impaften des
gemeenenlands ofanderfints, te betaaien , by den Rechter aan
te brengen of te Verklikken, ten einde deswegens, volgens
de Wet, geftraft of geboet te worden.
.
VERKOOP REKENINGEN. Zyn zulke Rekeningen die de
Kooplieden aan hunne Correfpondenren buiten's lands zenden.
ter verantwoording van de goederen voor hun verkogt, waar..
op alsdan het provenu der verkoopiAg, de koften daarop gevallf'n, de provifie, als anderfints duidelyk uitgedrukt ftaat.
VER KOR TEN. Zoo heet, eene reeds voorgeftelde Figuur.
aan eene andere, volgens eene kleiner maat, gelykvormig maaken. Dit kan op onderfcheidene wyfen gefchieden, waarvan
men in 't byzonder in Jacob LEUPOLD Theatro Ari~hmetico.
Geometrico. §. 450 een zeer bekwaam lnftrument daartoe befchreeven vindt. 't welk aan Johan. Micb. Poëtio aldaar tli>e~
geëigend wordt.
VERKORTE MAATSTAF. Zie het Artykel MAAT- ofMl!:ET~
STAF.

VERKORTING VAN DE ZUIL. Zoo heet de gefchikte af·
neeming der fterkte van de Schaft van het ber:Jedendeel tegen
het bovengedeelte. Deefe Verkorting, of, gelyk dezelve door
anderen genoemd word[. lnbaaling of Intrekking, heeft misfchien Dlet alleen daarvandaan haaren oorfprong genomen.
omdat men in 't begin, in plaats van Zuilen, Boomen heeft
gebruikt, welken van naruure vanboven dunner dan beneden
zyn; maar ook vereitfchen zulks de wetten van de Statica,
want
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want als een LigGhaam zel:cr en vaft zal !laan. moet hetzelve
eenc breede gror;JvU~te hebben. omdat herzelvt: altoos voer
den Val verz:;:k':Td IS, zoo lln~ als de Linie-Streek van zyn
:zwaarte punt no~ in zyne grondvlakte vallen kan_ De aart
en wyfe 0:11 de Zuilen te vt:rc!unnen, wordt van verfcilcide
13ouwmeetl::ors op zeer vcrfc,hillende W}T7.en opgcgeevcll, D::
gebruikelykl1e en befte mameren van aden. zyn ele vol'l'ende
twee: na de eerlle. welke by de fierke Orders bn i;cbruikt
worden. verJeelJ men den geheelen As of Stam V.11) Je Zuil
in drie gelyke deelen, en laat volgens GOLDMANN iet bene.
denfie of derde deel bellend;;; ~ene ,1\1odul dik. By her end
van 't ze be bcfchryft \l'en cp l,en Olameter van de Zuil eer.
hal ven Cirkel; well,ers middelpunt in den As van de Zuil is.
Vervolgens verdeelt men de 1 van de Zuil in zoo veel gelyke
(kelen als men wil, en trekt uit het bovenënd van den ver.
korten Schaft, 't welk ~ van het benedenënd bedraagt, met
den As een parallel tot op den hal ven Cirkel. Eindelyk wordt
deeCe afgefneeden Boog, in even zoo-.,eel deelen verdeeld,
van de Zuil,' en worden door alle verdeelingspunten
als de
van den Boog met den 1\S, Parallel-linien getrokken, welken
de verdeelings-Iinie V~n den As raaken, zoo kan alsdan de
Zuil gefchi!;t verdund wmden, als men door gemelde Rarlkiligs'
punten. eene kromme Linie trekt. De tweede aart v~n dee.
fe verkortin~, gerchiedt naar de eerfle COllcboidaiJ of Schulp.
trek van Nicomcdes, waartoe d~zelve een hyzonder Infhument
uitgevoTJden heeft; maar BLONDEL heeft in zyn Cours d'Ar.
cbitcêlure P. Ir. Lib. I. C. 2. Seqq. eedl getoond, d:lt dit Jnfirument zeer wel te pas komr., om den omtrek van de ver.
dunnim~ eensklaps te tc-kenen. gelyk zu:ks L. C. S';URlIr, in
zyne Duitfche overzettini~ van D,WILER; pag. I rB mede befchryft en ontwerpt. Gelyk echter de laa[fl~'~l1leldc aart. de
Schagt zeer '.veinig en hem. Jen eenigtJnts inkort, zoo willen
fommigen onder deefe beide roorten dit o'hlerfch?id m:)~ken.
dat zy de tt:genswoordige eene UITBUIGING of UITnUIK1NC,
noemen.
VERKOUDHEID. Onrftaat uit kwade of [,·;inft:é1ee._~e humeu·
ren, doende zi~ aan het eene of andere geJeelte des L1!;'
chums gevoelen, en zynde derhalven van vt"C1 verfchil!ende
foorten , die ieder op eene byzondere \Vyfe geneefen worden.
Zie het A nvkel RIlEUr.IA.
VERKOUDHEID DER PAARDEN. Dit is eene ontlrlfijng
van de raauwc; flymige humeuren, die ûntllaan zyn dOClr het
vatten van knuJe , na dat het bezweet was, door fi:~rk draa~
"en of arbeiden , of. o!lldat men het Paard, heet zynde. te
fchie·
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fchlelyk heeft laaten drinken. Men ontdekt dat een Paard
verkoud is, als de Strot harder en drooger is dan naar gewoonte. Indien de verkoudh.::id ge\Veldi~ is, als zy de koorts
veroorzaakt, zoo het Paard met mo~ite zyn adem haalt, veroorzaakt door de bezt;tting van de borll:, dan moet men het Paard
in de'1 ha lEader doen aderlaaten. In het algemeen behandelt
men deefe Paarden op dezelfde wyfe als die welken de Droes
hebbtn. Zoo het beeft veel hoeft, met groote Idopping der
flanken, moet men het een of twee klylleeren zetten, gemaakt
V.1O de bladen V3n de witte Maluwe, Violen. G~askruld en
Muurkruid • van ieder drie handen vol; eene onee Anyszaad.
:mderhalve onee fGie d'anti'1loine, alles gedaan in drie pinten
water, en h~t afkook fel door een doek gedaan hebbende, doet
men daJrby een vierdepond verrche boter. Giet het des mor.
gens in den hals, twee oneen Cordia:lI- Poeder, gedaan in
een half pint je witte wyn. Het Poeder is te faamengefteld
uit de laauwrier-beffen, de Gentiana, ronde Ol1erlucie of Sar",
rafyn3kruid, Myrrhe, Florentynrehe Iris, gefehraapte Hartshoorn en Emula Campana, van ieder vier olleen, Anys en
Cumin van ieder twee oneen j Kaneel eene halve on ce j Kruid.
na~elen twee Draehma; ieder moet apart geftooten, door een
haaireIl Zeef gedaan, en, wel vermengd zynde, zorgvuldig
tot gebruik geOooten gehouden worden.
VERKWISTENDE TEKENEN. Zoo heeten de Ram, de
Stier, de Leeuwen de Maagd.
VERLAATBAKKEN. Receptacula. Deefe naam wordtgegeeven
aan zekere holligheden des Ligchaams, die dan eens ledig ,en
dan eens met vogt, dat tot haare opvulling gefehil\t is, zyn
opgevuld. Zoodanis zyn de holligheden en de ooren van het
hart.

'VERLAKKEN. Zoo noemt men, allerlei Houtwerk, als Ta.
fds, Stoelen, Gueridons, Cabinetten , Schotels, &e. dus
kunflig met verwe befehilderen. en vervolgens met een zuiver
vernis overtrekken, dat men het voor Marmer of Ooft-Indi·
[che Arbeid, of als ware het met glas overtrokken, zoude aanzien. Het is thans zeer gemeen, voornaamelyk federt men dit werk
uit de Ooll:indiën heeft doen komen, en ten duurl1e velkogt.
Van dien !yd of hebben zig veel en in Europa d3arop toege·
legd, om deefe kunft na te booteen , en zy hebben het ook
reeds verre gebragt. Maar het komt hier meelt op fraai vernis
aan. Men verlakt thans ook allerlei dingen van koper, tin,
blik, &c.

VERLAKTE ARBEID. Die in Tunquin gemaakt wordt, wykt
alleen voor die van Japan, welke voor de fraaifte van de wae·
reld gehouden wordt. De reden daarvan is bYiteg twytfel,
om-
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omdat het Japanfch hout veel beter is dan dat van Tllnquill;
want omtrent Schilderwerk en vernis ziet men geen onderfcheid. Hc:t Tunquinfch lak is een foort van vloeibaare Gom,
die uit den ftam en de takken van zekere Boomen zweet. Het
Landvolk verzamelt die Gom iQ zulk eene menigte, da~ ze
dagelyks te Cachao gantfche tonnen vol ter markt brengen,
voornaamelyk als ze weeten dat het arbeidsvolk veel te doen
beeft. Deefe Gom is van eene witte kleur en zoo dIk als
Room van melk; doch zy verandert in de lucht, en wordt
byna zwart; waarom ook zy die ze verzamelen, alsvoorens
eenige bladen Papier daarop leggen, en ze dus in de Stad
brengen, om ze ,'erfch en in haare natuurlyke kleur te beo
waaren. Doch de arbeid der Verlakkers aldaar, is by die
der KonfTenaaren in Europa geenfints te vergelyken; en het
gebeurt niet zelden, dat wanneer ze het Vernis, op de fraaHle
ftukken draagen willen, dat ze de boeken en voegen van
Schuifiaaden, mz. breeken en verderven. BO\'end~en zyn
ook de foorten van hun arbeid gantfch anders van maakfel,
dan onze lnlandfche. Men houdt de Huifen , inwelke het
Verlakken gefchiedt, voor zeer ongezond, want men gelooft,
dat 'er een zeker gift in de Gom is, dat den geenen, die ze
bewerken, door de Neusgaten in de harfrenen klimt. Hoewel
anderfints de reuk noch Ilerk, noch onaangenaam is. Zy die
geleerd hebben daarmede om te gaan, kunnen maat in dlOoge
Jaargetyden of by den noordenwind, die zeer droog waait,
daaraan arbeiden; want zy moeten het lak met.r dan eem~
droogen: en zoo, dat het voorgaande alvoorens zec:r beo
hoorlyk opgedroogd is, vooral eer het wederom mag overge.
1lreeken worden. Het wordt van zelve zwart, als het in de
lucht gezet wordt. De glans omllaat van den Olie en andere
Ingredienten. Als het voor de laalilemaal aangellreeken en
droog is, wordt het gepolyll en zoo blank als een Spiegel gemaakt. Dit uoen ze gemeenelyk maar met de vlakke hand,
waarmede ze het hout Ilerk wryven. Zy kunnen het LaK
verwen zoo als ze zelfs willen. Ook weeten zy 'er de bdle
foort van Lym der waereld Dit te haaien; doch die mag
niet tlit het Land gevoerd worden, fchoon de prys ,niet
hoog is.
VERLICHT LIGCHAAM. Zoo wordt dat genoemd, 't welk
een vreemd Licht terug werpt.
VERLIES. Danno. Wordt by de Kooplieden genaamd, als bun
Contraét al Pari is, gelyk ze het noemen. Arallzo integen!
deel, als een Trafrant ic:ts boven Pari bedingen kan,
VERLOSSEN. 1.. .
VERLOSSING.S" ZIe het Artykel BAAlUf.
VER~

VERL.
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VRRLOSSINGSORDE, of die 'Van bet heilige Bloed te Ma7'~
Heeft haaren oorfprong feden het Jaar 1608. lIan VIN.
t Hertog van Manlua, bt.:komen; zynde het Ordens.
leken een Lint van gouden Ovalen, met kleine gouden rin.
gen aan malkaar gcvoeg~, en met emlilleerfel • In de gedaante
Van vuurvlammen • verclcrd. In de Ovaall1ukJes l1aan dede
woorden: Domine probafli 7I!~ t dat is: Heer gy hebt my he.
pro~fJ. Onder l!;\n de Ordeosketling h:.ngt et::ne eyronde Fi~
gllur t die twee Engelen verbeeld, t welken met henne handen
een gouden t met Cryfial voorzieno Ouwelkas houden t waarïn
drie droppels bloed van Chrillus. die men ,'oorgeeft in de
Sta::! Mdntua te' hebben, bewaard \Vorden, met het Oprchl ift:
Ni~it iflo trifl6 recepto. Het getal dee['~r Riddets is Iwintig
en de Hertog van Manlul was hun hoofd t die janlyks met
de Ridders het Feeft van die orde in de Domkerk te Mantua
vierde.
VERMAGERING, van bef gantJc./Je Li{;cbaam of van eellit
bY'6onder deel. vereifcht het navolgande Genee;midd,~l: Neem
hui~jes. hofilakken t die men aan de D'Jomen vindt zillen.
wafch en reinig ze wel van alle ilym rn vuiligheid. Laat ze
kook en ia Iwemelk, die zoo even eell1 gemolken is, met
liet kruid hoefhlad, zeer klein gehakt. Geef de zieke aIl:l
morgen wat van dit afkookfel t by wyfe van een bouillon.
Of neem groote t roode, wilde Slakken, wel gereinigd elt
g\!waffchen in roof\;nwater; maak daarvan een bouillon, en
doe her de Perroon die uitteert. alle morgen by aanhouden",
heid nugter gebruiken.
VERMAGERING der Paarden t die uitteeien deor te veel ver.
moeid; ed t gelyk men veel ziet van Paarden die uit het Leger
teru;; Iwm'.:!l. Doe het Paard aan den halsader bloed trek.
ken t en zet het des anderendaagfch een Clyl1:eer van ander.
half oner.: &/ P~lycLrefl; de daaraar.vol~ende' dag giet men
h(~<, door den hoorn t in den hals. anJer half pond olie van
Olyven, hu PJ:Jfd twee uuren voor en rwee uuren na dien
lyd gel>rd~ell houdende. Geef bet 'leertien dagen agter een,
twee on een foie .l'Antimoine. gemengd in natgemaakte Zeme·
Jen. Om àen derden dag doet men het CI}'l1eeren. met eene
Comporitie v.1n vyf emollieerende Kruiden in twee pinrjeç
Bier en ee:! goed deel p:s, daar men een half pond honig cn
een vi<:rendeel ver(Che boter onder doet.
O'n de Paarden vet te maaken. doet men een goede q~anli_
teit Garft lot grof meel maaIen. Men doet cent: halve Maat
van dit g:of Meel t in een groolen kc/el met water. en me:l1
rOert het wat lang door één. Laat dan dat Meel op den
grond zakken; geef aan het Paard geen an~r drinken dan dir
wa/er, en laat hem in drie rei fen , het Mee} dat op den gr ond
X. DEEL.
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gezakt is; op1l:.!ten t des morgens, middags en avonds, O;n
het dit mcel met graagte tc doen eeten, men~t men 'er w~~t
z~melen en haver onder. ten minllen eens '5 daags. Mt.:i1
meJl!![ dagel:t ks maar zoo veel meel in het water als men dien
da,; nooJi~ heeft. Tuifchen beide geeft men het goed hooi,
gras en haver te eelen J en men laat het dagelyks aan de hand
een wandeling doen.
VERMEERDEREND JOODEN-JAAR. Zie het Artykel Joo.
DF.NJAAR.

VERl\1EERDERING. Augmmfatio. De wasdom van eene
. PlalJt t van een Dier of eeni& ander natuurlyk Ligchaam.
H~t !laat tegenover de Dimililitio. en wordt door de Aris-totelifche Philofophen onder de zes foorten der beweeging
geteld.
VERMEERDERING. Augmentatie. Wordt ook verllaan van
bet vermterderen der Troepen, door de eene of andere Mo·
gendheid, ten einde zigon 11:aat te 11:ellen om tegens allerlei
aanvallen te kunnen weertland bieden J en zyne Rechten en
Sta3tt:n te hcveiligen.
VERMENGING. Zie het Altykel MIXTIO.
VERl\1ENGI0.'G. Paaring. werking waardoor de Man zig mct
eene Vrouw tcr voortleeling vert:~nigt. Zie de Artyktls GENERATIE tn VOO:l.TTEZLING.
VER!\lENGINGS-REGEL Z!e het Artykel R'!OEL \'AN DE
BE;CHIKr::UIG.

VERMES LAPIDUM. In het Fr:lnfch Vt1fS de Pierre, Steenwormer:. Zyn kleine wormen dil: in de Steenen gevonden
worden. Z'l zyn byna een paar Linien bng. en drievierende~l linien breed J zwart van kleur en ieder 1te~kt In een huIze
of baft; zynde zoo rlik als een gcrfie korn. van kleur graauw
en aan het eene einde rpitl~r dan aan h~t ander. DE LA Van:
frhlyfc in t[ Jaar I 7ef) aan AUZOUT dat Ïly doc,f middel vun
een Vcrgroot-g!.1s Ill'cf( a~ '.ig:omel kt dat deere huize of fchdp
met ldeine HI::'~nij~s tn groenagtiga cyffcrtjes gdyk als beo
zaaid is, hebbend~ aan het fpiefe einde een klein gaatje, waar
door deere Seeenwormpjes hunne vuiligheid uitwerpen; maar
aJn het ander einda een grooeer gat J wa:J.rdoor de wormen
bi,nne koppen fieeken, en zi5 aan de 11:eenen VJft houden.
als ze d<!zelve willen doorknaagen. Somwyleo kruipen zy
uit hunne fcha~len. De kop is tamelyk dik en weinig breed J
cn glad brum van kleur gelyl> d~ ichaal van een Schilpad • met
eenige wine haairtjes b(;!zet. De Ibart is groot. Men ont·
d(;!kt aan het hoofd, gelyk als verfcheide l;inbakkt'n, die zon'
der ophouden bewoogen worden. Zy openen ze en fluiten
z ~ als in een cirkel met vier fchenkelen. A~n het onderftCJ
1S <.:t:ll l<mge fpits gelylt' een angel vall een B\:i J behalven dat
'cr
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"r geen haairtjes aan zyn. maar de angel glad en pt!Nig is.
Zy treil ken ten draJd met de pooren uit hun bek ; ~,cbrui"

kende dien angel om uit de draaden haar fchaal te m;'J;;t:1.
Zy hebben ronde en zwarie Dogen. fchynende grooter te zyn
ddll een (peldek,~p;. vyf en vyf iban aJn ieder zyJe van bcc
hoof<i. Het Iyf IS 111 yeele. vouwen verdeeld. Voortkl uipcn.
de houjen ze btt Llgchaam om hoog, doch den bek Jigr•
.A~n den l1~ell. nict verre van den kop, he:,ben zy op ieder
zyde 3 poo'cn met maar 2 gewrigten, van gcdaallle byna ge.
Iv:' die \'aTJ een vloo. Dede wormtn groeien in gehouwen
fh~en'~n en ,vorden voornaamelyk in oude Gebouwen en muu.
run gevonden. Zy doorkna2gen de fieenen dusdanig dat .ze
als bladen en fiof worden. De" kalk dtr muuren wordt ins.
~elyks V:ln een ontallyke menigtè kleine zwarte wormen door.
knaagt. zynde zóo groot als de rnyter van kaas. E:k hede
2 oogen en op ieder zyde 4 taamt:lyke lange pooten. De
PUI][ van haarcn bek is on~emeen fcherp, doch deere wormp.
jes lee ven zoo lang niet als de bovengemelde fieenwormpj~s.
Beide foorten vinden zig met:fijl in muuren die op 't Zuiden
fiaan. Zy hebben veel vliegend zout en olie. Verp!etrerd
en ergens opgelegd zynde verdeelen ~e. Daar zyn ook kleine
wormpjes in andere ftecl:cn, by voorbeeld in Coraalen, Oeso
ter·fchc:ipen, zelfs in zekere fiukken glas. Men kan daarvan
de byzonclcre Articulen deefer fioffen nazi,,".
VER(\1ICELLE. Deefe naam geeft men aan een Deeg, dat
van bloem en water, by wyfe van draad en gevormd wordt.
door middel van eene pers, die met kleine gaatjes doorboord
is. Men laat deeCe draaden vervolgens "droogen en bewaart
deze/veo. Zy zyn d')orgaands wit en fomtyds geel. Hiertoe
mengt men onder dit Deeg een weinig" Saffraan en ccnige
Dooiers van Eyeren; fOIJl!yJs doet men 'er een weinig Suiker by, om het aangenaam te maaktn. Dit mengfel wordt
vooral in Ita/ien bereidt; alwaar het menigvuldiger Jan in
}'ranluyk gebruikt wordt. Men men~t het onder de Spyft:n.
Men geeft nog verfcheide naamen aan de Vermicelli Men
plet dezelve en maakt 'er eene' foore van Linrc:n van, die
tW.e vinciers breedte hebben. Dit is het geene de ltaliaanen
Kag11e noemen. Men ma3kt 'cr mede fiokjes van. die de
dikte van een Pen~nfchagt hebben. Dit is de Maca.rOIlL
Men V<JII:lIlt 'er mede: eene (oort \'3n kr3al~'n van. cn dit is
het geene :00" ItaliaÎlnen Pafrer noemen." EinJe!yk, men
brc:ngt deefe Deeg tot een gruisagtig Poeeer , en dit maakt
de Semoelc uit. Men fch2t dt:tfe bereidmgen van de Meel·
bloem borfizuiverende en verflerkenl1e.
VER MICULARIS. Craj]itla minor. Kltir.e Donderbaard. Heeft
hout- tJl roodagtige fte;clcn. lönt;werpige., ronçe, vledige
No 2
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bladen' bes·.vyre witte en als Roosjes groeiende bloemen. H(~t
groeit 'op cl\: Muuren, en is bevogtigende. ontbindende en
heelende , goed in A~mbeyen.
VERMICULl SPERMATlCI. Zi~ het Artykel ZAADDIER'
TJ~S

VElt:\lIFORMIS PROCE3SUS. Is een uitIleekCel van het
C;reildlum. het vormwvfe uid1:eekfel van zyne gedaante ge·
na~md· Zie onder het Artykel PROCE:~Sus.
VERMILLIOEN. Zie het Artykel CINNABAR.
VER MIN A. Een Colleél:ive naam, influitende alle foorten van
kleine ,Diert:n. of lnfeél:·~n. die in allerlei zaaken gevonden
worden. als \Vormen, Luifen • Vlooien, Vliegen. enz.
VERMINATIO. De daad van Wormen uit te broeien.
VERMINKING. Dit woord wordt toegepa!l:, op de ooren,
Nemgaren en lippen, zoo 'er iets aan onebre,;:kt· De Haafen mond , by \'oorbeeld, is eene verminking. Het wordt bye
zonderer gebruikt voor de fnyding en afzetting der natuurlylte
manlyke (ieelen.
,VERMINKT. Een onderwerp, wiens boven!l:e of onder!l:e
extremiteiten, na de eene of andere Ziekte. of konfibewer.
king, of eenifóe hunner deelen. niet meer hunne werking, of
die maJr onvolmaakt vnrigten.
VERMIS. Zie het Artykel WORM.
VERMOEIDHEID. Zie het Arrykel COPos.
VERMOGEN. (In de Mechanica.) Betekent eene zekerekragt.
't zy van een Man. van een Paard, van een Fontein, van
den Wind. van het Vvater, &c. welken tot een werktuig
gebruIkt wordende, firekken om beweeging daaraan te
geeven.
.
De uitfpanning van een vermogen is deszelfs voillrekte kragt;
dat is. deszelfs kra~t. veronderllellenje de~zelfs [nelhe!d. ge1yk tot deszelfs gew[l;t; want d,eszelfs beweeging of werkende
}r.ragt zal ll1eerrler of minder zyn. naarmaate deszelfs [nelheid
vermeerdert of vermindert. met betrekking lOt die van bet
gewigt. Ey voorbeeld: indien een Man het vermogen is, en
van den grond çcn zeker geo/igt kan opligten, zoo zal dat
gewigt uitdrukken of gelyk zyn wt de uitfpanning van het vcrmogen. want in dit geval, van wat werktqig men ook ge.
bruiK moge maaken, zal dat gedeelte van het werktuig;
waaraan het gewigt gehangen wordt, juifi roo l;oel bewec·
gen, als dat gcene waaraan ~en Menfch met al zy:. vermogen
werKt. Zie de Altykels GRAVITA1'IO, MEC?ANICA, POTENTIE, !{ATROL &c,
VERMOGEN· STEUER. Is ecne [chatting in Duitfchland,
die de Onderdaanen. wegens hunne onroerende goederen,
aan de O':erheicl, w.. arondcI dezelven gelegen zyn, betaalen,

en
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e~ deere belalHng bedraagt gemeeneivk ecn ten honderd.

Dlergelyke fchattmg wordt ook (lP d.: I(oopmanfcbappen en
Koopge!deren of Capitalien gele;:;d.
VERNAGELEN. Een Gefchut of Kanon vernar,elen. wil zeg·

gen. wanneer in deszeifs Laadgat • IJlet geweld een Spyker
geilagen wordt. die van vooren een haak. en op de zyden
eenige weerhaaken heeft, dat men hem niet ligt wederom
daar uithaaien , en het Gefchut gebruil;en kan.
VERNAGELEN OER PAARDEN. Wanneer een Paard kreupel gaat, nadat het nicuwelings bejhg~n is. h(~eft men reden
om te vermoeden dat het 'Vern1geld is. of dat de Nagel de
Acler peril. of het leeven heeft geraal,t. D~n moet men
aën!l:onds het yrer doen afneemen, en de nagels die men uittrekt bekyken of ze ouk bebloeJt zyn t en drukken de plaat.
fen rondom met het fteekyfer. om ze te ontdekken waar het
gekwetil is. Zoo men gezette materie ontdekt. moet men die
uitqrukken, en waff~hen het met koud water, en leggen 'er
wat katoen op, of de Pornpholi~. of POT\pioen' ZJlf. die
men by de Apothekers vindt. Men moet dit nlle vierëntwin.
tig uuron herhaaIen J en het paard zal in weinig dagen genee·
fen zyn.
VER NA L. Iets dat tot de Lente behoort.
VERNIS. Is eer.e Compofitie. die de Schrynwerkers. Schir..
ders. en Verlakkers gebruiken. en zy wordr gemaakt uit
Terpentyn. Sandrak J Aloë. Mafrik en Lithargyrium of gOlld.
gilt, Spiritus Fini en 'leelerlei andere In~redienten faamen
gekookt. Men telt 'er voornaamelyk zes [oonen van:
I. Van Terpentyn en deszelfs Olie.
2. Spiegel-Vernis, uit Spik-Olie. Terpen!yn en Sandrak.
3. Mallik-Vernis. uit Veneetfche Terpentyn en Maftik.
4. Agaatlleen Vernis, uit witte Agaatlleen, Sandrak. Gumml
eienlÏ en Mattik. met SIJiritlls Vini opgeloft.
5. De zogenaamde guld<:l of goudgulJe Vernis J uit Sandrak.
Gummi gutt. litbargyr. aur. en Lyn·olie.
6 L~k- Vernis,
VERNISBOOM. Deefe rchict tot eene middetmaatige hoogte
op. en wordt door de ChlOee[en Thi-cbou genoemd. 't geene
VernisbooIU betekent. Zy trekken 'er door infnydingen een
Vogt uit, 't geene tJUn Vernis is.
De Tbi-cbou groeit natuurlyk op de bergen; maar de Cbinee·
[~n kweekcn hem mede in de Vlaktens aan. Die geen en die
in de fchaduwe groeien. geeven de grootile hoelleelheid Ver·
llis uit. lllaar zy is minder in hoedanigheid. De aangekweek·
te Vernisboomen verfchaffen driemaal in het Jaar Vernis,
maar de geene die het eerfte uitvloeit,is de befte.
Nn3'
Men
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Men maakt aan cenen Room niet meer dan drie of vier i'1.
fiJyding~n in den fohors; onder ieder derzelven pIaat!1: l1Ien
een Scheip van eene Rivier- Moffel, om het vogt te ontvan~
gen_ Men neemt hen ten einde van drie timen weg, en men
giet het vogt in een Emmertje van Bamboes riet.
De dan'?en van deefe Vernis zyn vergiftig. Hierom moet
lncn, \n<1neer men hen overgiet, het hoofd omkeeren om
Z~ te vermv,.:en. Weinig werklieden. die 'er mede arbeiden.
zyn bevryi", om eenmaal door de Ziellte aangetaU te worden,
dle men Vernisknoppen noemt; maar zy is alleen [mertelyk
en niet doodeJyk. Wanneer de Vernis uit den Boom vloeit,
. t;e!ykt zy naar vlodbaar Pik. Wanneer zy voor de lucht blooÇ
iiefi:r;;ld wordt. verkrygt de oppervlakte cerft cene Toffe kleur,
en wordt langfaamerband zwart.
De Chineefen onderfchciden veelerlei [oorten van Vernis,
die haare naamen van de ver fchilJende Landfchappen ontlee·
ncn, imvelken zy ingezameld worden. De zuivere Nien- Tft
is de fchoonfie; zv is zwart maar zeer zeldfa::Jm. De Koaang-{i
is eene andere Vernis. die op het geele trekt, en inweike
men omtrent de helft Tong- Tzou mengt, 't geen een zeer
gerncene Olie jn Cbina is. en die men uit de vrujit van zekeren Boom trekt.
'
'Vanneer de Chineefen hun gewoonfcboon Vernis willen te
faamenfl:eIlen, zoo laaten zy de Vcmis Nien-Tfi in de Zon
uitwaJ!ïemen, tot dat zy omtrent de helft vermjndero is. Zy
voegen by ieder pond Vernis een en een half lood Varkens
gal. Zy roeren haar fierk om en doen 'er een loot Rootnfche
Vitriool in. Zy zyn [dert eenige jaaren gefhagd om den
ghns van het zwarte J~pan(che Vernis te evenaar<on, met an·
dere zelfftandigheden onder dit Vernis te mengen. Het is
nog 1n2Ur weinig Jaareu geleden. dat het geheim van di~
glansryk Jap~n[ch Vernis; buiten het Paleis l>ekend gewor.
den is.
Door middel van de geele Vernis. vervaardigen d'e Chinee.
fen die verlalne werken, die de Aventurine naboctfen. Zy
firooien een goudpoeder op een laag Vernis, en leghen 'er
vervolgens nieuwe naaden over. Teil eiilJe van eenige Jaaren,
worden deere verlakte weri{f~n veel [chooner.
De legging van de Vernis vordert veel behendigheid en ver·
baafende voorzorgen, die voor:!1 daartoe fhekken om het ge.
:rillgfie fl:ofje te vermyden. \Vanneer men een zeer dunne
Jaag Vernis gelegd heeft, laat men ze naauwkeurig droogen,
voor dat men 'er eene andere op plaatil:. Het is eene zon·
derHnge waarnecming, en die tegens de gewoone ondervinding
firydt t dat dit Vernis fpoediger en beter in eene vogtige pla ~ts
drooj,'t )
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droogt. die men l1it:rtoe vervnrdigt. Voor d~t men 'er de
twee"e la2g o;l]eg'., zo polvfi men de eolfre na~:tlwl;curig met
cen Ho}:jtJ. dat van zeer fyn gefr3 1upte g!.bJJ\ktr. fleen t8 raa.
11lcngdt(;;ld is. Mer. doopt dit l1o"je in een me:;~kl van Ver.
kensbIoed en K2Jkwater. en men bgt niet meer ~!alJ drie 1aagen Vernis op een werit. 0 m te beletten dat de Vernis van
de eer/l:(.! laag .niet in het hout indringe, zoo bc!hykt :nen,
voor dat men d~;efe eerlte laag !(;gt. het werk met een Gom.
water d1t met k'yt gemeng,i is.
Die hou', 't ge\,n de Chineefcn tot hunne kleine werkjes ge·
brui ken. is buigfa'lIn en bl' uitftek ligt. :Men wil dat het een
veel [chooner gelll:d aan de Mllziek-Infrrumenten, dan de
andere [oorten van hout geeft. De Chineefen noemen den
Boom. vanwelken zy het bekomen, Ngo,,-Tong. Mogelyk.
zegt de Vader d' 11Icarville. vindt men dit bout mede in Mis.

JiFpi.

Tot heden toe hebben de Chineefen het Vernis niet konnen
ontdekken. 't geene zo helder a'is water is, en dlt de Ja.
panners over hunne gouden bloemen en beel,icn legs;en. Het
door[chynen :Ie Chinees-Vernis heeft eene bealOrfie gt:ele ldeur.
Dit is het geene zy gebruiken om de Aventurine ua te boot.
fen. maar het is verre beneden het Japanfche.
VERNIX SICCUS. ]lmiperus. Zie het Artrkel GeNEVER.BOOM,

VERNUFT. Ratio.

In het FClln[ch Raifol'l. betekent (I) Vel"-'
il:and en Wil faamcngenomen. (2.) Het Verftnnd alleen. (3)
Die Jo agt en werking van het verfiand, waardoor men ,3t:11
[aamer,hang der z1aken of waarheden inziet.
VERNUFTIGE of SCHRANDERE TEKENS. Zoo worden
de Tweelingen, de Maagd, de Watt:rman, de 'Waag, ell dil
cprf1:e IS gr:nden van den Boogfchutter genoemd.
V ER ON A. Een oude en groote Scad, aan de Adige, en de
hoo:~J!bd van het Landfchap VERONESF., in het Venetiaanfche
gcb:ed. Zy heeft zeven It.aliaanfche Mylen in den omtrek;
wordt door de Cit;vlel van St. Felecio, door dikke Muuren.
diepe Grag!en en \Val:en. (;n door de Kafleeien Vecchio en
St. Perro befchur. Haar Bisdom fiaat onder iien Aard"bi~.
fch0P van Aquileja. Zy ligt in et:n 3'lllgenaame en vrugtbaare
Landftreck. maar i's niet al te fierk bt:woond. en heeft een
oud Room[c:h At:rphitheäter.
Het Landfchap VeroneJe is zeer gezond en vrugtb:tar. bevat
van het Zuiden tot het Noorden 10 tot n Mylen,en van het
w.eften ten Ooften iets minder.
VERONICA. Zie het Artyl,el CARYOl'HYLLUS.
VERONICA. Dit is, zegt men ~ de naam van .eene Joodin.
welke haar Ne\lsdoek op het aangezigt van Chrifius wierp.
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toen hy het Krui5 l1a~r de!1 Berg Calt'aria droeg, óm Zyll
bloed en Z\veet ,dJarrn~J: ~f te llro.~gt:n. by well.e geleg~n.
hei,J het 3:tngezli~t \',111 Chr.flus daann zou af!!edrukt zyn geworden. Doch d!t uer.o"rt mel!.' or.der de fabt:lagtige verhaa.
len v.m fo nmi-:e Rnom[ch~ Schryveu.
VERONICA F<E\1lNl\. A/fi1lp. palaflris. Eerenp'ys, het wyf.
j~, groeit 0i' Gra:mvelden, Weiden en in llolfchen. Het is
een middel voor Sehurfdigheid, uiterlyk VOor wonden, zwee.
ren in den mond en hals.
VERONICA MAS. Te!tcriw1!. Retollica alba. Eerenprys,het
Mannetje; groeit op ongep!oe<!de Akkers, \Voelle, zJndige
en heete plaa~rt:n. De Geene die om de Eik(!n groeit, is de
belle. Het kruid en de wortel verwe!;l,en zweet. Zy zyn
een middel \'oor de bodl:, en voor wonden, zweeren, tee.
ring, fchurfdigheid en andere onzuiverheden van het bloed.
Men noemt het ook EuropeeJcbe TL·~e. Hf MILLI:R vindt
men aangemerkt dat dit Kruid ,lUS genaamd is van de Prinfes
Veronica. de eerfl:e uitvindereff.: danvan. Hy zegt verder dat
de b!oeffem m:!:!r uit ~en blad bet1:aat. zynde l!t:nJeene!yk in
v:cr deelen ge[plitfl. voort, dat de vrugt der Perorzicf/, vlies.
agtig, en in twee Ceiletjes onderfcheiden is, he~hende de
~eh,mtc van een hart, e:l zyn:.le gevuld met wit za,d;zynde
tomtyds fmal. fomtyds breed en dil;:. Hy heeft 'er negen
fC:Jr:en van op;:eteld.
lfERPALLISADEEREN. Beduid zoo veel als eene plaats
ro:-:dom met PalIirr:\den bezetten, om den inval del Vyanden
te vl'rh'n,'eren.
VERPU3. Zie het Artykcl PENI~.
YERRAAD VAN HET BUSKRUm IN ENGELA~D. Dit
, wierd in het jaar 1605. dlJor de Roomfch Catholyken. Ie.
~ens den Koning ]Aconus 1 en het Parlement gefmeed, de.
,",yl k,.,rt 'lan te vooren de ]efuiten. benevens and.:re Room.'
fehe Gee!1:elyken, we.:;ens eene 3nd::!re Verraaderye, Uit h;;c
Ko:;inkryk gebannen waren. Zy h.lddlm middel gevonden,
om in het Slot VJn \Y~tlmllr.ner, wa3 'in het Parlement ver·
g1;Jt'rt. de ondera 1f jfche Verwulffe!s met Buskruid aan t~
vu!I';n. en meenden d3~rdoor d(,!n Koning en het gamfche
Par I(,!;r. ent , by de naalle Vergadering, in de lucht te laaten
fpr~r.c~n. De voornaa:nlle van de Saamer:zweerdcrs waren Tho.
tnll:S lVillur. Robe"tus CJtuby. lImricus Gartier. en Fral1.
,iscus Tresbam. M33r wanneer een van hun, zynen j!oeJen
VrienJ. den Lord MO!lt:!:~le in gefchrift waarfchouwde, van
dien lbg niet in het Parlement te gaan. zoo wierd deefc:
hrief aan den Koning g~communiceerd, en na lang onderzoek
het DUikluid bcnevt>ns eeil "crfoon die het aan brand zoude
1b.;::J;en, op den S Novc:mber, oude !lyl, gelukkig ontdekt.
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c!eeie dag nog jaar1yks in Engeland gevierd wordt.
door dit geval, tot volkomene uirroeying :van het
Pau,dom, de eed -van Allegiance en Supremacy ingevoerd
geworden.
VERREKKING, of VERSTUIKING DER BEENDEREN.
Luxatio. Gc[chi.;dt, als de kop van het eene been, uit de
nolligheid van het andere been uitwykt, en daardoor de beo
weeging belet. Of het is celle affcheiding der twee beende.
ren die tot de beweeging van een deel des Ligchaams ver.
eenigd zyn. Oorzaaken deerer Verrekking, zyn of geweldige~'
of zagte. I) Op eene geweldige wyfe gerchiedt eene Ver.
rekkilJg of Ver!l:uiking, door vallen; ook als men iets boven
zyne kragten onderneemt, het zy met op te heffen. het z,/
anderfints , als men zig ergens aan aoot, geflagen wordt, enz.
2-) Op eene zagte wyfe gerchiedt het by zinkingen (Fluxio.
nes) en byeene ongevoelige verm eerdering der Vogten (Hu.
'mores) tuffchen de Gewrichten, welker verzuim elndelyk aan
het Caput OjJis, of hoofd van het Been, gelegenheid geeft,
om van zyn plaats te wyken; waaruit men dit beGuit kan opmaaken. dat de geweldige Verrekking gemeenelyk van eene
uitwendige oorzaak (Cafifa externa) maar de zagte en langfaame van inwendige oorzaaken, ( CauJa interna) ontftaat. Dit
nu gefchledt op tweederlei wyfe, vanwelke de eer!l:e genaamd
wordt, Completa. totalis & perfeêta, dat is. geheele en vol·
m~akte; de tweede incompleta. part ia lis & imperfeêta, de on,
volkomene. verdeelde en onvolmaakte. Beide kunnen voor·
waarts, agterwaarts. inwendig en uitwendig; ook wel enkel
a20 een deel, of verdubbèld en aan meer deelen te gelyk ge.
fchieden. Eene volmaakte verrekking wordt erkend, als men
een hard gezwel by de holligheid, omtrent het Lid of gewrigt
aanmerkt; als men zwaare pyn gevoelt, en de beweeging in·
tuffchen !l:i!ftaat. De tekens van eene onvolmaakte en verdeelde Verrekking zyn, als de beweeging gedwongen, en niet
zoo llerk als naar gewoonte is. Als men eenige pyn in het
Gewrigt gevoelt. Ook als men eene zekere wangea3lte aan
het gekwetfte deel, ten opzigte der andere gezonde deel en •
befpeurt. Deefe Diflocatio wordt ook eene Diftortio, dat is
Verdraafing genaamd, als ontftaande van eene uiterlyke oor·
zaak. Zy wordt Relaxatio genaamd, als ze van eene inwendige oorzaak ontftaat. Eene luxatio fimplex of enkele verrek.
king, wordt genaamd, die zonder toevallen is; maar Compli.
cata, als 'er eenige Accidenten, als ont!l:eeking, gezwellen.
wonden, breuken, enz. bykomen.
VERREKYKER. ZOO wordt in 't gemeen een verheven ge.
ileepen Glas genaamd, 't welk een deel v~1'2 de peripberîe.
Zynl~
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of omtrek van eenen kogel is. en deefe eifl'enfchap heeft. dat
~lJe zaaken, welken men van verre daà;Goor aanfchouwt.
of helderer of duidelyker, of ook grooter dan met het bloote
oog gezien worden; daar integendeel de VergrootglaCen nn'
naby de kragt om re zien vermeerderen. H~t verfcbil van
deefe eigenfch3ppen beîtaat daarin, dat nanmelyk de zaak, die
daardoor aangezien wordt, zoo veel heIàerer en duidelyker
verfchynt, hoe grooter de Radius is J uit welkers omtrek het
gefleepen Glas genomen is; maar hoe kleiner deere RadiMii
is J zoo veel te grooter wordt in het oog het Beeld van de
zaak. Eigenlyk echter verftaat men onder dit woord een Op'
tifch Inftrqment. 't geen uit twee en meer Glaren te faamengefteld is, waardoor men verafgelegene zaaken duidt!lyk zien
kan. Diergelyken zyn van de geringfl:e foort de ge:neene
xoogenaamde PERSP&CTIVl!!N of Telefcopia, welken uit een
korte pyp beftaan , en tot het Objeé1ifglas een verheven, maar
tot het Oogglas een hol gefleepen Glas hebben. Wat den
oorfprong van de Verrekykers betreft, dezelve is onzeker.
MOLYNEUX wil in zyne Dioptrica. P. Il. c. 6, beweeren, dat
:BAcoN J die in het Jaar 1292 te O:rford geftorven is. in zyne
PerJpeètiva duidelyk had doen blyken, dat hy de Verreltykers
en Vergrootglafen reeds had uitgevonden. Maar aan wien
bekend is, hoe men in de voorgaande tyden, fomtyds klei_
Jligheden met hoogdraavende woorden heeft weeten op te
fchikken, die zal nog niet overtuigd zyn, dat in de woorden
van Bacoa, de Verrekykers en Vergrootglafen be[chreeven
worden. Hy [preekt daarenboven als van eene zaak, die zeer
ligt waar te neem en is J het welk miffcbien op de met water
gevulde Kogelen fl3at, met welker verfchynfe!en men eertyds
groote wonderen heeft willen uitvoeren Bebaiven dat, vindt
men in zyne gebeete Per!pefJiva niet het minfte fpoor van ge..
fleepen glafen, veel minder van derzelver verzetting. Want
2)ne Ca1l0lleS Difl. 2. c. 3. p. 155, op dewelken hy zig beroept. handelen alleeulyk UIl de ondervinding daarvan, dat
men door een digt en doorzigtig Iigchaam, fo:ntyds eelle zaak
nader by en grooter, fomtyds kleiner en verder van zjg af
kan zien, dan zy is. Joban Bttptifla Porta een Napolitaan.
integendeel, fpreekt in zyne Magill Naturali, die hy in het
Jaar J 589 heeft uitgegeeven, met duidelyke woorden van de
Verrekykers. Dit niettegenf1:aande is zeker J dat zyeerft lan.
gen tyd daarna. naamelyk in het Jaar I6oj, door de Konfic~
naars in Holland, in zwang zyn geb ragt. De eerfte uitvin·
ding van de waare Verrekykers wordt van fommigen aan
JOAN LIPPERSHEIM, Brillenmaker te Middelburg in Zeeland.
toegefchreeven J 't welk SirtflfUs in zyn TeleJcopia toefiemt.
Ande~
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Anderen eigenen dezelve toe aan JACOB MI!'I'IUS v~n Alk..
waar. en wcl een Zoon van eenen Burgemedler, en Bro;;:èer
van A METIUS , Mathefeos ProL,JIor te Franeker, die deefe
u;tvi;jding mede aan zynr.m B:oeJer toefchryfr. Nog anderen
zeggen dat GALIL./EUS dez:1lven Dirgevonden had, hoewel
äet~fe i;srftgemel,je in zynr-;n NUI1Cio Sidereo zelve bekend,
dat hy ,:oar het gerucbt d'larop gevallen was. wen oy gehoord
had, dát een Duafcber een lntlrument hal Uitgevonden, daar
men èOOf hulp van eenige Glafen, de ver·afil:aande zaaken
zoo groe'! :;10 "Gn naby zien koude, Petrus Borel/us, de veTO
Te:'1jèopii ir.ventore. c. 12. zoekt te bewyit:n d:)t ecn andere
Bl:;:c:J,naaKer te Middelhurg. genaamd ZACHARIAS JOHNSOHN
in het laar 1590. onverwagrs el:rfi daarop gekcHlcn i&, toeri
hy een ver!:J(,;ven en een hol glas ageer malkander gehouden.
en door dozelven ~(;zien had LIPl'RRSHEIM had vervolgens
eene proef d~"rl'a gemaakt en aan METlU~ geleerd. Dit is
zt:ker dat GALILlEU3, en in Duitrchland ~IMON MACIUS. de
Verrekykers eed!: tot de befl.'houwing van den Hemel gebruikt
bebben. D.iarv'In is het ook gekomen, dat men de eerfie
foort van Verrel{}'kcrs Gali/a;aarif'che GlaJm noemt; fel100n
zy ook van vee!en dt' HollalldJcben genoemd worden, omdat
zy hier te Land in het begin in groote menigte vervaardigd
zyn. Det;;(e Verrekyl,ers of Tubi, welk(;!n uit een verheven
Objeélif-GIas en een bol Ocg,~l;js befiaan, worden in HUGE'
NI! Dioptrica grondig bdchreeven. en hun gelHuik in WOLFF&
Element. Dioptr. § 33':) op gelyke wyfe bewee[en. Maar vermits men zeer weinfg op eenmaal door dezelven zien kan,
voornaamelyk als zy groot zyn, én veel vergwoten, worden
zy hedendaagfch. noch in de Afl:ronoGlic, noch op den Aardkloot gebruikt. uitgenomen als men g:::heel kleine Verreky.
kers en boven reeds gemelde Perfpeetiven hebben wil, door
dewelken men zaaken ziet, die nict al te ver van ons afle~~
gen en ook niet al te groot zyn. De andere foort integen.
~eeI. welke ten eenem~al uit verheven Glafen te fa3menge.
field is. en de zaaken regtopf!:aande voorfteic. wordt in het
byzonder. tOt onderrcheid van den Af!:ronomifchen Verre·
kyker. een Verrekyker op den Aardklont genoemd. De beften
van deeCen zyn, weU,en uit een O:>jeéllf-Glas en drie Oogglafen vervaardigd worden; want die welken maar twee Oogglafen hebben. maaken k:euren; es integendeel die. welken
meer dan drie dicrgelyke Glafen b.;:bben. zyn te donker.
Men heeft ze eerfi te Romen gebruikt, zonder dat men weet.
wie dezelven uitgevonden heeft. Hiernevens zyn nog twee
byzondere foorten van Verrekykers aan te merken, et:n van
dewelken een tweeoogige en de tweede een fejlef1eerende Ver.

ickyker genoemd wordt. - De eerfigemelde is dqSdanig ge-
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fchapen dat men da:lrdoor .met beide oogen, t!éne zaak tef."cns
en nagtans maar éénmaal zlCn ~an: Dee;en heeft de venna:' rde barrevoerer Monnik de Rbma In Ocu.o Ellocbi atq:tc E/:.e
eertl bekend gemaakt, en n8 hem een andere Monnik van
zyne orde Cucmbill 10 zyne Diop"iqlle oculaire, UilVOtrig
befchreeven. Ook heer, P. ZAIJN in zyne 0,1.110 A,lijiciJ/e
Sy7ltagm. j. C. 17. daarvan gehandeld en zelfs ditrgel~k een
vervaardigd. C. G. HERTEL, in zyne vo/tomme AawJly3inz
'ot bet G/asjlypen. p. m. 96. Jeqq. handelt mede Voln deszelts
Con!huélie, waaruit wy Fig. I. van PLAAT CCLXXI. over·
genomen hebben. Echter zyn deefe Verrekykers niet allten
moeielyk om te maaken, maar ook verdrietig om te gt:brui·
ken, en daarom meer voor iets byzonders, dan voor Iers
nuttigs te achten; want men kan geen voordeel van dezelven
opgeeven, 't welk zy boven andere Verrekykers htbb~n,
dan dat men met twee oogen eene zaak klaarer zien kan dan
met een oog; well;e reden echter geen plaats vindt, vermirs
men door eenen Verrekyker met één oog zoo veel zien kJn
als met twee. Een reJleFleermde Verrekyker heet die, welL;e
niet alleen uit gelleepen Glafen, maar ook uit Spiegels te faa.
mengelleld is. HUGENll!s, in Dioptrica, Prop. Sj. p. J 9:).
Jeqq heeft zoodanig een opgetieeven , daar hy voornaämeiyk
den Alhonomifchen Verre!;yker, ref befchouwing van Je ver
afgelegen Ligchaamen op den Aardkloot, door tenen platten
Spiegel btkwaam gemaakt heeft. Ook is hil!rwe in 't byzon.
der de Verrekyker te (el,enen, die }Aconu8 GRI!G'JRIU" in
zyne 0J-tica promota eerll onrworpen, en NEWTON in het
werk gtlleld heeft. Zie het Artykel ~TI-:RREKl'r;flIGE VER!\E.
KYKI!R.
Dede be!1:aat uit eenen hollen en plat'en Spie:!el, en een
V::rgrootglas. Niet minder ZOU Je [Lcn hlc;rby kunnen tellen
het bekende Ptolemofcnpillnl.
De theorie van de Verrekyker~ is door IIUC~NIUS, in ZVi.e
Dio;,t,ica, eedl grondj~ bl'w,-cfen. Men Vindt c1ez<:lve nog·
tans duidelyker gtdemonllre.:rd in WOLFf5 Elel/!wtis Diopr.
§ 330. Jeqq. alwaJr ook, § 327 aangeweefcn wOrdt, hoe de
Pypen tot dezelven heil kunnt:n verva:trdigd worden. P. CHe
JlUBIN, in zyne Dioptrique rc:;rdairc, integendeel hefchrylC de
gefchlkllt: Ilellaadjen, waarop men de grootc Vt:m:ky'!;(;rs
leggen moet, waarvan fommigen voor mid.l:.:lmaarige Verre.
kykers, van IS. 20, tot 25 voet. in WOLFFS E/nncllt. DioF',
J 396 te vinden zyn. Vermirs echter de grooteren zetr uIIge.
makkelyk kunnen beweegd worden, heeft HUGENIUS. in
AftroJcopia compendiaria gewond. hot: men dezt:lven VJn de
zwaare Pypen bevryden kan, door' welke uitvinding in de
Slerrekunde geen gering nut ontftaan is.
VER.·
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VEItRICULARIS. Het misgedaantige Oogvlies. Zie het Ar:
tyl,el RETINA.
VERROTTING. Zie het Artykel PUTRI!~ACTIO.
VERRUCJE. Zie het Artykel WRATTEN.
VERRUCARIA Zie het Artykel ZACINTHA.
VERRUCA TESTUDINARIA. Zie het ArtykeI CO~CHX~
Llt.:M.

VERS. Zie het Arty1,el DIeHTsTuK.
VERSAILLES. Eenc welbtbouwde kleine Stad zonder Muuren I in de !sle de France~ vier Fr;;nfche mylen ten zuidoos.
fleo van Parys gelegen. Ten tyde van Koning Lo~ewyk de
X[ll, was aldaar mllar' een oud flat, benevens eene Mena.
gerie en Diergaarde of Wildbaan; maar Lodewyk de XIV heeft
in het Jaar 166 { het oude flot met een veel koilelyker Paleis.
order de dircél:e van den beroemden Bouwmee(ler JULIUS
HARDUINUS MANIARD doen omringen, ook naderhand nog
meer pragrige Gebouwen voor de voornaamilen van het Koninkryk laatin optimmeren, en men hondt 't daarvoor dat
'er geen Gebouw in Europa zoude ZYD. dat dit in gefchikt.
heid overtreft. Tcffens heeft die honing aldaar ook eene
nie!lwe kol1elyke Kapeliaaten opbouwen, en dezelve in het
Ja.r J 710 ingewydt; ook, tot waarneeming van den Gods.
dicnil, een Prooil met 24- Kanunniken daarin aangefteld. die
allen van den Adel moeten :lyn. en eene zekere foort van
)deder~n draagen, bekomende ieder 2000 Livres Jaarlykfch~
wedde. Voor het overi~e zyn de Fonteinen en watervallen
of Cascades. waardoor het water uit de Seine daar naartoe
gele:dt wordt, zeer verwonderenswaardig ; want vermits de
gemelde Koning federt zyn byleger van 1660. zyn verblyf
aldaar genomen en in den ryd van 27 Jaaren de Stad Par)'1il
niet bezogt heeft. zoo wierd aan deefe pl:iats niet. gefpaard,
wat ooit de Natuur en de Konil heeft kunnen voortbrengen;
wordende meer dan 25 Jaaren daaraan toegebragt , om de:.:elve tot eene overheerlyke en Konlnklyke Refidentie plaats
te maaken.
VERSCHANSSING. Zie het Artykel CIRCUMVALLATIOKS.LI·
NIE en RETRANCHEMENT.
VERSCHiETENDE STER. Dit is een Verfchynrel 't geen
men zeer dikwifs des avonds in de Lente en Herfe waarnee·
men kan. Het fcbynt dat men eene Star van den Hemel ziet
lmgaan, en in haaren val de Aarde naderen I of zig fomtydlil
in het wydultge(lrekte luchtgewelf verliefen. Deefe fchynbaare
Ster is een kleine kloot van eene vuurige ilof. die een helder
licht, gelyk eene Star. verfpreidt. Somtyds verdwynt zy In
de lucht, en fOllltyds valt zy op de aarde DCelr. Men viodt
abda.JI
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alsdan eene {lof, die een(' geelar.tige kleur heeft, en z')o i.i:.
verig als Lym IS; want de Iloffe is alsdan geheel vert';(.l J,
De Naruurkun.li~t;!n wetten deere verhevelingen na te bootr,'n
Hiertoe m:lakt n·tn ten Bol VJn SlIpeter , Kampher en Slyk.
Men b,'\'ngtigt dtl1zelven met Brandewyn cn werpt bem in Ge
lucht. Zyn l;cht cn dt: omflal'llif.;hedcn van zynen val. zj'!l
gt:heel ov~r~t<"komtl:g mer die VJn de verheveling,
VERSCHIL REKf.:-ilNG Cl!culus diffmntialis, Di!Jert~!tiaal
Rekmillg. Zoo heet de W"erenfchap om cene oncrndig klei.
ne grootte, donr rel,cning uit te vinden. dewelke, oneindige
maaIen gcnoll·en, met eene opgegeevene groo:tt: god)'" is;
alsmede uit et:nc opgt;!eevene oneindig kleine grootte te \'in.
den, welke etn orJt'mdige maaIen genomen, opweegt. In 't
gemeen gebruikt men den naam van Diff.:rentiaal.Rel,cning
alleenlyk van het eerlle deel derzelve , en noemt het tweede
hoofddeel ,d:: Integraal-Rekening. Zie het Artykel INTEGRAAL'
REKENING.
Dt: Dlff~rentiaal,Rekenir,g wierd in het eern zoo veel niet
geacht, als men zig daarvan beloofde, vermits haar nut nOh
onbekend was: zelfs Z00 verre, dat HUGENIUS van ge,iagten
was, dat men daardoor niet meer konde uitvoeren. dan door
andere reeds ondekte kunllen. Maar toen in het r lar 1692,
door het P"bJcJfla de Cflr'IJa IJacb~o'Ia, 't \\'elk de' Heer VA~
LI!IBNITS, op aanraaden van den Abt DE CATELAN opgaf, de
oogen van den oudllen BERNOUILLr geopend wierden, begon
hy niet alleen meer en meer Proeffiukl;en van het nur deefer
rel,;ening, in Ai'lis [ridMorwn in het licht te geeven; Illaal
hy, nevens zynen Droeder en den Heer van Leibnits, brag'
ten kort daarna zulke preuven voor den dag, dat HUGI!NIUS
moefl: toegeeven, dat hy met zyne geheele kunll:, nooit iets
diergelyks tot {land had kunnen brengen, gelyk zulks uit de
Ai'fn EwJit, Ao. 169~, genoegfaam blyl;t. In het Jaar 1690
g3f W.\LI.ISIUS 11et tweede Deel van zy'ne MHhem:1!iCche Wer·
ken uit, waJlïn hy rag. 391 Seqq. de Verfchil-Rekening met
andere tekens en na:lIuen voordraagt, en "ezt:l~'e 1'W:etb.cJU11)
FJuxion:wl, en de QUANTITATES VARIAllILES fiuwtes, maar
de DlrFJ::RENTIALE, fi14xiones noemt, zoo als hy voorgedt,
naar de uitvinding van NEWTON, gelyk dezelve' nog hedendaagi,:h in Engeland gebruikt wordt. Toen de jongfte Bell.'
NOUILI.I in Frankryk was, leerde de Marquis DE L'HOPITAL
deefe Rekening van hem, en gaf met verlof van den Heer
van Leibnits, Ao. 1696 eene Aanwyfing tot dezel'/e in het
licht, on:ler den tytel; AllaJ'YJe des Inji'jimwr perits. Eenigen
tyd daarr.a heeft Dlcm ook in Engeland begonnen, Aanwyfin~t:n tot del:;lve te doeQ dll./1I.ken, (çboon onlJer den tytel
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van Metl'o,iwlI Fi1jxiolllt7n. Op de Dllitrche Academie was
dl'z.:l\·c !~ch(!el onbl:kend • behalven in Zwitfcrland. daar BEa_
NOtilLLI I::erde ; zoo dat WO:'fF van z:g zelf fchryft, dat hy
g~èuurer.de zyne Studenten J:taren, tlewcJken hy omtrent het
e;ndu van 111:t Jaar 1699 begonnen had, niets van dezelve
had kunnen leeren. l\bar roen hy in J ï03 de Matbefis Ie
LCipzig had be;;onnen wleeren , h:;"! hy ook de Dlffl:renlÎ.
aal Rel;élöing, in zyöe Lefft'n over de A!l!ebra 7.orgvuldig voor.
gedraagen, en vervo'l~ens in zyr.e AAN" ANG~ORONDEN, en
cir.:!elyk in zynen Elelllmtis AllaiyFos den weg daartoe ge.
baa;]j, zoo dat .!ezelve aJlellgskeni ItIl:cr en meer onder de
Duit [chers • onder welken zy was uitgevonden. bekend was
geworden. Deere heerlyke uitvinding behoorde van rechtswego
meer en meer uitgibreidt te worden. omdat dezelve de regte
Sleutel is tot de verborgenfle zaak en • niet alleen in de Geo.
metrie. maar DOlt in de Natuur en de Kunil. Nog een Deel
der Differentiaal· of Ver[chil·Rekening is aan te merken, betwelke het oneindig kldn6l vlrfchil of onderrcheid van de on.
eindig kleine deelen berekent. eD CalCfllus Differtntio.DiJfe.
rClItiatis genoemd wordt. WOLF.i' verklaart hetzelve in zyllen
Elel1!eiltis·Allal,s. inji7litorwn SeEl. 4. en toont deszelfs nut.
indien men het keerpunt van eeoe kromme Linie vinden. als
ook den Radium C'lIo111tlZ of OJculi in een gegeeven punt van
tcr.e kroaime Linie bep~alen wil, Men 'Jindt daarvan nog
Dleer Exe:I!pels by Jen Marouis DE L'HoPITAL. in zyne Anal)f~ des infinilllellt p~ifS. SdI. 4. SeqIJ.. die echter voor Aan~
knwelingen te moeidyk zyn.
VERSCHOT. Avance. Is het geene de eene Koopman voor
den a'1deren Verfchl:;t (jf voor·betaalt, en waarvoor den an.
deren verpligt is Remife te doen of goederen in betaali:lg O\1cr
re zeDuen.

V!:TtSCHYNINGSBOOG. GEZIGTBOOG. Arcus Yifi.nis
1'<'1 Apprlritio1!is. Zie onder het Artyl:el ARCUS.

VERSEREN. Ergens mede omgaan en met iets te doen heb.
ben. Dus zegt men: daa,~n 'lIcrJeert m'Jll gantJcbe wel'Vaaren,
dat is. het b~rllil daarin. en hangt daarvaB af. Ook gever.
Jèmi "'y'I, wodt ;;ez~gJ, wanneer iemant in eene zaak wel
ervaaren en geoeffend is.
VERSIFlCA TlO. De kunft van Verren maaken. Zie het Ar.
tyltel

OrCIlTKON::r.

VERSIO. ~\:l1C vertaaling van bet eene of andere Boek, van
de t:ene T;:al in de andere.
VERSLAPPINGEN. Is eene kwaal des onderbuiks, waardoor
der zeI ver deel en ver flapt en tot derzelver verrigtingen onbe.
kwaam gemaakt worden.
.
V ERSllNDER DER R.UPSEN. Ow/anI ieeft met rec:ht dee.
flln~
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{en naam aan een worm, die aan de voorzyde van den kop;
twee nypers heeft, die, wanneer zy faamengevoegd zyn, een
ring vormen, en waarvan hy zig met behendigheid bedient om
de Rupfen in den buik te grypen, en wel indiervoege dat z,/
~er aan vaflgehegt blyven.
Deefe worm is fchoon blinkend geel, en zoÓ wet gewapend,
dat hy gemakkelyk alle foorten van Rupfen befchadigen kan.
Wanneer hy eene Rups met zyne hoornen gekwetll: heeft.
200 kronkelt by zig in alle bogten en keert zig naar alle zyden. terwyl de worm uitgeftrekt blyft, even als of hy dood
was. Men merkt op dat wanneer de worm haar verlaaten
heeft. de plaats die hy geftooken heeft. aanflands opzwelt,
't geen het uitwerkfel van een vergift fchynt dat hy uit·
werpt.
De Verflinder der Rupfen verdraagt de koude met gemak Hy
verbergt zig in de Aarde. Wanneer men hem in het vuur
werpt, zoo brengt hy eene vlam voort. die gelykvormig aan
die van brandende Olie is. DeeCe worm .leeft zelden langer
dan twee dagen. Na zyne gedaante verwiffeling wordt hyeen
gevleugeld Dier, dat met twee Nypers gewapend is, waarvan
het zig bedient om de Eyeren der Mieren en Molkrekels te
doorbooren" waarna het zeer gretig Is. Maar dit kleine Dier,
't geene de Vyand van byna alle Infeaen is, valt op zyne
beurt in de ftrikken' van den Molkrel.el. die het ver~
flinde.
VERSPREIDINGS.PUNT, of VERSTROOIJINGS'PUNT~
ZOO wordt het Punt genaamd, daar de uit malkander [chie.
tende Straalen, met den As van een hol glas tè faamen zouden
flooren, als men ze vanvooren eenigfints verlengde. Dit is
even het Punt. 'c. geene men in 'c gemeen Focum VirtualCl/z
heet.
VERSTAAVINGEN , HOOPEN of ASTRAGALEN. Zyn
zekere Leden. die als Cieraadjen aan een iegeJyk Kanon zili:
bevinden, en zy worden naar het hoofddeel , waaraan zy ge.
maakt zyn. bygenaamd. Zy bel1:aan uit eénen halfronden
Staf en een of meer Riemt jes. Indieri nu deefe Leden zig
aan bet Bodemtl:uk bevinden. heet het de Verftaaving aa;z
dm Agtergordel; maar zyn è:Iezelven aan het end van hetmond·
fluk, 'boven den Middengordel , dan noemt men zulks de
Verftaaving van den Middengordel. Vindt men eindelyk de.
zelven aan den Halsband. naaft den Mond, dan wordt zulks
de Verftaavillg vlm bet Monàftuk genaamd.
VERSTAND. Intetleftus. Is het vermogen der redelyke Ziel.
waardoor men beglypt. oordeelt en befiuit. Vanwaar de
drie, of volgens illlderell. de vier Operationes 11lt~lleaus
e
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of Mmtis ontflaan. Als (r) Simplex apprebmfio, .h.et enkel
begrip of het denkbeeld van eene Zaak. (2) Judzclum, het
oordeel. als men iets van eene zaak verzeken of ontkent.
(3) Ratioclnatio. reelenkaveling, en (4) Metbodus. Men
pleeg het verll:and te verdeelen in een IntelleClus Theoreticus
en PraEHcus; Purus en ImpftTus; Agens en Patiens. SomI11"igen zyn van gedagten geweefi. dat het gantrche Menfchely.
ke ge{1acht m311r een enkel IntelleEtus Agens hebbe, en dat
daardoor de IntelleEtus Pa.Qï'lJltS verlicht wordt. en uit de
Species Senfibiies de Intelligibiles gema\lkt &c, En äat dit. of
God zelve zy, of eene afzonderlyke llltelligentia. Doch de
meefien noemen de IntelleEtus Agens en Patiens. enkel twee

Facultates Uniu! ejusdemque intelleêtus Singulisl,bominibus pro·
prii. dat is, twee vermogens van eell ell hetzelfde V t:rfiand •
zynde aan een ieder Men[ch eigen. Voorts is de regel van
den IntelleEtus bekend: Nihil eft in intelleflu • quod non priu$
fit in ScuJu, dat is: daar is niets in het Verfiand, dat niee
alvoorens in de zinnen geweefi is. Of, wy begrypen nièts
met ons Verfiand, dat wy niet alvoorens mét de Zinnen be~
greepen hebben.
VERSTEENDE BEENDEREN. Zie het Artykel OSTÈoi..1:TH ES.

VERSTEENDE BLADEREN. LithophYlJa. !tet voorbèeld vah
verfieende of op andere Ligchaamen ingeplantte bladeren is
niet zeldfaatn. Men vindt gemeenelyk in de Turfgroeven I op
verfchilIende plaatfen van Frankryk. en byzonder naby Mont·
pellier '. bladeren van Riet, Wynllokk~n en andere foorte~
van Planten. Men moet deeCe Verfieening cn Inplanting met
de Indrukfelen niet verwarren.
VERSTEENDE INSECTEN. Zie het ArtykeI ÈNT01\iO~
LITHI.

"

VERSTEENDE KREEFTESTAARTEN. of KRA1HJE.'
STAARTEN. Lapides Caudce Cancri. Alle de Steenen di@
wy onder dee[en naam gezien hebben, waren dan eens de
'Doot van delfbaate gekamerde N autiIufferi. waarvan de holligheden \e [aamengedrukt waren; dan weder waren het de N 00'
ten van delfbaare Orthoceratites, die faamengedrukt waren'.
en haare gedaante verloren hadden.
VERSTEENDE KRUIDNAGELEN. Caryopoylloides. Dit zyn
kalkagtige Verileeningen, die naar Kruidnagelen gelyken, en
aan derzelver bovengedeelte eene [oort vall Ster hebben. of
de gedaante van eene klokswyfe bloem, die vyfhoekig
Eenige Natuurkundigen hebben gedagt dat deefe Steeileri ge.
ledingen Vitaren van eenige [oorten van boomswyfe Zeefierren.
In dit geval zoudca zy van het geilacht der TrQ&bitt.r zvn. AnX. DEi!..
.
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deren fchikkcn dezelven onder de Ster- Kor~alcn, en dit wu
mede het werk van eene foort van Polypus zyn.
lIet is zr;;!;er dat de overéér,komtl: met de Zee-Ligch:1amen,
die hierÏn zi"tbaar te befpeuren is, nog nier regt bekend is.
De Heer BERTRAND gelooft dat het de uiteindens zyn van
cene foort van geledigt Koraal, van het geflacht der Zee-Zoophyten, met welken den hodem der Zee bedekt is.
VERSTEENDE LIGCHAAMEN (HOLLE). Litbotomi Ca'
vemofi. Men geeft deeren naam aan Steen en van verfchilIen.
de gedäantens. 't zy bo!rOl~de, 't zy driehoekige. die inwen·
dig hol zvn. en die in hunne middell1:e holligheid, of eer.e
Cryt1:allifaiie. of Aar,~e. of ZJnd. of, in één woord, een
beweegb33re Noor bCiatren, co zelfs ccnc Stof die zoo vloei.
baar als WarLI' is. Deefe Zt:lfthndighdd merkt men uitwendig
niet op, maar men wordt haar gewaar, wanneer men d~ Steen
fierk fchudr. en alsdan een hol of dof geluid hoort. De gemeenzaamf1:e foorten van holle verlteenJe Ligchaamen zyn
die geenen dre in aart met de Yfer-erts overeenkomen, en
die men Are71d·Steellfll of /E!it~s l1ot:mt.
VERSTEENDE MOSCHI. Men vindt de Mofch in Indruk.
(ds op de Steenen. Somn'ds 7.vn zy alleen Af..lrukfels.
VERSTEENDE OLYVEN. Ivl.;n geeft de(:(en n:;311l a~;n de
punten der delfbaare Zee-Egels, die door de Natuurkundigen,
Jooelen Sreenen genQ~mel worden.
VÈRSTEENDE PLANTEN of GEMINERALISEERDE
PLANTEN. Ht:t is niet zelJfaam Jat men in de Aarje,
Planten of Heef1:ers, of 1l:ukken van Doomen vindt, l~ie in
Steen verandert zyn. Men vindt 'cr medo: die geminerali[et:rd
zyn. Anderen zyn in haaren n3tuurlyken 1l:aat bewaard, en
verfchillen van het eigenlyke hout nier, dan alleen door de
plaats, opwelke men het vindt. Dit is !J:;t delfbaare hom.
Anderen zyn in Aardkooien veranderd. Anderen zyn w-:cfcnlyk Verfleer.J, en geeven vuur uir. \1'.Ir;!;e~r zy met b.:t
Staal geflagen word~n. Anderen einde/yj, bcllaan allten in
Indrukfelen.
VERSTEENDE TANDEN of DELFBAARE TANDEN.
Dentes foffiles. Men geeft deefcn naam aan alle de TandEn
der Dieren, 't zy viervoeri;:;en of VifTchen, en die onder de
oneigenlyke naamen van Gloj)'opetra's, Ftmofites en Deifbaar
rvoor bekend zyn.
VERSTEENDE VIERVOETIGE DIEREN. Xiofleitis Qua.
árupedwn. Men heeft nog gl..en \'oorbeeld dar men een ge.
heel viervoetig Dier gevonden heefr, '( geene Vel1l:eend cf
ddfbaar geworden was, maar enkel eenige deel en , als Been·
deren, Hoornen en Tanden.
VER·
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VER STEENDE VISSCHEN. Icbtbyolites. Zie het Artykel !cuTHYOLI1'HES.

VERSTEENDE VRUGTEN. Carpolitbes. De Steenkundigen
maaken van Verfkende Eikels, K~!1:anjts en Peulen, gewag.
Men vindt in de omliggende Ilreeken van Befançon. groote
Nooten, die delfbaar geworden zyn. en waarvan de Amandel
verl1:eend is.
VERSTEENDE WORMEN. Men begrypt onder dit woord
alle de Aard-en Zeewormen , die in Steent:n verandeti of ge.
mineralifeerd zvn, t:n die wel niets anders dan wormswyfe
Zeebuifen zvn kunnen.
VERSTEENDE WORTELS. Rizalitbi. Deere deeJen der
Planten of Boamen • zyn in Steenen. op dezelfde wyfe ver.
anderd. als andere Verfteeningen. Men ontmoet 'er meer in
de zandagtige gronden dan ergens elders; maar vermits d6
vorminge der Wortelen byna altoos dezelfde is, zoo kan men
nooit onderfcheiden lOt welke [oonen van Planten zy beo
hooren.
VERSTEENDE ZEE-STARREN. De Steen kundigen geevel'l
deefen naam aan eene menigte- Steenen. die eene Starswyfs
gedaante hebben. die verheven of ingedrukte afbeeldingen van
Starren hebben. of 'er mede bezaaid zyn. Hierom kan men
alll: de (oorten van delfbaare Madreporaas deefen naam gee.
ven. De Heer BERTRAND zegt met reden dat men cleefen
naam alleen aan de declen der eigenlyke Zee·Star had moeten
geeven. en waarvan men gewrigten of wrongen. op verCchillende pi;.atfen. en byzonder in Zwitferland en Touraina
vindt. Men kan mede deeren naam 34n de Gewrigten van d<t
verfchiliende foorten van Zee Starren of Aflropbiten geeven.
die onrler den naam van MeduJaasboofd bekend zyn.
De lh:elen of takken der Encrinites. der Etroques. enz. kun ~
ncn mede onder doefen naa'lJ begreepen worden.
VERSTEENINGEN. Petrificata. De Natuurkundigen geeven
deden naam aan de overbij'ffeJen v;m Planten en Dieren.
die Steenen of Aarde geworden zyn • en die men in de laagen
van den Aardkloot vindt. Wanneer deefe Ligebaamen geeneJ
verandering ondergaan hebben. wanneer zy niet verdorven.
ontaard noch ge1llineralifeerd zyn. zoo geeft men hlJn alleen
den naam van DelfIloffen. EctJter wordt 'er vereifclat, 0111
den naam van VerfteeTling aan een Ligchaam te J;:ceven. 1011
'cr de klaffe, het Gdl~cbt, en zelfs de foon van te bepaaleD.
dat bet faamenweeffeJ, de eerfte gedaante, eD eene foort van
wt.rktuigly.k gellel 'er nog kenbaar in zyn.
De Verlleeningen zyn dan éelfbaare Ligchaameo. die vreemd
aan de Aarde zyn. Zy zyn byna allen keifteeDagtig en gee·
ven vuur uit wanneer zy met het Staal geSlagen worden. D@
00 2
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geen en die (lpbr!lim:hing met de zuure vogtel'l maak en , !Jehoor en gemeenelyk tot het RyK der Dieren. Alle verfleenin'
gen, in een volilrekten zin genomen. zyn nict tneer dan het
geraamte V3n het Ligchaam dat gclecfd heeft, of gegroeid is.
Het is dus dat het Verfieendc hout zelfs geheel geeM hout is;
een gedeelte der grondbellinfelen die tot zyne faamenflelling
hehooren. verntetigd wordende. worden door aardägtige ot
zandagtige deelen vervangen. die zeer fyn. en die het water
dat hen befpoelde 'er in ~gter gelaaten heert. met in damp
te veranderen. Deefe aarddeeItjes dus in het geraamte een
vorm verkry~ende. verharden meer of min. en fchynen de ge'
daante, C.:hikking. grootte, en in éfn woord. dezelfde ge·
flachtkenll'erken. dezelfde byzondere eigenfchappt:n. en d~·
zelfde zelfllJndige verfcheidenheden fe bezitten. De overtén.
kOll'll:en fchynen dezeltden te zyn. Dit is den oorfprong v:,n
de verfleeningen. Het zyn werktuiglyke Ligchaamen, die uit
de diepte der Zee. of van de oppervlakte der Aarde. door
verCchlllende toevallen. op verfcheidene dieptens onder haar
bedolven en omäard geworden zyn.
Onder de Verlleeningen eler Planten, vindt men Planten,
Mofchgewaffen. Vaaren, fleeien. wortelen, gedeeltens van
ftammen. bladeren en eenige vrugten.
Onder de Verlleeningen der Dieren, vindt men Schelpen.
Schaalviffchen • voortbrengfelen der Polypen, eenige Wormen,
gedeeltens van Viffchen en halfflachtige Dieren, en zelfs ge.
deeltens van het menfchelyke LigchJ3m.
Om een Ligchaam te doen Verlleenen, wordt vereifcht dnt
het (1) van dien aart is. dat het zonder te verderven, in de
Aarde blyven kan. 2.) Dat het voor de lucht en het Ilroomer.d
water bedekt is. 3) Dat het vaar verdervende uitdampingen
befchut is. 4.) Dat het zig op eene plaats bevindt alwaar men
dampen of vloeillaffen heeft, die. of mct metaalagtige of met
Steen36fige deeltjes belaaden zyn , die ontbonden zyn. en die,
zonder het Ligchaam te vernietigen, hetzelve doordnr.gen,
zich 'er in zetten, en 'er zig mede vereenigen • naarmaate dat
de deelen van het Ligchaam door de uitwaaffeming verteerd
worden. Voor het overige fchvnt de Verfleening in porieagtige en een weinig vogtige gronden, zig fpoediger te vor.
men, dan in her water zelve. Men heeft uit den Donauw, in
Servien, een der Pa~ len uitgehaald, die de Brug onderfchraagden. welke Keirer TRAJANUS hier had /aaten bouwen. Men
heeft bevonden dat de Verfleening niet meer dan drievierde
gedeeltens van een duim, in 15co Jaaren gevorderd was;
maar men heeft zekere wateren inwelken cJeefe' verandering
fpoediger gefchiedt.
VER~
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VERSTERFRECHT. Wy hebben onder het Artyliel SCHRPRN
DOMI-RECHT. beCchreeven het AMDOMS VERSTI!RFRECfl'l'.
omdat dit uit het Ee/ne Deel deefes Werks. op die plaats
overgeweefen was. Thans zullen wy hier het eig(mlyke SCHil:'
l'ENDOMS VER~TERFR!!CHT opgeeven. Waaromtrent het vol.:enden t1:aa[ aan re merken:
J. Dat in alle ErtT"niffen, de kinderen en annere DeCcenden.
tcn, of in de rej:!le lio[e nedergaande , in jnfi1litum of tot in
het oneindige. haare Oujers zulh;n fuccedeeren, in S,irpe~- of
Sê1rl1;en. en by reprefematie.
(r.) In Stirpes of Sraakcn, is aldus te vertlaan : wanneer een
VaJer tlervende, nalaatende twee of meerder kinds'kinderen ,
deere laattlen met hunne Oomen en Moeien t hoofd voor
hoofd. niet kunnen deelen. maar allcenlyk voor zoo verre zy
een t1:aak uitmaaken; ziende op die Vader en Moeder w~aruit
Zj gefprooten en afgekomen zyn; weshalven zoodanige Kinds·
kinderen van hun Grootvader of Grootmoeder zoo veel er.
ven, als hun Vader of Moeder, indien hy of zy g::leefd had.
zoude he:lben kunnen erven, gevolg!yk te faam\::n zoo veel
erven, als ieder Oom of Moei voor zyn eigen azndeel erft.
eb) Indien alle de eigen Kinderen overleden waren. en nie·
mant anders dan Kindskinderen moetlen en-en. Dy voorbeeld
een Grootvader. hebbende drie Kinderen, W33rvan de eene
nalaat ew Kind, de tweede twee Kinderw, en de derde dri~
Kinderen of meerder; zoo gefchiedt c:le verdeeling niet by
ho,')fden. maar by Staaken ; dat is, dat het een!: Kindskind
zoo veel erft als de andere twee of drie Kinds/linderen, en
<lus iedere Staak een gerechte derdepart.
Cc) Bf reprefentatie of plz~tsvulling. is als een perfoon van
ver,iere Gr~aden, neffens die, dewelke den overleelenen het
naatle betlaat, komt de fuccedeeren; Aluus. een Kind, wiens
Vader overleden zynde • fuccedeerc in de goed('ren van zyn
Grootvader, of Grootmoeder. benevens :wne Oomen en
Moeien. omdat hy zyn overleden Vader of Moeder reprefeu.
teert; fuccedeerende in hun eigen recht.
(d) Wanneer de Reprefentatie plaats of ~een pla:lts heeft
wordt in Holland by de Odonnantie aleus bepaald: Ot En zal
,. reprefentatie, onder den Collataralen, en den Vrienden of
den Bloedverwanten van den zyde •niet verder pI aaIs hebben.
d1n tot Broeders- en Zutlers· KInderen. ende Oom en en de
Mo~ye Kinderen inclLJtîve &c.
(e) Die van Rotterdam is vergund dat binnen hunne Stad en
in fchieland, het recht van rcpreCentatie, en om by Staaken
te [uccedeeren, nog twee graaden verder plaats zou ht-bben.
en zulks tot de Defcendenten van des overleden Oud·Oomen
en Over-oudöomen zig uittlrekken.
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2. Noopens het Zee/mJ/eb· Vtr(l:errr~ri)t. heert de reprcré:!i'alie
zon wel de gelyke als on:;d~'ke; Z'JO JO de zydlinie, als in de
regte Linie, or.eIn 11~ pi l'l'~, knrnr.'n"e in de and~ deel en
overééIl 1ll<:t h~t Se!Jepwsdn;nJ. Verflerfrecl1t .
3. De Dcfcendenl en 0IJtbretkendt'. Vader en Moeder no~
in leeven zynde, kO!11cn hunne kinderen Univerfaliter ende
gehecllyk te fuccedceren.
4 M;,ar dezelve ;tlle beiden, of efn van beiden ont!)reeken.
de, zu~len deg Overledens Broeders en Zul1:ers, en derzelver
Kinderen en KinJskinderen. by reprerentatie, in alle: de goe~
deren fuccedeeren.
(a) Doch hy aldien de langflleevende door Tel1:ament. Hu'
welykfche Voorwaarde, of :mderfints bel~!l: zynde, met zynCl
kinderen op te voeden en te alimenteeren , aan hun Klederen, Juweelen en andere Cieraadjen had gegee'len, zoude
::00 ianige langflleevende , In dien gevalIe , de klederen, enz.
van zyn Kinds ErfgenaJIn mngcn wedcr.eiffchen, als zynLle
niet met volle recht van eigendom gegeeven, maar tot cie·
ra1d geleend geworden.
5. W <;)1 ver!l:aande, d:lt halve Rroeders en Zllaer~. h:tare
Kinderen en Kindskinderen, als ook alle andere collateraale
VrÏt'nden. maar van eene zyde den Overledenen btfl:aande.
niet verder zullen fucceoteren. can elks met eene hJlve hand,
en over zulks naar adllenant dat zy den Overledtmen van
b:oedc zyn bel1:aande. Staat te kttel]:
(a) H live Broeders fuccedeeren halve Droeders en Zufiers
vnor alle andere Collateraale vTlcnJen; omdat men geene linie
of zyde rekent, zoo lan;.; broc ~eiS of Zu{1:ers, 't zy van 't
\ o::e of halve Bed. nog in 't keven zyn.
(j. Alle Ddcendenten. V,ld~r en l\1o:;:,ler, Broeders en ZtlS
ters, mitsgaders hunne Krnc!eren, Kinds!(inderen èn anLlere
D.;(cendenten ontbreekenic, dj! a~sd 1n Oomen ell Moeien
\'an den Overledenen <:n h,lare I\'nderen, by reprefcntatie.
ofte in Stirpes, zllllcn fuccc,!eé'Tl'IJ.
'I. Tcn ware Groc:\'a.1::or e!Jd,~ GrootfTIoeier van de eene 7.y'
de, b<;)ide te fJaOlt:11 no;; in '[ lec\'clI wat en , in well;e!1 gevalle
zy c{e Oomen en de Mne:cn van delc!lve zyde, mitsgaders
h:t1rI'eder Kmoeren , week. de den~el ,'er Grootvader tnde
GroormoeJers Kmdercn. f.frc Kind~l,:irJ,!eren. ende nogtans
geen ilroed:;:rs ofte ZlllleN \'30 tien Overledenen, in de Suc.
eeme van dezelfde zy~e komende, geprefereerd zullen zyn.
~. Gc:c:ne Ouders ofte ~n~ere AfcenJt:nten, als het Beddt: ge.
fch:;urJ ende een v;:) hUil bei.:!e conthoralen overleden, en de
:lnd~'re ai:ééll in 't Ic\'cn is, en zullen ha are Kinderen ofte
311 lere Defccndemcn fUL'cedeeren.
~. D;: gQ.:J:;rcn van dtm O\'crledencn, zullen alleen g;:an ende
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Je ervei1 3~1l cl~ \'rienden van 's \?aders en des Tv10ders zy.
de, van oen Ollerleclen, decIende ende Idn0ve'1de dezelve
half. zonder aanfchouw te neemen C:lt de 0 \'cde,1cn meer.
der van 's Vaders dan V.1:1 's lVloeders, ofte tcr ccntnrie • van
'8 Moeders d11l van '$ Val1erö zyde agterge!aatt:n he'lben.
10. En zal reprcfcnt~tie onder den Collateralen, ende den
Vrienden ofte B!oelllerwanelten van der zyde. niet verder
plaats hebben, dan rot Broeders en Zulle! s Kinjskinderen,
(wel ver!bande, dat wanneer een Oom of l\-1oei. i:zteflatus
overlydende, nalaatende een BroeJer of Zu!1:.or. of hunne
Kinderen, of derzelvet Kind,kinderen. dat deefe laatl1:e mede
by reprefentatie kunnen Cuccedeeren in de goederen van hunnen Oudöom of Oud moei) ende Oomen ende Moeien kin.
deren inc!ullvc: (wel te verfl::tan wanneer een Ooms of Moeis
Zoon of Dogter , anders een Neefof Nigt inteflatus overly.
dende. zoo Succedeeren zyne Ooms of Moeien Kinderen by
repreCentatie: Maar de refpeéhve Kindsldnderen, Agternee.
ven of Agternigten van den Overledenen, worden door een
vollen Neef of Nlgt uitgeflooten. om by reprefentatie te kunnen erven: Dus betekent het laatf1:e: wanneer volle Neeven
en Nigten ontbreek en ,en Agterneeven of Agrernigten gevon.
den worden, dezelve hoofd voor hoofd tot de erffeniife ka.
men: en de Bed·agterneeven en Bed-agternigten uitfluiten;
zoo dat de geenen die den 0 vel'lerlenen de naafl:e in Graaden
en Maagfchap beftaan • alleen tot de Succeffie geroepen wor.
den. en alle verdere Graaden uitfluiten.)
.,
I I. En zal bet geene noopens de Succeffie, enz. gezegd is.
plaats hebben. zoo wanneer by Tefl:ament, Huwelykfcbe
Voorwaarde. bewyfen ter Weeskamer gedaan, ofte by andere
difpofUen, of ContraB:en n:et anders en is voorzi-=n.
De S~eden en Plaatfen die zi~ reguleeren naar dit Schependoms
Verftcrfrecut (zoo 'er gee'l ander verkoor('!n is;; ;:yn Dordrecht,
Delft. Gouda, Brie!, Schiedam. Schoonhoven, Oudewater.
Yfièlfl:ein, Vianen, Rot;erdam en '5 Gravenb:lge; als mede
Waddinxveen, Bc~knrp, SI11ip\~7k, Bloemcnó:1] en Middel.
burg. met de Appende!J'i:"n v:w dien. zoo <Jan de 0011:- als
Wefizyde V3n de G('uwe.
VERSTERV.:NG. Bewodng van het leeven of van den omloop der vogren in eCl<g deel des Ligchaams. Dit woord
wordt ook gezegd van ecn Lid. dat zonder gegangreneerd te
zyn, het gevoel en de bewceging verlooren heeft.
VERSTOMMEN, Zie het Anyl{el l\PHONIA.
VERSTOPPING. Is eene belemmering in den doortogt der
Vogten. of in het uitwerpen der excrementen uit het Lig.
chaam) zynde de oorzaak van alle langwylige Zi~ktens • en
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pude ingeWbrtelde k:vaalen. De Vcrfloppingen zyn mcn!i;~r.,
lei. Eenigen vallen 1ll de [ngewanden en anderen in iD\'.'enchgCi
deel en des Ligcha~ms, in bet DarmCcheiI; in de Lever; in
de Onderbuik. (:ie.
VERSTUIKING. Eene geweldige fchielyke uitrekking en fpanDing van de peefen en banden eener Geleding. die zeer hevi·
ge pynen veroorzaakt. en door een flag I ftoot of eenig ander
~eweld veroorzaakt en fomtyds van ontwrigting vergezeld is.
Zy valt dikwils en het aliergemeenft aan den voet voor, als
men al te ras gaan wil en de voet eene mistree doet De
BeeJl~eren verzetten zjg een weinig en zetten de banden buiten hunnen natuuriyken fraat uit. Somtyds valt zy wel-eens
~an de vuill, rugftreng of aan eenig ander deel voor. Als
'er ontwrigting is, moet die herfl:eld worden; doch zoo het
maar ee~e eenvouwdige omtwrigtin b is. moet het deel op het
oogenblik na den val of !loot, die dezelve veroorzaala heeft.
~n een Emmer met fris koud water geftoken worden; dat is
een zeer goed tcrugdryvend middel, dat de uit!lorting van het
!edenwater belet, de ontfteeking voorlwmt, de pyn bedaart!
en tegengaat. Doch zoo het een Vrouwsperfoon is, dient zy
haar voet niet in het water te fteeken, dan met behoorlyke
voprzorg, vo!,rnamelyk niet zoo zy de Stonden heeft. Die
geenen welken aan Zinkingen. en koude onderhevig zyn , moeten zig ook van dit middel met voorzigtigheid bedienen. Zoo
(re Ziekte voor dit middel niet wykt, moet men eene ftci'ke
la,atiIlg doen; den buik met verzagtende Clyfteeren openhouD
den. Me;) legt op het deel geefiryke Vogten. gelyk Càmpherl3randewyn, gee!l van Lavendel met Campher , &c. doeh dit
maar als 'er geene ontfteeking is; want zoo die 'cr is. zou
~en verzagtende Stoovingen met wilde Vlier, Yferkruid en
wryvingen met Olie, vet, verfche Boter, dienen te ge,
bruiken.
.
.
De Water afzettende, Buikzuiverende middelen en opiaten.
waarïn opfiurpende Poeders, de zoete opgeheven kwik en
anderen komen. zyn zeer nuttig. vooral zoo men eene inwendige oorzaak wantrouwt. Eindelyl, wordt de voet ofhand
ip d~n lmik of ftrot van eenig verfeh gefl1cht Dier gef1:oken ,
of men neemt wel toevlut;t tot de warme mineraale Wateren.
, gelyk die van Bourbon, Bourbonne, Barege, Aken, enz.
De uitwendige middelen worden m!!t dikke en als een wind.
fel opgerolde Drukdoeken aangelegd. en dan zal 'er een g(.'l.
fehikt verband aangelegd worden.
'
VERSTUIKING DER PAARDEN. Een Paard verftuikt zig
, Iigtelyk, als men het hard doet loopen, op een bevroren hobo
beligen kleiweg. voornaamelyk als 'er hoornvee over gedree.
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wen Is, door den kloot of bal van den voet op zyJe te draaien.
Daardoor worden de Zenuwen verrekt, zoo dat het Paard
aanfionds begint kreupel te gaan. Zoo de Verftuiking niet
zwaar is. zal de TUft alle~n hetzelve geneefen; maar indien de
Verftuiking aanmerkelyk IS, moet men aanllonds daarin tragten te voorzien., voornaamelyk zoo de Verftuiking aan de
agterfte Ponten IS, zynde het gevaarlykfte.
Om dit ongemak te geneefen, neem evenveel Terpentynolie
en BrandewYI1. wel onder malkander ge!1agen, en wryf daar.
mede de verlluikte Bal VIln den voet. Neem een vierdubbele
Linnendoek , daarïa door en door natgemaakt, en lëg die
daarop. Omwindt het met een Zwagtel, en vernieuw dit
alle zes uuren. Zoo het been uit het Lid was, moet men het.
wederom in zyn plaats doen zetten. Snydt dan het haair
rondom zoo veel weg als doenlyk is, en leg 'er een plei!1:er
op van die Zalf, op leer gefmetnd. Spalk het, alles omwindende met een fterk breed Lint, en laat het zoo negen dagen
lang zitten; maar men moet cle Poot, en zelfs de Schoften
dagelyks daarmede beftryken, en na den negenden dag maakt
men het Verband los, en men gaat voort op de bovengemelde
wyfe, tot de volle Geneefing toe.
VERSTYVING DER LEDEN. Eene aandoening van een
. Spieragtig deel, in hetweike zwaarte, die met beeving ver.
gezeld is, gevoeld wordt: Zy komt van de drukking of verftopping der Zenuwen, die naar dit deel gaan. Dezelve wordt
gemakkelyk herfteld, zoo de drukking voor een oogenblik
is; doch zoo dezelve een Gezwel tot oorzaak heeft, by voor.
beeld een knoe!1:agtig of beursgezwel , 't welke belet dat het
dierlyke Vegt de Zenuwbuifen ingaat, alsdan wordt de Ver.
ftyving niet genee[en dan door de geneefing des Gezwels;
zoo ook als het door eene harde beroerte veroorzaakt is ge.
worden, verdwynt zy niet dan met de oorzaaken der beroer.
te, en dat de aandoeningen des breins, die overblyven, ge.
heel en al herfleld zyn. In het eerfte geval, alwaar de oor.
z~ak ligt is, neem en de Aderlaating en de wryvingen, zoo
drooge als vogtige, die met Geeftryke vogten gedaan worden t
de Ziekte fchielyk weg.
VERSURlE. Zoo heeten de hoek-cieraadjen, welken aan de
lnvattingen van de Deuren en Venfters in de Bouwkunde
gebruikt worden. Zy worden deels enkel, deels dubbel g~
maakt.
VERSUS LEONINI. Zie het Artykel LEONINI VERSUS.
VERT. (In de Wapenkunde) De bewoording van eeue groene
kleur. Het wordt Vert (Groen) genaamd in het blaCoen der
Schilden van allen onder den graad van Edellieden; maar in
Schilden van hoogen adel wordt het Smaragd genoelUd; en
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in die van Koningen I/en!!'s. In het Cnyden! wordt het uit~
gedrukt door diagonaalen. of door Lynen J getrokken van de
regter naar de linkerband.
VERTEBRA. Wervelbeenderen. (In de Anatomie) Naam,
die aan de vierëntwintlg beenderen gegeeven wordt. wier verééniging de ruggraat uitmaakt. De benaaming Vertebra; is
ontleend van draaien, keeren; omdat de romp, door hun toe·
doen. alle zyne beweegingen maakt.
Zy worden in drie [oorten verdeeld, welken, naar het deel
dat zy inneem en , den naam voeren. De boventten worden
Nekwer'IJelen of Nekwr:rvelbeenderen genaamd, omdat zy den
nek uitmaaken. Zy zyn zeven in getal. De naam van Rugwervelen wordt gegeeven aan de twaalf volgenden, die langs
den gcheelen rug geplaatfi zyn. De vyf laatfren hieten Len.
dewervelen. omdat zy de lendenafperking inneemcll.
Daar zyn zaak en • die aan alle deere beenderen in 't gemeen
eigen zyn. en anderen, die Ban ieder in 't byzonder voe.
gen. L3atenwe vooreerfi de algemeenen onderzoeken.
Men kan in ieder Wervelbeen , zyn Jigchaam, zyne uitl1eek.
fels, holligheden, zelf11andigbeid. geleding en gebruik op.
merken.
Het Ligchaam is 't voorfie deel der Wervelbeenderen. Het
is 't aanmerkelykfie gedeelte, en dat de anderen onderfteunt.
Het is van voor en afgerond en agterwaarts uitgehold. Zyne
bovenl1e en onderfte oppervlaktens zyn plat en ecnigfints
hol: haar voorl1e en zydelyke rand is bedekt met eene zeer
dunne Plaat, die van eene vafte, blanke en gladde Zelfftan.
digheid is. aan een bywas gelyk is en vanagter ontbreekt.
Men neemt aan zynen omtrek eene memgte gaatjes waar ,die
dooTtogt verfchafFen aan de vaten. die dit been voeden.
Ieder Wervetbeen heeft zeven uirfteekfels. Een ongepaard,
dat vanägter geplaatl1 is, en in een meer of min zigtbaar ein.
digt. 't welke het 't Graat of doornagtig uitl1eekfèl heeft doen
genoemd wor~en. Het is dat geene 'l welk aan de veréém.
ging der \Vervelbeenderen den naam van Rugg>:graat heeft
doen ver!:.rygen. Twee zydelyke, waarvan 'C:f [Cf wederzyde
één ligt. worden de dwarjJe llÎtflee.!ifels genaamd. Daar wor·
den nog vier anderen. waarvan 'er twee aan ieder zyde ge.
plaatft zyn • waargenomen. Zy worden Jcbuinfche of gecûJrigt.
Jch~ genaamd. Daar is een bovenfl:e. dat het opklimmende
genaamd wordt. cn een onderfl:e. dat het nederdaalende hiet.
Het bovenfte heeft een kleine Gewrigts-oppervlal;te. die bu.i.
tenwaarts gekeerd is; het onderfie heeft eene diergelyke, dIe
hinnenwaarts ziet. Deeit: uitil:eekfels zyn zeer kort, het gee.
ne haar ook de kleine uit1l:eekfels der Wervelbeenderen heeft
doen noemen. Zy zyn. gelyk alle de andere uitfteekfels der
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Wervelbeenderen , bedekt met een gfad kraak beent je', dat haar
toe!l:aat om over malkander te fchmven.
Men merkt tUllchen ht't Ligchaam der Wervelbeencleren en
de uitf1:eekfels, een groot gat op, 't welk met dat der Onderwervelbeenderen gelyk is. en een k~naal uitma:1kt, waarin
het Ruggemerg huisveLl:. Ook worden 'er aan ieder Wervel.
been vier uitrandingen gevonden, twee naamelyk ter wederzyde, eene boven!l:e, die vry klein J en eene onderfte, die
grooter is. Wanneer de Wervelbeenderen vereenigd zyn.
komt 'er, door dat de boven11:e uitranding van het eene, paft
op de onderll:e uitranding van het geene boven is, aan iedere
zyde des Wervelbeens een gat uit voort, 't welk met het ka.
naai gemeenfchap heeft, en doorgang verleent aan de Zenu.
wen die uit het rugmer~ gaan, om in de verfchillende Ligchaams.
deelen te worden uitgebreide. Daar loopen ook Bloedvaatjes
door, die de buis in- of uitgaan.
De Zelmandigheid des Ligcheams van het been, is ten eenemaal fpongieus, zoo men daarvan uitzondert het plaatje waar.
van wy gefprooken hebben; welk plaatje zeer dun is, en den
rand der boven11:e en onderfte opp,;:rvlakte van vooren en op
de zyden bedek.t. Men vindt ook in de uitlh:eHels iets fpongieus, doch dat is aldaar met dikke en ftevige plaaten beo
dekt.
Men vindt w1Ichen het Ligchaam der verfchi11ende Wervelbeenderen, eene tu1Ichenliggende Zelfilandigbeid, die hen
van één fcheidt; het is een kr~akbeen van eene byzondere
foort. Hetzelve wordt het t!k[JcbemvervdbeenJcbe genaamd.
Het is de anderen maar door zyne verwe en veerkragt gelyk.
Het is [aamengeHeld uit plaatjes. die kringswyli~ rondom mal.
kander gefchikt zyn. Een der randen deefes Kraakbeens is
aan de oppervlakte des Ligchaams van een der \Vervelbeenderen va11:; en de andere houdt aan het tegenovergeil:elde
Wervelbeen. Het deel des Kraakbeens dat zig in het midden
des Ligchaams der Wervel:Jeenderen bevindt, is van eene
fpongieufere Zelf11:;mdigheid dan de reil:, en [chynt dunner.
Men ziet tu1Ichen de kri~gswyfe plaaren, een flymig vogt.
dat een weinig dikker is. dan ht:t geene de gewrigten beo
fproeit. De dikte dee[.;:s Kraakbeens is ,dezelfde niet tu1Ichen
alle Wervelen. Zy is tuiTchen de LendenwerveJen in den
Menfch doorgaands vier of vyf Linien dik. Zy is zulks een
weinig minder tufTehen die van den nek, en wordt nog veel
minder tu1Ichen die van den rug. D,us kan men opmerken.
dat de dikte van het tuiTchenkraakbeen evenredig is met de
bewetgingen, die de Wervelbeenderen onder malkander dOen.
Die der Lendenwervelen zyn zoo menj~\7uldig noch zoo ver·
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fchiIJende niet. als die van den nek, en deeren zyn nog min;
der clan de beweegingen des rugs. Daar dient ook opgemerkt
te worden dat het voorfte gedeelte des Kraakbeens dikker dan
bet agterfte is. Deefe Kraakbeenderen zyn vatbaar voor druk.
Iting en hebben veerkragt; als ie mant regt op ftaat, is de
drukking gelyk op de gantfche uitgeftrektheid des kraakbeens.
wiens omtrek gelyk ftaat met dien des Ligchaams van de W~r.
velbeenderen ; doch zoo hy zig naar eene zyde buigt, zal de
drukking naar den kant daar de buiging naar gerchiedt, groo.
ter zyn; het Kraakbeen wordt in dit gedeelte dunner en fteekt
buiten de Wervelbeenderen uit, terwyl zyne dikte naar de
zyde, die tegenover die der buiging ftaat. toeneemt.
lil de drukbaarheid en veerkragt van deefe tuffchenkraakheen.
deren vindt men de rede, waarom een Menfch. als dezelve
langen tyd regt opgeftaan heeft, of den een of anderen lail:
gedraagen, korter is, dan des morgens als hy opftaat. Men
ziet wel, dat het gewigt des hoofds en der bovenfti!: deelen.
of van den veronderftelden laft. de Kraakbeenderen min of
meer plat gemaakt heeft, vermits zy daarvoor vatbaar zyn,
't geen de hoogte zoo veel vermindert. Als het Ligchaam
eenigen tyd zal gelegen hebben, zullen de Kraakbeenderen,
die van het haar drukl,ende gewigt verIon zyn. door hunne
Veerkragt haare eer11:e grootte wederom aanneemen • en het
ligchaam des zelfs voorige lengte. Men geeft deeer van deefe
uitvinding aan een Engelfchman van onzen ryd, [choon de.
zelve veel ouder is.
I
De wervelen articuleeren ook, behalven deefe geleding van
hunne Ligchaamen, met mall,ander, door middel van haare
fchuinfche of gewrigts-uitfieekfels, ft geen door eene dubbele
artbrodia ge[chiedt. Deefe uit1l:eekfels, zoo als wy gezegd
bebben. zyn bedekt met een glad kraakbeentje , dat de beo
1Veeging bevordert. Die, welke aan het onderfte gedeelte
van een Wervelbeen gevonden worden, zyn buitenwaarts
gedraaid, en bedekken die van het bovendeel des onderften
Wervelbeens. Deefe Geleding is zeer vaft door een groot
getal zeer !l:erke bandjes. die zig kruiffen , en aan den rand
der twee Wervelbeenderen vafthegten, na dat z'l het tuffchenkraakbeen bedekt hebben. Zy zyn flapper aan de lenden- en
nekwervelen • dan aan die des rugs (om dat de beweegingen
van deefè laatften zoo noodzaakelyk niet zyn) en altoos uitgefhekter dan die der eerften.
De Werveloeenderen houden ook nog fterk onder zlg vafi:
door eenen bandagtigen Imker. die het rugmerg bevat, en
zeer van is aan de &antrche inwendige oppervlakt<il der wer:velbeenkhe buil.
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baär wordt ook nog langs dat gantfche kanaal Inwendig ge.
vonden een plalte band, die van een geele verw6 en zeer
veerkragtig is. Hy ligt aan het agterde~l dei Kanaais , en ftrekt
zig van de eene graat tot de andere Ult.
Daar zyn kleine bandkoortje~, di~ zig van de punt van eene
Graat tot die van de nabuunge ult1hekken. en dewelken dug
van het heiligbeen af, tot aan den eerften halswervel toe
opklimmen. Men kan ze, als maar eenen band alleen uitmaal,ende. aanzien. Meb vindt van onder een band vlies , Jt
welk gaat tot aan het midden des voetHuks der Graatuitfteek~
fels. Hetzelve kan de tuffcbengraatJcbe band genaamd worden. Men vindt 'er eene diergeJyke die van het eene dwar.
uitfieekfel loopt naar het andere. Hetzelve kan den naam
van den tulJchendwarffen band gegeeven worden.
De geledingen der bovenHe fchuinfche uitll:eekrels met de on.
deráen, worden in hunne plaats gehouden door zeer fterke
en zeer korte bandjes, die de beursbandjes , welken deefo
Hukken faam en houden , zeer naauw omringen.
Zoo vindt men ook platte bandjes, die de geledingen der
ribben met de dwarffól uitll:eekfels bevell:igen.
Daar is nog een zeer Herke band die de Heer WINSLOW'
den AgternekJcben noemt; dewelke zig van het agterhoofd~
been ultftrekt wt aan de twee laatHe halswervelen en aan do
doornen der nekwervelen , over dewelken het heenloopt. vaft
is. Hy heeft de gedaante vaneen vlies.
Wy hebben gezegd dat 'er zeven NIlkwervelen zyo. Somtyd.,'
doch zeer zeldGlam zyn 'er agt gevonden • ~en ,alsdan waren.
'er maar elf rugwervel en en elf ribben. Op eene ander~keer
beeft men 'er maar zes gezien, en alsdan zyn 'er gemeenlylt
dertien ribben en dertien rugwervelen gevonden.
Het Ligchaam der nekwervelen is zoo dik niet als dat der rug.
en lendenwervelen. De bovenll:e oppervlakte is een weinig
hol, en de onderlte naar evenredigheid rond. Het Jigchaam
van een ieder van haar wordt, naarmaate het van het hoofd
verder afwykt. breeder.
H0t Graataitfieekfel is aan ~yn uiteinde vorkswyfe en is zoo
niet geboogen als dat der Lendenwervelen. Het eerfte heer.
,zulks niet.
De dwarffe uitll:eekfels zyn aan hun voettluk, vanboven tot
beneden, voor den doorgang des wervelbef;nfchen Slagäders.
doorboord. Men ziet aan haar bovendeeld eene goot. Zy zyn
een weinig gebogen, en vorksgewyfe aan hun uiteinde, uit~
gezonderd die des eerften en laatften, welken puntig zyn.
De Gewrigts-uirfteekfels zyn zeer fchuins. De bovenll:en zyn
agterwaa{ts omgeboogen en zien naar omhoog. De onderfteo
integendeel zyn voorwaarts en naar onllaag gedraaid.
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Het agterhoofdskanaal is breeder in de Nekwervelen , dan i1l
die van den rug.
Eenige ontleedkundigen. hebben den naam Van As aan het
tweede' gegeeven. en die van Atlas aan het eerflt!. Het uitfteekfel daarvan is geplaatft aan het bovenfte gedeelte de~ Ligchaams van dit wervel been • dat zeer dik is. Men merkt daarin
veele kleine oppervlaktC;)lJs aan.
Het Graatuitfteekfel is zefjr kort. dik. heel vorksgewyfe aan
zyn uiteinde. vanboven fcherp. vanonder ultfpringende, en op
deefe pla:its een wemig ui~gehold.
De dwarffC;) uitfteekfels zyn kort en een weinig nederwaarts ge.
bogen. De loop des Gats. die in hun wortel doorboord is f
Î& ZOO niet als. in de. o\-erige ~ekwervelen. De bovenf1:e zy.
J]er [wee openmgen IS naarbUIten en de onderfte binnenwaarts
gekeerd.
De bovenf1:e dwarffe uitf1:eekfels zyn meer voortwaarts dan de
onderften. Zy fteeken over die des eerf1:en wer\'elbeens. en
zyn een weinig naarbuiten gekeerd. invoegen dat 'er in hunne
g~leding eene kleine holte overblyve
Zy zyn zeer breed.
omdat zy het gantfche gewigt des hoofds ondertleunen
Het derde. vierde en vyfde wervel been hebben niets byzonders. dan het geene doorgaands aan de wervelbeenderen ei.
~en is.
Het zesde. behalven dezelfde byzonderheden • is langer. dunner en meer v;:-rheven dan de voorigen. Daar worden dikwils twee gaten ter wederzyde aan den wortel van zyne dwal$.
re uitfteekfc::ls gevonden.
De zevende Wervel wordt de ProminellS genaamd. Hy beeft
verfcheide dingen die aan hem byzorJûer zyn Zyn Ligchaam
is breeder. dan dat der andere werveien. Zyne ondertle op·
pervlakte is niet bolrond. m~ar plat. - Het graatagrig uitfieekfel is veel langer • en f1:eekt meerder uit. dan dat der an.
dere wervelen; h:eft aan zyn uiteinde een rond knoboeltje •
dat fomtyds een weinig vorkswyfe fchynt
De dwarffe uittleekfels hebben dikwils aan hun wortel ter we·
derzyde twee garen. Zy zyn langer en meeder uittleekende
dan in de voorigen. Men vindt aan hun uitemde JO de jonge
onderwerpen. eene verhevenheid, die meer of min toeneemt.
Men heeft het dik wils langwerpig gezien, zoo dat het eene
weefenlyke overtollige Rib uitmaakte. - De ondertle gewritgts-uitwaffen zyn zoo f.::huins niet als in de voorige.
De Wervel beenderen van. den rug voeren den naam van R.ug.
of Borftwervelen. De ouden gaven aan ieder een byzonderen
naam. De hedendaagfche Ontleedkundigen hebben deefe ma·
nier niet opgevolgd. Hun gewooDelyk getal is twaalf, enzel~
den wOlden 'er cU of dertien gevolldel1~
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H'et Lîgchaam deefer Wervel beenderen is dikker d:in dát der
:Nel(wervelen. en wórdt hoe langer hoe grooter en uitgebrei.
der. Het is van het eertle tot het vierde wervelbeen, tus.
[chen de twee zyden naauw, en wordt breecler tuffchen het
VOotfte en agtertle gedeelte. De grootfie uitgebreidheid inte-i
gen deel. van den vierden wervel af. tot den laatfien, is op
zyde. De twee Oppervlaktens zyn plat.
De Graaruitfieekfels zyn lang en (cherp, vanboven met een
rond knobbeltje eindigende, en vanboven nederwaarts op mall,ander geboogen. De drie eerfien, naar den halskant , zyo
minder geboogen, gelyk de twee la&tfien naar den lendenkant.
die zig, naarmaate zy dien naderen. hertlellen.
De dwarffe uitfieekfels der bovenfre wervelbeenderen zyn lan_
ger dan die van den hals; en die lengte vermindert, naarmaate
z'l die der Lenden naderen; z~' fieeken agterwaarts uit. Haar
uiteinde Is by wyfe van een hoofd; en in hetzelve worde"
holligheden, die met een kraakbeentje bedekt zyn, en waarill
de knobbels der ribben patTen, gevonden. De twee laatilen
hebben dat niet.
De Gewrigfsuitfreekfels zyn perpendiculair; klein en plat. Zy
zyn in het Jaatfie werve/been des rugs uitfreekende. De on·
derft:en zyn een weinig op zyde, van binnen naarbuiten geboo.
gen. Het wordt omhoog en omlaag ontvangen, en daardoor
verfchilt het van de anderen, die van den eenen kant ontvangen zyn. en van den anderen ontvangen worden; en van het
eerf1:e, dat aan beide zyden ontvangt.
Daar worden aan ieder deefer Wervelbeenderen vier kleine
Oppervlaktens opgemerkt. een bovenfie en een onderfie ter
wederzyde. Zy zyn by de Gewrigts, uitwauen geplaatfr. Wanneer de Wervelbeenderen in hunne plaats zyn, maakt het bo·
venf!:e oppervlak,etje, zig aan de eene zyde voegende. met
bet onder!h~ des volgenden Wervelbeens eene holte, die het
jlGofd van eene der Ribben ontvangt.
Men vindt doorgaands eene volmaakte holte aan het boven~
deel des eerf1:en Wervelbeens. om de eerfre ribben te on~
v1ngen • en eene halve aan zyn onder!ie gedeelte voor de tweede.'
De twee laattlell bebben ieder ook eene volmaakte holte, ter
ontvnnging der twee laaf!1:e ribben.
Het' grooffre gat. dat het Rugmerg opiluit, is byna rond in
deefe \Verli'elen, 't geene vooral gebeurt; naarmaate dat zy
de tiende naderen. Dit gat begint vervolgens wederom platter
en breeder te worden.
De Wervelbeenderen der Lendenen zyn vyf in getal. Hun
ligchaam heeft meer grootte dan dat der andere wervelen, 't
geene toeneemt. naarma:lte dczelve~ langer worden. Het is
vanvooren llaaf agter zoo breed met als op àe zyden. De
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boorden fteeken zeer uit, 't geen eene roort van uitran ding
geheel rondom het voorf1:e en middelfte deel des Ligchaams
van deere Wervel beenderen !t1aakt.
De Graat'uitfteekfeJs zyn op de zyden plat en vry breed. De
boden rand is fcherp. Zy zyn niet geboogen, 't geen eene
áanmerkelyke ruimté tuffchen haar overlaat, en de beweegin.
gingen van den Ruggraat begunftigt. Hun uiteinde is dik en
rond.
De dwarffe uitfteekfels zyn recht ,plat en vry lang. Haare leng·
te vermeerdert van het eerfl:e tot het derde, en vermindert
vervolgens tot aan het laatfte. Zy zyn direél: op de zyden ge.
plaatfl:, en fpringen niet agterwaarts uit, gelyk in de Rugwer.
velen.
De gewrigtsuitfteekfels zyn dik. uitfpringende. van elkander
vc:rwyderd. en overlangs ter ontvanging der ondertte • die een
weinig bolrond en tot elkander genaderd zyn, uitgehold. DI:
bovenfcen' zyn naarbinnen gekeerd, en de onderfcen naar·
buiten.
Deefen hebben, behalven de zeven gemeene uitwa!Ten aan
alle Wervel.beenderen, dikwils nog twee kleine aan hetbo·
yenfte gedeelte I digt by de dwarffe geplaatft.
Het groote gat, 't welk helpt om het rugkanaal te maaken,
is ruimer dan in de wervel beenderen van den rug. Het is
niet rond, maar van vooren een weinig plat. en byna driehoekig van agter.
Wanneer het Beenbederf het Ligchaam des beens inheemt.
dan maakt het. vermits dat zeer fpongieus is. aldaar in weinig tyd, veel voortgang. Alsdan buigt zig de Ruggraat , en
zoo de Ziekte de nabuurige Wervelen aantaft, zal de kromte
zoo ver kunnen gebragt worden, dat zy het rugmerg fterk
drukken en den dood veroorzaakeD zal.
VERTEX. (In de Anatomie) De Wervel, is tuffchen het
voor en agterhoofd. het middelfte en hoel.agtige deel des
hoofds.
VERTEX ANGULJ. Wordt genaamd de punt van een hoek~
alwaar de beide Linien. die den hoek maaken. faamenkomen.
VERTEX CURV./E is het kruinpunt van eene kromme Lillie.
daar de Diameter de Curva doorrnydt. VERTEX TRIANGULI.
Pyramides. enz. is het punt dat tegen over den Bafis fl:aat.
VERTIBULUM. Het hoofd van eenig been. dat in de hol.
ligheid van een ander ingeleedt wordt, gelyk aan het Schou.
der· en Heupebeen.
,VER TICAAL. Zoo wordt eene .Linie of vlakte genaamd.
die op den Horizont of op eene effene grond- of watervlakte
lynregt ftaat, en die derhaJven, laDger gemaakt zynde, door

bet venicaale punt gaan zoude.
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VERTICAAL·CIRKEL. Zoo heet in de Ailronomie en Geo.
graphie een Cirkel. die door het Zenith én Nadir. en het
middelpunt van eene Ster, of een ander gegeeven punt, op
de vlakte van den Waereldkloot befchreeven wordt. De A·
rabiers noemen diergelyken Cirkel Azimu,b. Zy dienen Oal
de hoogte der Sterren en derzelver afftand van den Middagcirkel te bepaalen.
VERTICAAL-HOEKEN. ZOO beeten die, daar de been en
van den een en met de beenen van den anderen of tweeden in
eenen trek voortgaan. Zy omftaan. wanneer twee Linien el.
l,ander doorfnyrlen. Als PLAAT CCLXXI. Fig. 2. doorfny.
den zig de regte Linien A a en Cc. in y; de beenen van den
hoek CY A, naamelyk CY en A Y; li~gen met de beenen van
den hoek c Ya , te weeren a Y en c Y, in regte Linien; daarvan daan zyn c Y a en CYA Verticaalhoeken. Wanneer twee
regte Linien j of ook twee Cirkels, op de vlakte van een
kloot of kogel, malkander doorfn}'den, zoo zyn de Verticaal·
hoeken elkander gelyk. Het eerfte bewyft EUCLIDRS, Ele·
mem. 1. prop. 15, maar het tweede WOLFF, in Elcm. SpblBr.
§ 43. Ja het is in ha algemeen zeker en waar * dat de Ver·
ticaalhoeken elkander gelyk zyn, indien twee Linien malkan.
der doorfnyden, en dat de deelen Y A en Ya, insgelyks YC
,en Y celkander gelykvormig zyn, of gelykvormig aangenoomen kunnen worden, gelyk men uit de Grondregelen van de
gelykvormigheid, welke WOLFF in de Geometrie heeft ingevoerd. zeer gemakkelyk doen kan.
VERTICAAL-VLAKTE. Zoo wordt die genaamd welke op
den Horizont perpendicuJaar ftaat.
VER TICAAL UURENWYZER. Zie het Artykel VERTICAAL
ZONNENWYZER.

VER TlCAAL ZONNENWYZER. Horologium VlIrticale • .Is
zoodanig een Zonnenwyzer, die op eene Verticaalvlakte be~
fchreeven wordt, dat is op eene zodanige vlakte. die Iynregt
op den Horizont flaat. Daar zyn zoo veele [oorten van, als
'er Luchtlheeken zyn. Te weeten , als de vlakte. op welke
de Verticaal Zonnenwyfer gefchreeven is. in het Dollen ge.
richt is. wordt het Horologium Drie11tale genaamd; ftaat ze
tegens het Weften. Horologium Meridionale; naar het Noor.
den Horologium Septentdonale. Maar ingeval de vlakte van
den Zonnenwyfer naar eene andere dan de vier gemelde boofdIuchtfireeken is gericht, dan wordt hH H orologium DecJinrms I
dat .is. afwykende Zonllenwyzer genaamd.
VER TlCALES INTERMEDIl. Zoo worden die kruiJlpuntl!~
kringen genaamd J die door andere Neveniuchllheeken beo
fchreeven worden.
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VERTICALES PRIMARII. De voornaamlle Kru!npuntskrin;
gen, zvn de geencn die door de. vl~r ho?fdl~lchtfi~eeken gaan.
naarnelvk de zoogenaamde Vertlcalzs Pnmarms, dIe door Ooft·
en weil gaat; en de MeridianfH , die door Zuid· en Noord
getrokken wordt.
VERTICILLATJE. PLANTJE. Zoo worden zulke Planten
genaamd. aanwe!ken de bloc1Iems hier en daar den ftengeI
gelyk een kring omringen. Men ziet dit aan het Marubium.
Puie[;ium en andere'l.
VERTICILLATUS FLOS. Is eene Bloemen'ordening, die in
afgedaelde ryen (.IIJ den ftengel zit, en die foort van Bloemen
zvn altyd eenbladig regelmaatig.
VER TICILLI. Zie het Artykel COTYLEDONES.
VER TICORDIA. Deefe Godin wierd door de oude Heidenen
aangebeden. opdat zy hunnen boofen aart mogten verbeteren.
De Romeinen hebben ter haar er eere een Tempel gefticht,
op aanmaanrng van het Orakel in de Sibyllynfche Bo:;ken.
VER TIGO. De Zeû)indel of Zuifelillg. betlaat in eene om·
draaiende beweeging der leevensgeeften. als IJlen meent dat
niet· alleen de uitwendige voorwerpen, maar ook onze eigene
Ligchaamen oml;edraaid worden, zoo dat men, als men niet
fchidyk ergens aan leunt of onderfteund wordt, ter aarde zou
vallen. Byeenigen wordt men. in plaats van de omdraaijing
gewaar eene verauift~ring of ft 'kkering, of andere donkere
verwen voor de Dogen, met vree fe voor ter nedervalling en
belediging der uitwendige (;;n inwendige Zinnen; en dcefe
(oort van zwindd of duifeJing wordt van de Geneeskundfgen
met den .byzonderen naam van Scoto1llia. gena'lmd. Sommige
·laatere Sebryvers fieHen met HON()RATIUS FABER, dat de
plaats der Vertigo de oogen zyn. Dccn dat d't nlet wel zyn
kan. betoogt WEDELIUS. in de Miscellan. Natztr. Curiojor.
Dec.!. .Aml. VII. ObJerv 121. p. J60. als hy a:mnnlt dat
ook de Blinden door duifelingen overvallen worden. Hierom
blyven de Spiritus h~t wee[enlyk onderwerp. en derzelver
omdraayende beweeging de hoofdoorzaal;: der duife(ingen, en
tlerzelver gebrek of Retroceffi 0 uit dn oogen, de oorzaak der
Scotomia. De voorafgaande uitwendige oorzaaken zyn. het
reifen te water, omdraayingen des Ligchaams; het geduurig
befchouwen van cene fnelloopende Rivier en de dronkenfchap_
"Hierom worden ook de dronken lieden, Duizeligen genaamd.
,ot 'Velk ook onder de oorzaaken kan geteld worden; gelyk
mede de zorg en andere hevige gemoedsbeweegingen; honger, raauwigheden inde Maag. Zinkingen; overvloedig bloed,
lmeufingen des hoofds, de ouderdom, te veel Coïtus, OVflr.
lIWatig fiuo<leren. Ziektens. &c.
Hieruit blykt nu dat 'er eene andere draaying Per Effentiu,n
is »
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is, welke m~ar beflaat in eene Circulair~ en onordenlyke beo
weegiiJg. of in een gebrek of Retroccffio der Geeften ; eene
andere Per ConfenJwn van Ziektens Uit andere deden. Uit
deefe verdeeling vloeit ook eene verfchillende geneeswyfe
\'oort. welke alcl'd naar de OOI zaaken moet veranderd worden.
Ontfbat derhalven de bezwyming uit gebrek der Gedlen, zoo
zyn Ge Analeptica met Mofc1ms en Atnbra goed. Ontflaat ze
uit een' al te grooten overvloed, of eene kwaade hoedanigheid der fpys en drank, zo is een braakmiddel dienllig. 't Zelfdl3
is ook p,oed tegens de HUfliores B iJioflX. Zyn de vogten te
laai en flymägtig, dan moeten ze eerlt geprepareerd worden.
en dan kan men nagaan. op wat wyfe zy naarbuiten moeten
gelei.dt worden. Onder de PraJpararztia zyn dienflig. behal.
ven de verfcheide SaUna en Tartarea • Ti71El. Proprietat. Myn.
jicht. EliK. pptis P. s. a. Effent. Carmillativ en indien ze ont.
fint van zir.kingen, Fol. Abrota11. Salv. RoriJmarin. Serpill.
CblZrefol. Flor. StIXchad. Fot. Hel/ebor. Nigr. Z illgiber. Scor.
Z01Zer. Ol. defl. Buxi. Cardamom. Cubeb. &c. OrHftaac de
Duifeling uit pyn of van eene andere beweeging der Geeflen,
zoo zyn de Op iata en Cimlabari11a, als ook Lig. C, C. Sueoi·
'lat. Sp. C. C. EjJentificat. dienftig:
J:.!. Aq. Menth.

Serpilt.

á3 j 6.

Sp. Rurismarl7l.

3a.

Liq. Com. Cerv. Succinat. 3
EjJent. Caftor.
j.
Syr. Flar. Pr.eon· 36.
M. s.

a

t

Mixtuur tegens de Duifeling.
Behalven deefe aangehaalde middelen. worden, als byzonde;
re SpecUica tegens de D~irelingen. gepreefen: Stercus Pa'Von.
Rad, Doro1Jic Auricula U/ft • Pinguedo Damal'um, Serperltum,
Cicolliar. &. Cerebr. Palfer. VituI. &c. - Als ook Pillen uit
Sa ccoa r. Satllmi en Tberebintb Cypr. van v ge. als ook;

Jl., Stereor. Pavon, 5 j.
Rad. Doronic. 9 Ij.

Pulv. Caryopbyl/or. 3 j.
Cimzab. Alltimon. gr • .xv.
F. Pul'lJis.
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Het Eleau,arium Pra;Je1ltane!~~n Contra Veftiginem BAR TRO'
zyne Encyclopceala. p. 66. aldus befchreeven.

LETTr, is m

;vt.. Cereb,. PaiJer. Num. I.
Vituli.

Avellanar. á ~ j.
Mitbridat. opt. iij.
Cum.
Syrup. de Cortje. Citr. q. s.
F. EleEtuar.
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VER TIKAAL. Zie het Artykel VERTICAAL.
VERTUMNUS. Wierd voor een Romeinfche Afgod gehou.
den, welke het beftier had over de Tuinen. By deszelfs Tempel te Romen verkogt men allerlei vrugten. De,zelfs Fee!!:,
Vertumnalia genaamd, viel in de Maand Oélober. Men gaf
voor dat dezelve zig in allerlei gedaante konde herfchep.
pen.
VERULAM. Eene oude Romeinfche Stad en CoIonie in bet
Engelfche Landfchap Hartfortsbire gelegen. zynde weleer Ge
verblyfplaats van Cafibellanus. een Vorft. die ten tyde van
Julius Ct.eJar leefde, en deefe Stad 52. ]aaren voor ChrHl:us
geboorte heeft ingenomen. In het Jaar 429. hield St Ger.
main van Frankryk aldaar een Brittifch Synode tegens de Pe·
lagianen.
VERU.MONTANUM. (In de Anatomie.) Eene foort van
kldne Valva of klep. in de plaats waar de DuEtus fjaClllatlJ'
rius in de Urethra loopt.
Deszelfs gebruik is om de Pis te beletten, in het loopen door
de Urethra, dat ze niet in deefe DuEt!!s loope. en zig dus
met het Zaad vermengen.
VERVALSCHING VAN GELD. Zie het Arrykel VALU'
ATIO.

VERVELLING. Kleine zemelagtige of meeIagtige Schubbet·
jes, die zig op de huid, na de Ziekte, vertoonen. Zy ko.
men, omdat de Opperhuid zig vernieuwt. Wanneel, by lang'
duurige Ziektens, de ongevoelige doorwaaifeming langen tyd
heeft opgehouden. verdroogt de opperhuid, en valt. om zoo
te fpreeken. fcbubswyfe af. Z00 ook by de Vrouwen. die in
de Kraam gelegen en fierk gezweet hebben. Als de huid basre
Zweetgaten toefluit t dan ligten de fchubben der opperhuid zig
op. en vallen als eene foort van Zemelen af. bet geene de
vervelling uitmaakt. Dus is de vervelling geene Ziekte, maar
bet uitwerk fel eener Ziekte, na dewelke ht:t niet zeldfaam is,
dat men van huid verandert, of vervelt, om de gewoone taal
te
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te fprecken; want het is de huid niet. m3ar de Opperhuid.
die inde,rl~~d veranderd wordt.
VER VERSCHIKGS KWARTIEREN. Beduidt wanneer de
Solda~ren in den Znmer. wegens de groore hilre. 7.00 lang in
de Quarrieren g1an. tot dJt d~7.elve een weinig ophoudt,
gelyk in Spanjcn plecr' te gefchier1cn.
VER VEX. In het FrJ!1fch MOl/tm. een H:!î1cl, is een ge;
(needen Schaap. D'J Hlmelen uit llerry en Bè.1uvais worden
te parys vonT de b:!(l~n ~é ~oudcn • orna:lt ze et''1e goecle wei·
de gehad hebben. Z I' hcbb~11 veel "lie~er.d Zout en Olie;
worden vetter en malfcher VJn vlcefch, ehn een ongefneeden
Ram. Het vel wordt tot verCch,c:ïdcn ~il'i!en gebruikt; en
een korten ryd in ka!k gelegd, om zuivercr en witter te wor·
den. Naderhand wordt 'tr een klein vlk.-je afgetrokken, in
het Franrch Gal/epi" genaamd. Hiervan woden Waaiers en
Handfchoenen voor de vrouwc:lyke Sexe gpTr.a.1f,t. Deefen
noemen de Franfehen. hoewel te on'echre, GelliS de pcau de
tOlt/ct, dat is: Handrchoenen van Hocn':ervr~l. Het fmout
van een Hamel, by de Franrchen Suif de !llol/ton genaamd.
is, ingenomen zYilde. een middel voor de noo~L'loop. lIet
wordt ook onder verfcheide Zalven. Pomadc en Piei(lers ge·
mengd. Somwylen, voornaamelyk in J\uvergne, worden in
de darmen der HameIen en in de Ma3g. ze:\ere Kogden ge·
vonden, gelyk Appelen, ~rooter en k!einer, zynde rond.
g:l!': {eh glad, gemeenlyk zwart, doch fon.wylt!n Wit. Deeien
c71dlaan van Haairen , welken deere Dieren voor en na in·
zwel;:en. en die zig dus in elkander v~tw:lTrcn en tot een
I, lomp worden, terwyl ze clbnrler lekl,en. Deere kogelen
w,')rden vervolgens met een laai nrm overrrohken, die gctntCch
hard wordt. In Peru worden zel:ere Hame" gevonden, groo·
t:;r dan een ECd. Deeren geblu,kr men al har. om de Ertfen
van het gehergte te dr~agcri. ter plaatre alwaar het gelouterd
wordt. Te Tripoli en elders vindt mtn IJ.l!llcis. wier flaalt
33n het einde zeer bree.i IS en wel 25 pond weegt
Deefe
Hamels z:;n groot en zwa~r; hebben in pIJl! S V.1n wol, kort
haair, gelyk de Paarden. Zy kunren een rni':l!dmaatig menfch
gemakhlyk draagen. Sommigen hebben vier, anderen zes
hoornen.
VERVOLGINGEN. Zie het Artykel PERSECUTIO
VER VREE M DING. Het Reeht van vt:rvreemding of overdragt
van zyn goed aan eenen anderen, is te ne foort van onder.
zoek. of en hot! verre een Souverein. iets dat tot zyne
Staaten behoort. vervreemden mag; wel te verfiaan, indien
zulke vervreemding by zeI,ere wet of verdrag verboden is.

VERVULLING. Zi\,

u~t Artvkel ANAPLEROSIS.
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VER W. of bereiding der. kleu~en tot Geneesmiddelen. Dit is het
aftrekfel of de Separatie, dIe lIJen maakt van cene kleur ui't
veele vermengde kleuren. en het uitwerk fel dat het maakt op
eenig vogt, die een gedeelte van de zuiverfie z~lfi1:andjgheid
wegvoert.
VEIlW.AARDE. Van deefe vindt men verfcheide [oorten. De
Inwooners van de Well:ïndien hebben eene mineraale Aarde,
Tabacpotti genaamd. van gedaante omtrent als Lever, tot
Jnûimkens vergruisd. Deefe wordt voor den hoeft gebruikt.
)i;~ne andere foort, genaamd Ycboateti, is goed voor de Koorts.
Nog eene andere. met naame Quea;;eg is zoo zwart, dat 'er
jnkt van gemaakt wordt. In China wordt eene foort van geele
Aarde gegraaven, die een voortrefft:lyk middel voor allerlei
vergift is.
VER WANDELING, of herleiding van eene 'I.'crgelyking. Is de
verandering van eene vergelyking in eene andere, die tnt het
oploffen gemakkelyker is. Reyneau in zyne AnalyJe Demontrée, handelt hiedan breedvoerig. Ook vindt men het noodzaaldyk!l:e in WOLFFS Elementis Analys. infinit.
VERWEN. Colores. Dee[en ontftaan van verfcheiden aart en
. gelteldheid der lichtfiraalen , well,en door de RefraEtio en Re.
flexio gefepareerd worden. Sommige Radii of Lichtftraalen
veroorzaakep in ons het gezigt van eene roode kleur, ande·
ren van eene blaauwe, enz. Als 'er roode. geele. groene,
blaauwe Radii, en wel in eene genoegfaame menigte vermengd
worden. ontftaat 'er eene witte ldeur. die dus in efne ver·
~enging van andere kleuren, gelykerwys de zwarte Verw in
eene berooving van alle kleuren en Radiibeftaat. Voodee~
fen hield men het daarvoor, dat de reode. geele, groene en
blaauwe kleuren, uit eene zekere vermenging van licht en
fchaduw, of van wit en zwart beil:ond; doch dit is valfiagen
onmoge!yk. Men verdeelt ook gemeenelyk de Verwen in beftendige of waare, en in fchynverwen. Maar aangezien bet
onderfcheid enkel en alleen aar,komt, dat de oorzaak van Let
breeken en fepareeren der Radii heterogenei. in veel~ zaaken,
by voorbeeld. in een Regenboog, zoo wordt op dit onderfcheid thans weinig meer ftaat gemaakt. De vermaarde NEW·
'rON in Ergeland heeft in zyne Optica de Theorie der Verwen
allereerft en beft verhandeld.
D,e Verwen, by onze Konftenaaren in gebruik, wDrden gadeeLJ in die van Schilders en Verwers. Ook in enkele, eerfie of hoofdverwen • vanweJken alle de anderen ontftaan, al~
de roode. geele, blaauwe. bruine en zwarte; en in gemeng.
de Verwen die uit twee hoofdverwen faamengefl:eld worden.
en eene de~de Verw uirmaaken. Dusdanig is RoofenkJeur.
beftaande uit wit en rood; violetkleul J uit rood en hemels-

.
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blaauW; d~ :.JrChsraallwc verw, uit w:t ::0 ZF'1rt, de groene
uit hemdsb!J~lIw en geel, en::;. V(;oJts In w;J:t:r. en drooge,
of Olie en Mofli:hcnven; ge\·.... c~\7t'n en or;,;~·.'.. r:;e\'en; zy'
de, linnen·, en Wollen.Verwen; en deefen \'7eJernm in hoo,
ge, heldtre, en donkere, fierke cf IJleeke; îyr.e of grove;
verCche of vel rchote; n:Jtllurlyke of ûoor hunft~ema::kle; Sap·
of Steen' en jHineïa~l·Vej'w(;n. De Witte en ,W31!';) \\lorJen
C%res e:r,trc'i!i of llitcrfle, d:: :lndnc Illtermel:i, d::! is, tUg·
fchenbeLie verwen gen;:~':ld. De hy7.0nJcrc nJ:J:l1cn v:m vcr·
wen of kleuren zyn vt'e!edr.i, als; Wi!, rooe!, ;;et:l, groen.
blaauw, hruir, zwart, roof<:nkJeur, Zt!~·gr()~n. Gras·groen,
Paille, Ifabd!ekleur, Orarzge, A;!rora, Gfludi;ecl , loodkleur,
Z\vavelgeel, bleumour:wt, Tll1"Cui;;o, Im!ig'), bugblaauw,
LaZ!4Ur, of Uitramarill, Scharlakenkleur. Ponceall, Verrniliot:n, drakenbloed, f1oremyn(ch Lacca. bruinrooJ, Coche.
nille. rood Bra/We, Gl~mi/li gz!tt:l, roode Engclfche Aarde,
Auripigment, Schytgeel, Safira~:::gccl. geel bout, Spln;;roen,
Sapgroen, Carmofyn. Parelk!eur, Um/"l'il, lrumhout, lood.
wit, IndiaJ:lfche Inkt. krV!. bolus, cnz
VER WENl\RUlD of KLEURKRUlD. Zoo '!:odt in de Ar.
tilkrye het Dm- of Schietkruid genaamd,'t welk, als het Ïll
brand gellooken is , na een bonte Verw gciy!;t. Ily voorbeeld,
wit, rood, geel, groen, &c. BUCH:-iElt l'l zyne Artillel'ye.
P. lIl. pag. 48. Seqq. geeft aanleidwg. iwc Je !:.:;il'~ll tot hetzei 'Jl' moelen toebereidt worjen.
V!~R WER. Deefcll hebb~'n een gafchenl·t AOl~3gt. d2t tegens·
woorJig. zoo wel in Duitf.:hlanJ, als in ;;!1Jc~e Kon:nkryken
en G\~\vl!ien, in be~n l:ldn aanzien is Dit IJ ;tft LoJewyk de
Xi V .,311 Frankryk, zeer wel erkend, hoc \'oordeclig naame·
Ivk hem de Co:nmercic rr:et blli!enlandicll'~ N :Jc:cn was. en
11l;r;vcc;lnu(!1gheid de Verw~rye daarby tocbr~!;t. \'l~1rom hy
,:0:, een volfiandig Syfle7lla àaarvan hl~ert 1<:~tr;J 0p{h:lic;n, eil
in het J:!ar J672 in het licht gee'len. l\h~r van een bekwaam
Verwt:r wordt vereifcbt. ddt hy zyne ],unHe voornaaillcly:.c
d3artoe betleedc, om aan Zyde, WolI\! en Linnen, allerld
fraaie en befi(;:n,ii~c Jdeuren te geevcn; en van tloffen, die
elders gevcrwd zyn. o;et kennis IC oc;.ieden. Voorts eene
goede grondvenv tc geeven; de vyf edc'c of eenvouwdige
kleuren. by de Vcrwers de eedle of floofJvelwcn ~enaamJ;
naamelyk h!aauw, rood, geel, bruin en zwart, volmaakt to6
te bereidf;n; ce tlofFen alvoorens in tlaat !e brez:gen om de
Verwe wel te vatten; en de uit de gemelde ,'yf hoofd verwen
onctlaande rr.iddelvelwen, wel geproportioneerd te mengel);
nevens meer andere noodige hand·greepen. Voorts dat hl
van alle noodige werktuigen CO! de Vnwelye wel voorzien
is. Het verwen der wolle wordt gezegd door de Lydiers uit,
Pp 4
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gevonden te zyn.

PLINlUS getuigt dat Nici1.r, geboortig va.
de Verwerye eern: uitgevonden heeft. Voorts is de
Oudheid deeCer kunll: zoo wel uit de Heilige als Waereldlyka
Schriften bekend.
VER WERPING. Reprobatio. (In de Theologie.) Een beD uit
by bet welke God veronJer!leld wordt, of van alle eeuwigheid.
of van de Schepping der Waereld af, bepaald te hebben om
het groodle gedeelte der MenCchenkinderen aan eeuwigduuren.
de eilende over te gee17en, en om geene van het menCche..
lyke geDacht te behouden, uitgezonderd de geenen die hy
door verkiefing tot Erfgenaamen der Heerlykheid gefield
heeft.
De Cafuiften onderCcheiden twee (oorten van Verwerping,
eene Pojitive en eene Negative. PoJitive Ver'l.verping is die
met welke God veronderfteld wordt Menfchen te Scheppen
met een Pofitif en abJoiut voorneem en of beiluit, om dezel·
ven voor eeuwig te verdoemen: en Negative Verwerping, is
die, hyweJke God, terwyl hy alle menfchen fchiep met eene
oprechte begeerte om dezelven te behouden. en dezell7en verzorgde vall alle de noodzaal\:elyl<e middelen van behoud, zoo
dat alle die geen en gezaligd kunnen worden die willen; maar
ziende dat 'er veelen waren die dat niet wilden doen met de
hulp die hy hun verleende, en ziende terzelver eyd dat zy het
wilden doen met zekere andere hulp, welke hy zag, maar hun
niet wilde geeven.
VER WISSELING VAN DE GEDAANTE. Zie het Artykel

Me~ara,

HERfCHEPPING.

VERWISSELING VAN DE VERHOUDING. Bell:aat daarin,
dat men het voorfie Lid der verhouding met het verfchil van
de beide Leden, als een agterlid vergelykt. By voorbeeld:
de proportie zy 3: 2 = 6: 4. Wanneer men 3 tegen I en 6
tegen 2 vergelykt, zoo is dit de Verwiifding van de Verbou
ding. Maar wanneer de vier groottens proportioneel zyn, zoo
zyn z'l ook verkeerd proportionecllyk.
VERW-LOOF. Zie het Artykel COTJNUS.
VER WOESTER. Deefe naam geeft Goedard aan ecne roode
Vlinder. om de fehade die hy aan de Bloemen toebrengt. Hy
komt van eene R ups voort, (he eene glOote verwoell:ing in het
oog van de Anjelieren aanricht. Zv verbergt zig geduurende
den dag onder de Aarde. Deefe Schryver zegt, dat hy 'er
een met bladeren van Anjelieren opgevoedt heeft, 'e geen het
eenigfte voed fel is dat zy eeten.
VERWYDEN. Dilatare. Wordt gezegd van de wonden en
zweeren die men wyder maakt of vergroot.
VERWYDERAAR. Zie het Artykel DILATATORIUM.

.
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VERWYDERD. Wordt voorna'amelyk gezegd vlm naauwe
wonden, die men verpligt is groorer te maai,en met het bis_
wurie, de fpons. of eenig ander. verwy:!erd Werktuig. Doch
het komt ook te pas by de holligheden. die men door mid.
del der Spiegels uitzet. ter ontdekking van derzellfer Ziektens.
VER WYDING. Zie het Artvkel DrLATATIO.
VER WYDING. Is ook eene Konl1:bewerking, waardoor eene
wonde. zweer, fi!lel, of eene natuurJl'ke opening. die een
aa~g~boren gebr.ek al Ie klein maakt.· vè~groot wordt. Z~
gelchledt door middel van plukft:l, of bereide Spons. die men
tuifchen de lippen der verdeeling brengt. en het b!oed of de
andere vogten, die daar in overvloed zyn. deere fioWe ko.
mende uit te zetten, zwellen die op, en verfchafFen daardoor
de gewenfchte verwyding. Het gaat in byna alle gevallen beo
ter, de verwyding der wonden en zweeren met het Bil1:ourle
te doen. Het is een vaardiger en onpynlyker bandgreep
omdat de gewaarwording, welJ,e de ee!f1:e maakt, zeer lang
is, vermi" de opzwelling maar alleng~kens gefchiedr.
VERZAGTEND MIDDEL. Een mlddel dat de val1:e Ligchaamsvefelen en de andere tegennatUurlyke verharde deelen
11ap maakt.
VERZAMELINGSMAAND. Zie het Artykel SYNODISCHE
MAAND.

VERZETTING. Zoo heet by de Timmerkonl1:, de aart der
verbindmg. daar naamelyk in een H,mgwerk een Stand vink
op eenen balk gel1:eld, en met YÎer aan denzelven vafigeankerd of geklampt wordt; maar van weerskanten nog leggende
banden, als Schoor-Pyl:raren bekollt. gelyk dan deefe laatl1:en
werkelyk SCHOORBANDEN genoemd worden.
VERZOEKSCHRIFT. Zoo heet eene bekendmaakirng en tef.
fens een ber;eerend Gefchrift, van een Opvolger. die dat. in
des Overledens plaatre, tot het bezit van een Landgoed ge.
rechtigd zynde. inlevert en aan den Leenheer doet, en naar
behooren om rle beleening vraagt.
VERZOENDEKSEL. Onder de Jooden, was het dekfel of
verhemelte van de ARKE des Verbonds. Zie dat Artykel.
De Cherubims fpreidjen hunne Vleugels over het Verzoendekfel.
VERZOENING. Zie het Artykel PROPITIATlO.
VERZWEERING. Is eene kleine opening der huid, die door
eene zweer veroorzaakt wordt. Zie het Artykel ULCUS.
VERZWEERINGEN. Vallen voor aan de weeke deel en des
Ligchaams, gelyk aan den Onderbuik J en ont1laan uit een
fcherpe invreetende !loffe. Zie de Artykels GEZWEL en UL-

cus.
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VEsrCA. Blaas, is een fcheikundig Werktuig van koper. met
een hoed dat tot verfcheide defl:iIIeeringcn gebruikt wordr.
VESICA [TRINARIA. Zie het Artyke! BLAAS.
VESICL'\RIA PEREGRINA. JoodcnkcriJe1l. Zie het Artykel
ALKEKENGr.

VESICATORIA. Een Blaastrekkende Pleifier, is een vorm
van een uitwendig Geneesmiddel, dat op de vliesagtige deel en
bladders verwekt. en in het GrieHch Pl:renigmus hiet , omdat
bet de huid rooj maakt, en van dc Ouden Sinapis'mus genaar.nd is. daar het voornaamf1:e Ingredient. tu wectcn de
Motl:aard.
Hierby heeft men op verfcheide zaaken acht te geeven, als:
(I.) Op de Modx,s operandi, of op den aart en de wyfe boe de ..
~elve werken. Deefe Geneesmiddelen werken naar het vermogen van haare geheel byzondere en inwendige kragt, want
ze doorwandelen de huid; taften het netgedaantige weeffel
derzelve aan, en dirponeeren dezelve tot de Contractie. Hierom kan het niet anders gefchieden, als d8t. wanl!eer de vog.
ten of rappen geen vryen doortogt meer hebben, en, na de
1hemming deerer beweeging, de ophooping der Wei voJge.
en dat 'er zwelling aan het deel, alwaar het geappliceerd wordt.
ontfl:a. (2.) De hiertoe dienflif!: zynde toerufling, is onder~
fcheiden, als Ca) die geene, welken volgens haare vuurige
Natuur werken, gelyk gloeiend TJcr; hccte Afch, de llifoxa der
Chine~ren. Anderen hebben deefe vuurige deeltjeit op eene
andere wyfe by zig, gelyk kool<enrl ~uater, een kOQR.end Ey.
als men het van malkander fJ1yOt; eh) die wegens haare fC!Jlfp.
te werken. en deefe zl'n v.;elerlei, als Radix Ranunculi,
Suceus Chelidon. major. 1ïtbymal. Ftam1llula Jovis, Allimn.
EItphorb. Semen Sinapi, Stere. CoJumbin. Di. d~(t. Rorismar.
Satztrejl2. Doch thans zyn htt allergebruiklykHe de Spaarfche
VliC:'gen of de Calltbarides, van welken alle rleelen dauwe gncJ
zyn. Maar zy word fm fOllltyJs in de gedaante van een Plels.
ter met Zuurdeeg, Therpentyn, \Vafcb, Empl. de Baade.
of ook met SpeeHel, geaNticeerd. (3) H:-.:t gcwigt. Men
neemt tot cen Pleifter 10 ot 12. Spaanfche Vliegtn, doch mon
kan hierin dwaal.:n, omdat ze groot en klein zvn; derhalven
is 't zekerer dat men neeme Pul'O. Cantharides 5 S wt 3 j. op
twee Oneen Pleifl:er of UllgtJ.ent. by voorb(;eld.

IJ'.' Fermenti ac ris •
EmpJaflr. de Betonic. tI
Puiv. Cantbarid. 3 j.
Acet. Vini opt. q. J.

3j.

M. Fiat. Yejicatoro

In
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In het Difperifatorium Brandenburgicum, is de befchryving
reel uitvoeriger, als:

Ferment. acerr. Spiffior. Confift· 3 ij.
. .Acet,
Scillitic.

~

::<j IJ.

Ru/v. rec. Scil/re

36•

Cantbarid. 3 v.
Campbor. in. q. J Sp. vin. rea. folu,.
Omnibus mixtis inJperg.

3 ~.

Pulv Jubtil~{f. Mafticb.

MyrrhlE á 3 j 6.

Tberebintb dar.
Cerrz flav á ~ i 0.
F. El1!pJaflr.

(4) De plaats op welken ze gelegd worden. kan men Jlaar
goedvinden uitkiefen • als: in het Podagra flp cle voeten; om
te exciteeren beneden. aan de han J; in d t: Nueba op de heup,
en op de kuit. enz. (5) De behandeling daarby, komt Vooral daarop uit, dat de plaats met Aryn gewaffehen ; het haair
afgefchooren en het Veficatoriuln opgelegd. met een andere
hegtplejfier daarop gehouden. en een vierdubbel gevouwen
doek of windfel daarom h~en gelegd warde. (6) Wordt de
met water opgevulde Blaas met eene fchaar geopend, opdat
de vogtigheden daar kunnen uitvloeien. Men la~t ze ook
niet eerder opdroogen. voor dat de fcherpe vogten in eene
genoef!.laame hoeveelheid daaruit gelaaten zyn, Wil men dee.
fe uitvloeying een tyd lang draagende hou jen ,zOJ legge men
d'aarop een l\Oohlad mer olie of boter befireeken. of eenige
Zalf. In piaars van deeCe'gebruiken anderen Fol. Ibder. ar·
bor. Pl:mtag. TuJlilag. &c. Doch wil men de uitvloeymg
des waters 1i:remmt'n. zoo neem de Ple:!l:ers weg en gebruik:
in derze)ver plaats een Emplaftrum Satz;rninum. by voorbeeld
de Cem.!fa. de Minio, &c. of een zag: doekje.
ESICULI FELLEA. De Galblaas. Is een vliesägtig vat,
van gedaante PeeNlwyfe, geplaatll: in bet onderi1:e deel der
JAC ver • bevattende de Gal in zig. en voerende dezelve op haar
tyd in de Darmen. Ze is geplll3tfi op de rechterzyde der groo.
te Leverkwab, onder aan den rand, alwaar ze een weinig te
voorfcbyn komt. Ze wordt verdeeld in den grond en in den
hals, Deefe is naauw en omhoog geligt; maar de bodem of
de grond is wyder • en hangt benedenwaarts.
VISICULl.E SEMINALES. De Zaadblaasjes, of Behouders.
zyn vliesagtige blaasjes, geplaatft aan de zyde der Pisblaas.
tegen het onderi1:e deel en den hals, gelyk ook aan de andere
Qmliggende deelen, en aldAar door de Vliesjes. vafigehegt.
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Haare lengte is drie of vier dwarffe vingers; haar breedte

V3n

een duim. en de dIkte het derdedeel van een vinger.
VESPA. IVeJp. Hommel. Is eene foort VJn groote, langwer.
pi ge en geele Vlieg. met zwarte vleI ken en met ver[cheide
ringen getekend; gelykcnde veel naar eene Honig1)ye. heb·
bende vier vleugels en zes pooten; zynde gewapend met een
dunnen en doordringenden Angel. Daar zyn veele fONten Valt
die meefl: allen brommen onder het vliegen. Tot poeder gt o
bragt en op het boofd gefl:rooid. zouden zy het' haair dat;o
groeien.
VESPER. In de Roomrche Kerk, betekent de namiddagdien!l.
beantwoordende in fommigen opzigte, met de A·.ondgebeden
van de Kerk van Engeland.
VESPERTILIO. Zie het Artykel VLEDERMUIS.
VESPERTILlO. Zoo wordt de Ster genoemd, weIJw men in
't gemeen het Scorpioen-hart noemt.
VESPER TILIONUM AL.lE. Zoo noemt men de breede ban.
den van de Lyfmoeder. om derzelver gelykheid naar de VIer.
ken der Vledermuifen.
VESPER TINUS. Zoo wordt eene Planeet genoemd, als zy
des avonds. na den ondergang van de Zon, tegens den Weft.
horizont gezien wordt.
VESPILLONES. Deefe naam gaven de Romeinen aan de gee.
nen die zorg droegen om dedoode Lyken der Armen des avonds
over te brengen. Zy dienden ook in de Offerhanden die men
aan de MaDes deed.
VESSlGNON. Is een week gezwel aan de knien der Paarden,
van binnen en vanbuiten.
VESTA. De meell:e Schryvers geeven deefcn naam aan CV'
belé. omdat zy ook de Godinne van het vuur was. Daar is
'er veel en die gelooven dat 'cr twee Vefia's ~ewet;/l: zyn, de
eene Vrouw van den Hemel, en de andere Vrouw van Saturnus. Indien men CybeJé befchouwt als Godinne v~n het Vuur,
dan noemt men haar Vefta. Het w~s alleen a~n Maagden ver.
gund om haare verborgenheden te vieren. Zie hçt volgende
Artykel.
VESTAALSCHE MAAGDEN. Men acht Numa voor den
Srichter der Inftelling deefer Maagden, omdat hy 'er het beo
fiier en de verrigtingen. op cene byzonderer wyfe van regelde; want voor hem waren 'er geweeft ,gelyk zulks blykt uit het
voorbeeld van Rhea Sylvia. Hy ftelde 'er niet meer dan 4
aan Tarquinius de oude. of Servius Tullius, voegde 'er twee
anderen by: en federt is dat getal niet veranderd. Numa ver·
trouwde haar de bewaaring van het onuitblufchbaare of eeuwige Vuur. en van het Palladium, met de zorg van eenige
Offer handen , en van eenige geheime Plegtigheden J die den
dienft
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dienll: der Godinne Veil:! ?etrofF~n. Z1 deed en gelofte van
Kuifchheid ftaaude de der!lg Jaaren dat zy aan den dienfi ver·
bonden waren. Zy wierden 'er niet toe~elaaten beneden de
zes Jaaren. noch boven de tien. Zy mogten geen het minne
Jiochaamelyk gebrek h~bben. De tien eerUe Jaaren waren voor
h~n eene foort van Noviciaat. geduurende welken !yd zy de heili·
ge' verrlgtingen leerden. De tien volgende Jaaren bragten z'l
diè tcr uitvoer, en de tien laatllen onderweefen zy daarin de
Nieuwelingen. Dit getal van Jaaren verloopen zynde, {lond
het hun vry om de orde te verJaaten , om daarvan alle de te·
kens af te leggen. en zelfs om te trouwen.
De Veftaalfche Maagden genoten eerbewyfingen en aanmer·
kelyke Voorrechten. Zy hadden vryheid om te!1amenc te
maaken by het leeven hunner Vaderen. en om te difponee.
ren over alles wat hun betrof, zonder de tulTchenkomft van
eencn Curateur; want onder de Romeinen waren de Vrouwen altyJ onder Voogdyfchaj>. Het was verboden om een
eed van hen te vorder~n; men geloofJe hen in RechtelJ op
hun woord. Wanneer zy uitgingen wierden 'er Bondelpyleo
voor hen gedraagen. IIIJien in het gaan langs de ftraaten.
eene Maagd een Misdaadiger ontmoelle die naar de gerechts.
plaats gevoerd wierd, zoo konde zy hem bevryden, indien
zy verzekeren konde dat de ontmoeting zuiver by geval ge..
fchied , en zy met geen voorneem en daartoe uitgegaan was.
Zy hadden een onderfcheiden rang en eene eereplaats in allo
de openbaare Schouwfpelen. Zy wierden op koften van den
Staat onderhouden.
Eene der Maagden bragt een gantrchen nagt door by het vuur,
om te beletten dat het niet uitging; en indien zulks door haa.
re nalaatigheid gefchiedde, 't geene als een groot ongeluk beo
fchouwd wierd, wierd zy ge!1raft met een (haf der Slaaven •
dat is te zeg!!en, ml!t de Zweep of Geeffeling. De grootfte
misdaad der Vesftaalfche Maagden was het fchenden der Ge·
loflt! van Kuifchheid. De geenen die daarvan overtuigd wler~
den, wierden tot eene Yffelyke Straf veroordeeld. Men be·
poef hen leevendig, en de Schender wierd ter dood gegees·
kId. Zy wierden ook tot de Voorbiddingen gebruikt, 0111·
dat men het als ongeoorloofd aanmerkte, om deefe Maagden
ie:s te weigeren.
Men pleeg de Te!1amenten by deeft! Maagden neer te leggen.
omdat het geen Man eeoorloofd was tot hen te naderen. Dus
heeft onder anderen Juliru Cafar zyn Telhment aan de Ve·
ftaalfche Maagden toebetrouwd.
VEST A UA. Is een zeker Feeft dat by de Romeinen In de
Maand Juny. ter et:re van Vejla. de Godinne des Vuurs, ge.
vierd wierd, ter gedagteniire • dat zy van de laagen van
Pria.
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Priapu! was bevrydt geworden. De plegtigheden hy het vie.;
ren van dit Fc:el1:, wierden voor hunne Deuren, op de Straat
verrigt.
VESTA PRISCA. Eene Godin van de Aarde. Men h:eld
haar veelëêr voor de Dogrer van Caelus, moe;der van .1upi.
ter. en de Vrouw van SaturmlJ'.
VESTIEULUM. Propylreu7n. Een Voorhof, plaats voor den
ingang van het huis, zyn:le of boven gedekt, of op beide zy·
den in een Staket fel ingel1ooten.
VESTIGIUM: Eene foore van breuk der platte Beenderen, die
maar bel1:aat in eene eenvouwdige infnyding. welke het ken.
merk des werktuigs • dat ~ezelfJc gedaante heeft. nalaar. Hl!
dra hetekent hetzelfJe. Dit woord be[~kt'nt in het Griekfch
Zetel, omdat het werktuig deefer wonde door zyn o~erb:yf.
fel laat zien. van welke gedaante het is.
VESTING. Zoo heet eene P~aats, die zoo voordeelig ligt. dat
zig weinige Perfoonen vanbinnen tegens veele var. buiten daar.
in verweeren en verdedigen hur.nen. De Vellingen verkry.
gen naar hunne hoedanigheden. ook hlinne byzondere beo
naamingen. Dus zyn 'er Natuurlyke Veflingen. die of op
hooge en omoegankelyke Bergen en Roeren E~gen. en die
ook Bergvcflingw hieten, of in het Dal. die of met Moe.
rafft!n of andere onbevaarbaare \Vateren omcingeld zyn. Verders heeft men Konflige Veflingm, daar men deels de
voorgemelde na:uurlyke lig~ing mee lwnllige Vellingwerken
te hulp gekomen is. rleels ook, zonder dat de plaats door de
natuur beveiligd is. dezelve met muuren en wallen, op eene
gefchikte wyfe. omrin~d en inl1uit. Na dee[en zyn aan mer·
kelyk de reguliere Vejlingm, daar de verllerkte hoeken en
Linien, die eenerlei r,aam voeren, ook gelyke grootte heb.
ben; en de irregulieren , daar de verl1:erkle Linien en hoeken.
die eenerlei naam voeren, in grootte v(;rfchillen. Eindelyk on.
derfcheidt men de Vellingen naar de ver(chillende manieren
('n grondregelen, op dewelken hun Bouw gegrnnrlt is: onder
dewelken voor anrlert;n merkwaardig zyn de Hol/aTldFbe, de
Frall{che en de Duitjebe. De Hollandfche ver,J'~elr men we·
der in twee Claffen, in de oude Hollandfche, hy vOJrheelJ in
de manier van Freytag. daar de Fi(mque perptnJicul:1ir op
de Courtine gelleld, en de Seco,ld Fla;lque voor ot1ontbeerelyk gehouden wordt, en voor de Wallen van dl! Vt:fhrg rond.
om Ravelynen, halve Maanen, Horen·Kroon· en diergelyke
Buitcmwerken gele~d worden. En in de Nieuwe Hollandlche,
naar de Manier van Coehoorn. D~efe fielt zyne Flmlquen
op de DcfmslÏlzic Perpendiculair; maakt in plaàts van Je Se·
cond.FJallque. welke geheel verworpen wordt, rw.:e ingeboo.
geR FJar.l,luen agter malkander, die met een OrWon bedekt
zyn;
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zyn; hou~t echter eenigûnts eene ru.i~c Fauffe.bra'je, welke
voor de Courtine naar de. Defcnshme, in een' uitgaanden
hoek, gebroken is. H"t mldderr- van de Cour:il1e bedekt een
Ruul'jll, met eene Fau1[e - braye, en voor de Face komen
COl!tre·Guarden. In de Ingaande hoeken van den bedekten
weg legt hy rraverflil, en tufTehen dezelven een Logement.
en brengt zoo wel hier als op andere bekwaame p]aat[en verfcheide Ca!iorzierell aan. Dee[e Hollandfche manieren en anderen eenigflncs veranderde, worden, in 'e gemeen verdeeld
in Groot·Kleiw en Midderl, of middelmaatige Royaal Veflin'
~en. Groote Royaal Vefli1lgm heeten die, waaraan de bui.
ten' Po'ygone IOO en de binnen - Polygone 60 tot 70 Roeden
lang is. De bellendige Defens'linie wordt nooit onder 60.
doch ook niet boven 70 Roeden lang gemaakt, en diergelyke
Velling bekomt JO, 12 en meer Baflions of Bolwerken. Klei.
ne· Royaal Veflingen worden genoemd, warmeer derzelver Bui.
ren· Polygone 60 lOt 70 Roeden, rr.'lar de b!nner::lle 40 tot
5') Roejen lan~ is, en die 4 tot S Ba! werken hebben; want
allen die beneden decfe gro0tte zyn, worden VeldfchanfTen
genoemd. Onder de Midde!m!lGtige Royaal'Vejlingm verftaat
men dusdanige, welker nl!it~n' Polygo71e 70 tot 80, de Bin.
nen- Polygone integen~ccl 50 tot 60 Roeden lang is, en men
vindt In 't gemeen aan dezelven 6 tot 9 Bolwerken. De Fran'
[cbe Vefling, (:0 in 't byzonder de goedgekeurde manier van
f7aTlbalI, verfchilt van de voorgaande op de volgende wyfe:
de nuiten'Polygo1le is bell:endig 90 Roeden lang, de F/anque
trekt hy ingebogen terug, en dekt dezelve met een rond Oril.
IOIl; voor de Courti7le legt hy eene Tenaille, en agter dezelve
t;en Ravelyn of halve Maan, maar aan weerskanten van dee[e
twee Brillen; aan de twee ingebogen hoeken van den bedekten weg, maakt l1y Traverfen, tufTehen dewelke hy de ruimte
tot wapenplaatren fchikt. Zyne verll:erkte manier van te beo
\·e(tigen, verfchiJt van dee[e in fomm.ige llukken, maar in de
maat komen ze beiden met malkander overéén ; echter zonut.:: t hy daarin de groote Bolwerken door eene fmalle Grage
van de COllrti,le af. TufTchen dezelve legt hy, gelyk in de
boven~emdde manier, eene Fauffe· Braye - Tenaille, die door
eene [malle Gragt in twee deelen onder[cheiden is. Agter de
gct3cheerde Bol werken leggen aridere zeer kleine, welker
Flaliquell met een zeer groote Courtine te faamengehangen zyn.
maar in hunne punten bevindt zig eene Tour Baflionnée. Aall
Buitenwerken legt· hy l1egts een dubbeid Ravelyn of eene dubbele halve Maan voor de COllrtine, en de ~ntrescarpe voorziet hy met wapenplaatfen en Traverfm. De zoogenaamde
Duitfcbe Vefli71gs.aart, welke van een zeer gefchikten Duit.
fcben ln~rieur J «enaamd RIMl' LU uitgevonden J maar tot nOl;
toe
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toe niet \,olkomen in het werk gefteld is, \'erCchilt van dé' bovengemelde HollanCche en Fran[che Manieren, op de volgen.
de wyfe. In de eerftgeruelde ftaan de Bolwerken op de hoe·
ken van de Figuur, daar integendeel naar deef,;:n Duitfch:::11
Aart dezel ven midden op de Polygonen. en tuifchen det:[en ver·
volgens de Courtinen, of gelyk ze RIMPLER noemt, de Cour·
'inen·Ravelynen te leggen komen. Door diergelyke fchikking
wordt zoo wel vanbinnen eene goede Tegenweer verkreegen.
waarom de vyand zig genoodzaakt vindt. om pok een dierge
Iyk Baftion of Bolwerk en Courtine in 't byzonder, ofte van,
buiten ofte vanbinnen te veroveren, en 10 geval hy 't een
of het ander daarvan inneemt. is hy nogtans ten eerfl:e geen
Meefl:er van de overige beveftigde deel en of van de Stad zelve. In deefe Duitfche Manier vindt men een gantfch byzondere foort van Vct1:ingwerken. RrMl'LER beet dezelve in zyn
Boel;: e.ene Bevefligde Veflillg. en heeft eene Befchryving.
maar geen plan of tekening daarvan gegeeven. Dierhalven
hebben fommigen veel moeite gedaan. om naar den Zin van
dien Ingenit:ur een zeker ontwerp daarvan te maaken, maar
onder allen beeft L. C. STURM, in zyne ontdekking van op de
befte manier te beveftigen zig zulks laaten aangelegen liggen,
en men kan behalven dit ook zyri vriendelyken wetflryd van de
Hollandfcbe, FranJcbe en DuitJcbe Oorlogsbouwkonft naaleefen.
daar hy eene vergelyking maakt. tuffchen de zoo even beo
fchreeven driederhande (oorten van Vei1ingen, die naar COE'
HOORNS, VAUBANS en RIMPLERS grondregelen aa~gelegd zvn.
Men moet echter niet denken. dat buiten de reedsgemelde ,
geene andere manieren bekend zouden zyn; want daar heeft
men die van den Graaf van Pagan, met dewelke in de meell:e
ftukken overeenkomt die van den Baron van Ruffeoil:ein. De
Manier van Blondel is wel op fraaie Maximen gegrondt ,maar
zy valt eenigfints te koftbaar. Jnsgelyks vindt men in de on·
'Verwillnelyke Pefting van den Heer van BORCliDORF ,allerhande goede Grondregelen, by dewell,en men nog verfcheide an·
deren. als SCHlLlTER. NEunAuER. WERDMULLER ,HEERES.
HEIDEMANN, GRUNDr:L en SPECKLE, zoude kunnen voegen.
die wy echler konheictshaille met llilzwygen voorbygaan. en
integendeel tot be fluit dit nog willen aanmerken. dat men de
Duitfcbe Rimplerifcbe Manier, ook de Carré-Fortjficatien noemt,
daar integendeel de twee eerllgemelden de Circulaar' Fortifica.
tien heeten. Alle foorten van Veftingwerl,,~n. worden deels
va'n Aarde alleen, deels van Steen alleen. deels teffen! van
fieen en aarde opgehaald.
VESTINGBOU\V. De Oorlogsbouwkunde. eene weetenfchap om allerlei Vefl:ingen aan te leggen en te verfterken • waarvan einder het voorgaande Artykel V 1': S TIN G
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reels breedvoerig gehandeld is, en waarover men wyders ook
nnien kan, het Artykel lNGE~IEUR- of OORLOOS- Bouw.
KONST.

VESTING WERK. Zoo worden alIerlei aangelegde werken
buiten eene Velling genaamd, als Hoeken, Lmien. Flanquen.
Courrinen, Ravelyr.en, Defens -Iinien, Fauffe.brayes. Con.
tre '. Guarden • Traverfen , Polygonen. Tenailles, Bolwer.
ken, enz.
VESUVIUS. MOllte di Somma. Een beroemde Berg, digt aan
bet flat Somma, 18 Italiaanfche Mylén van de Stad Napels
~elegen; die fleeds rookt. fomtyds ook vlammen, beneeyens
eene groote menigte Afch, Steenen en Mineraaleu uitwerpt.
In het Jaar r698 , heeft hy niet alleen vee Ie Land. en LulllJUifen,
maar ook de geheele Sr~d Torre del Greco óverftelpt, en ten
cenemaal geruineerd. In Ju/y 1707 heeft hyzoodaniggebr2ndt
en gewoedt, dat de lucht door de rnenibvuldige Meh geheel
verduillerd wied. In het Jaar 1720 wierp hy ook veel vuur
uit, waardoor het Kloofler Monte Caffino over de 18000 Du.
caaten fchade gelejen heeft, en in 't Jaar 1724 heeft hy op
den 20 J uny, onder een verfchrikkeJyk gedruis, zoo veel
vuur uitgeworpen. dat byna 3 Italiaanfche Mylen vcr, daar·
door groore fchade gefchiedt is, als mele in het Jaar 1727.
in November, wanneer uit twee openingen, tt1Fens vuur en
zwavel kwam te flroomen. Naderhaed heeft hy ook van ty~
tot tyd door zyne woedende vlammen, den [chrik en angfi:
over de omliggende inwooners verfpreidt en zyne Lava's of
vuurflroomen zeer verre uitgeflrekt.
VET• .Adeps. Smeer, eene OJieagtige, zagte, witte flof, die
door ouderdom geel wordt. onrmaaklyk is en van de Malta
des bloeds afgefcheiden ,om in vlieiagtige celletjes, die eenigCi
gemeenrehap onder malkander hebben, gelegd te worden.
D~efe Cellerjes, die het Vet bevatten, zyn gemaakt door het
vet vlies , dat een der gemeene bekleedrelen is, en tot fleun
dient, niet alleenlyk :ian deefe zelfftandigheid in het gamfche
Ligchaam, maar ook in de TUllfchenruimter.s van de Vefelen
der verfchil/eude werktuigen. Het vet verfchilt van het Been,
n'crg hierln, dat dit zoo vdl: en flevlg Diet is als bet eerfle.
Het is ook fyner en doordrir.ger.der.
De meelle ontleedkundigen onderfcheiden IJet vet In drt~
foorten ; het eigenlyk gezegde vet, Ongel en Reufel. Doch
deefe twee laatf1e foorten van Vet worden in den Menfch niet
gevonden. Het eigenly'k gezegcle vet wordt gevonden, aan
de uitwendige en aan de inwendige deelen, evenwel meer aan
de uitw::nc1ige. vermits men dat onmiddelyk onder de huid in:
menigte vindt, en dat het eene derde en Lene aan het gehee.
Ie Li~chaam gemeene ornzwagteling verfchafc. De Oogleden.
JL DEEL,
Q IJ
het
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het Hoofd, de Roede, de Balzak he?be~ daar van zeer weinig'
Ook vindt men van deefe zelffiandlgheld veel in bet Lig'
ehaam van die geenen, welken van eene warme en vogtige
ge33rtheid zyn. De tuffehenruimtens hunner Spieren zyn allen
d3armede opgevuld. Zy hebben daar veel van ro:.dom het
hart; de darmen. het feheil en de Nieren. Het Net is fom'
tyds daarvan boven maale overlaaden. Maar de Lyken van
die, welken na eene langduurige Ziekte, of aan eene Teering
geCtorven zyn, hebben byna geen Vet; fehoon zy niet nalaa·
ten het fpons' of vet vlies te hebben, dat hun gantfche Ligehaam omringt, en zig plooit en uitzet op alle plaarfen, al·
waar veel van deeCe fior in vette Ligchaamen gevonden
wordt.
Het vet heeft tot gebruik om het Ligchaam in eenen trap van
warmte en gedweeheid te houden. welken het noodig had.
gelyk ieder der deel en die bet faamenftellen. Het maakt de.
zelven ook buigfaamer. Het doet ook tot de voeding des Lig.
chaams in de langduurlge onthoudingen; het maakt dat hetzel.
ve in de gezondheid friffer voorkomt, geevende aan hetzelve.
dat o.vel ia bet VleeJcy genaamd wordt; het tempert de fchelp"
te der Vogten. MALPIGHlUS meende te hebben waargeno.
men. Gat het vet een eigen omloop had; doch deszelfs waar.
neeming heeft geen ftand gegreepen. en wordt hedendaagfch
ooor de meefie Ontleedkundigen voor valfch aangezien.
VETERANI. Dus noemde men de Romeinfche Soldaaten. die
nadat ze den tyd, door de wetten bepaald, uitgediend had.
den, hun affcheid kreegen. - Deefe tyd was twintig Jaa.
ren.
VETERINARIA. Is eene Vee'Geneeskunde, om Paarden en
andere Dieren. door bekwaame middelen van /aunne Ziekte te
herftellen.
VETERINARlUS of Mulomedicus • gelyk Accurfius fpreekt, is
een Paarden Doélor; dergelyken de Romeinen doorgaands by
hunne Legers hadden. Zv genoten. nevens andere Konfte.
naaren. zonderlinge Vryheden.
VETERNUS. Zie het Artykel LETHARGus.
VETlTUM NAMIUM. Is in de Engelfche Wetten eene ver.
boden bellagneeming van goederen.
VETKOPERS. Zie het Artykel SCHIERINGERS.
VETMANNETJE. Dit is eene kleine Keulfche Munt, hou;
dende 12 Heller. 78 Vetmannetjes maaken een Rhynfchen
Guldt:n, of 117 een Ryksdaalder.
VETTE TEKENEN. Zoo worden in de Afhologie, de eerfte
IS graaden van den Ram. de Stier en de Leellw genaamd,
omdat 1.,/ door hun invloed de Iigchaamen zouden Ve[maa.
ken.
VETTIG.
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VETTIG. Wordt gezegd van de deelen die veel vet bevat_
ten t of die van deefe fmeeragtige SlOffe fierk doordrongen
zyn.
VEXATIO. Het ondergeloopen bloed of blaauwe vlokken.
door nypen, Oagen, blaauwe Oogen. enz.
VEXEER- of BEDRIEG KRUID. Is een Kruid gelyk :mder
gemeen fchiet- of Bus kruid ; maar het heeft geene werking.
VEZELEN. Zie h;?t Artykel FIBRA.
VIA COMBUSTA. Dus noe:nen de Sterrekuncligen de Ruim.
te in den Dierkring ,van het begin der Waag tot aan den 15den
Graad van den Sco~pioen.
VIiE PRI MiE. De eerfle wegen. by de Natuurkundigen, zyn
de m{opbagus, de Maag, &c. Zie het Artykel PRIMlE VIJl!:.
VIA LACTEA. De Melkwef!. Zie het Arrykel MELKSTRAAT.
VIA SO LIS. De ZOllswe~, 111 de Afhonomie, wordt liebruikt.
by fommige Aflronomiflen, voor de Lyn der Ecliptica, aldus
genaamd, omdat de Zon nooit buiten dezelve wykt.
VIA LES. Godheden die het beflier hadden over de groote we.
gen. MERCURIUS had daarin den eerflen rang en men offerde
hun Zwynen.
VIANEN. Eene kleine Stad en Slot aan nen linker oever van
de Lek, in Zuidholland , 2 mylen van Uerecht gelegen; 't
Is een Souverein Graaffchap; heeft voordee[èn aan het Htrls
van Brederode behoort, maar nalAerhand is het am de Graa.
ven van der Lippe Detmoldt gekomen. die het in het Jaar
1725 aan den Hollandfchen Generaal, Graaf van Hompefch.
en deefe vervolgens wederom aan de Staaten van Holland en
WellfrieOand in eigendom verkogt heeft, vermits deefe Stad
voor dien tyd de algemeene Vryplaats voor de Crimineejen
en voor manqueerende Kooplieden gehouden wierd.
VIATICUM. Betekent het geene wat men nn iemant, als
een Teer- of Reispenning mede op den weg geeft.
VIATOR. De naam van eenen Bediende der Juflitie onder
de Romeinen. Dcefe naam betekende in het eerfl niet an·
ders dan openbaare Knegts, die den Raadsheeren en Magi.
fi~aaten gingen waarfchouwen, wanneer 'er Vergaderingen
waren waarïn hunne tegenswoordigheid verei[cht wierd; ell
omdat. in de eerfle tyden, de Romeinfche Magiflr~ats' Per'
foonen op het Land woonden t waren det![e Bediendens ver.
pligt om zig op weg te begeeven. en om dikwils, gelyk men
zegt, uit en t' huis te zyn ,om bericht van de vergadering over
te brengen. Daarom wierden zy Viatores genaamd. dat is te
zeggen Reifigers, van het woord Pia, weg. Men heeft, te
onrechte, de Viatores, mer de LifJores vermen~d; en eene
reden. die befi:iT\!nde [chynt t van het onderfcheid dar mell
tuifchen die beide maaken moet. is dat de Tribulli des Volk ••
Qq z
die
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die het rech' ludden om zi~ door Vintores te doen verzellen.
dat gcene ~ e: had,len OIJI ~ièlo'es voor ziF: uit tt) doen ga;m.
De verrigtl:ig der V:atores In de Stad, hef1:ond voornaamelyk
in het na~r de gevangenis voeren del' Particuli.::ren , die de l\1aginr~a(en welken zy verzelden . hun bevalen om te arref1:eeren.
VIATO RES. Zoo worden de Kamerheeren aan het KOninlyk.
ke Hof van Ponugl\ genaar. d.
VIRACUM. Zie het Arrykel tETNFAL.
VIBICES. Zie het Artyke\ MLOPES.
VIHRATIO. H~et zoo veel al~ Oscillatio, waarvan deels on.
der d~t Artykel. d~els onder het Artykel PI!NnULUM gt-han.
deld is. Men noemt echter Vibratior.em Simplicem. wanneer
het gewigt maar een boog befch:yft; integendeel Vibrationem
Compojitum. wanneer hetzel';e weder by het punt terug komt,
daar het begonnen is te vallen.
VlBRATIO, Agitatio. Zoo noemt men de fcherpe en heftige
fchudding en beweeging der rappen en vogten dts Ligchaams,
door de leevendige en fierke kragt van het harte onttlaande.
VIBRISSlE. Zyn de haairen in dp. Neusgaten.
VIBl1RNUM. Spiraa Tbeophrafli, de Meelboom, groeit inde
.Boffchaadjen. De bl~den en de befiën, met zuuren wyn ge.
mengd, wordem gebrUikt tot een Gorgelwater in de ongemak.
ken van den mond. der keel, aan het tandvleefch. en in die
van het lelletje. De blad~n. in loog gekookt. doen de haai.
ren groeien.
VICARIS DER BISSCHOPPEN. Deefen worden aan hunne
Hoven Officia/es. maar de anderen, die over een gedeelte van
het Bisdom, clat buiten deszelfs omlnk gelegen is. gellcl d
zyn. worden Foranci genaamd. De \V;,ereldlykc Iüurvorfien
hebben wegens bunne Aardsampren ooI. eigene V:canffen, die
dezelven in hunne afweefigheid moeren waarnecmen • niette·
gel.fiaande de Keurvorfielyke afgezanten teger.woordig zyn.
VICARlUS. Is de I~eene die aan eenen Oppernen volgt en
denzelven toegevoeg'J is, om deszelfs plaats in zcl{ere verrig.
tingen te bekleeden. De P.ws heert et::nen Groot- Vicaris, die
een Kardinaal is. Dee[e heeft het Rechtsgebied over alle
Priefiers, zoo wel binnen als buiten de Kloofiers, ja zelfs
over Waereldlyke Perfoonen en Vreemdelingen, wanneer zy
in eene Broederfchap begreepen zyn. Deere rechtsdwang
ftrekte zig ook over de Jooden te Romen. over de WedLl.
wen, Weeren en andere ellendige Perfoonen uit.
V I CE. Wordt gebruikt in de faamenllelling veel er woorden.
om de betrekking of iets dat in dl! plaats komt. uit te drukken. al&:
VICE-ADMIRAAL. Is de eerlle en naafie aan den Admiraal,
tn bekleedt in deszelf$ afweefigheid, zyne plaats. Men heeft
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'er in een Koninkryk of in fenen Staat, romryj~ 2 of 3. In
Engeland worden zy. naar het onderrcheid der Vlag;;en ge.
noemd, hv voorbeeld de Vict!'AdmirJal van de blaauwe, v .. n
de roode V/~g. enz.
VICE·CANCELIER. Is de geene die by het afw·ecft.:n van den
Cancelier, deszeifs ampt w~arneemt.
VICE DOM. Bet(;kent een Perfoon , die in plaats van eenen
Heer is.
VICE GERENT. ls een geellclyke Rechter, die by het af·
\Vee(en van den Cancel ier deszelfs ampt waarneemt.
VICE LEGAAT. Is een Amptenaar. dien de Paus naar Avi·
gnon of eene andere Staj zendt, om het alT'pt van een geest
telyk en waereldlyk Stadbouder waar te neemen , wanneer in
zoodanige pla3ts geen Legaat of Cardinaal, die dat verrigt.
tegenswoordig is.
VICEROY. Onderkoning. Is de geene die het befiier over
een Koninkrylt heeft. a/waar hy in den n3JITl zynes Konings,
met vo:komen magt en gezag regeert; maar wannt'er de Op'
perheer den Koninklyken tytel niet heeft, of de Provintie
nooit een Koninkryk geweell: i8, zoo wordt derzelver Stad·
houder nooit VicerDi of Ooderkonmg, maar Gouverneur ge·
naamd.
VI CIA. Vitfm, Wikken, ook Erv!lm gennmd • worden op het
Veld gezaaid. Het Zaad is dlenllig tegens b~t Braakt;n en èe
Buik loopen. Het Meel, in wyn gekookt, is goed tegens de
vergiftigde Beeten der Slangen en dolle Honden.
VICICOMITI. Zyn de Officiers op de Galeien. die het op·
zi~t over de S/aaven hebben.
VICISSITUDE. De regelmaatige opvolging van het eene ding
nJ het andere: gelyk de YiciJlitude van dag en nagt, van de
T1argclyjen. &c.
VICOMTE. Is in Frankryk een Eertyte/ zonder Rechtsgebied;
cn wllrdt aan dien geen en toegelegd, WIl:IJS goedert'n of HeerIykheid. tOt een J7icomté of Burggraaffchap velheven zyn. In
Engeland zyn al!e de Vicomtes Pairs, die in het Parlement
hunne zitting na de Graaven en voor de Baronnen hebben.
VICTIMA. Men noemde dus de Vogel~ die men ter eere van
de GoJen flach:ede. 'Wanneer de V;él:ime gedood was, verhrandde men haar fomwylen geheel; maar de Offeraars of
Prit:ll:ers behielt'len 'er gemeenelrk het grool!le gedeelte van.
namen het bt!le gedeelte voor zig en gaven het overige aan
tiP geen en die de kollen der Offerhanden deeden.
VJCTIMARIJ. Dus génaamd van ViElima, eene Offerhande.
waren Offerkramers , die het Offer vee niet alleen te kool'
bra~ren, maar ook zelfs keelden. Miffchlen hebben (le Of·
fer'PrieHers zelfs deefe handteering bchad. Immen daauce
Qq 3
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fchynt aanleiding te geev~n, het I;eene men leeft I Tim. 6 vs. S. en
in het Boek der Wysheld, Car. XV, VS. 12. En het was by
de Heidenfche Volkerell niet gemeen, dat hunne Priellers te
gelyk Zoetelaars in het I.egers waren.
VICTOR' Dat is te zeggen Overwinnaar. Jupiter had onder
dien naam Tempels en byzondere Feefien. Het was ook een
bynaam van Hercules.
VICTORIA of NICÉ. Eene allegoriCche Godheid. die men
zegt eene Dogter te zyn van de Godinne Styx, en Vlm clen
Reu~ Pallas. Men vertoont haar on'der de gedaante van eene
jonge Dogter die aIryd vrolyk is, met Vleugels. houdende in
de eene hand eene Kroon van Olyven en Laauwrieren. en in
de andere een Palmtak.
VICTORIALIS. ViElorie'WortBl, Vil1orie-look. Is een fraaie
Bloem, rood van kleur, ook zilverwit, en Iyfkleur, en be·
fiaat in klokjes. De bol is gelyk als met een harnas bekleedt;
doch moet niet te diep in de aarde gelegd worden. Men \'indt
deefen wortel in menigte op de Bergen van Silefien en Bo·
hemen. Het is een goed middel voor de kramp, het voet"
euvel, de beet van Slangen en andere vergiftigde Dieren.
Mcn gelooft 'er ook van. dat ze kmant in den Oorlog voor
den Cchoot en het kwerfen van het Zwaard bevrydt. Dt Berg'
lieden gelooven dat ze daardoor voor boore Geellen en kwaade
Dampen bewaard worden. Waarom zy en veele Soldaaten
de7.elve aan den hals hangen.
VICTORIATUS. Zie het Artykel TRronuLUs.
VICTORIE. Zegepraal, overwinning die op eenen Vyand beo
vogtell wordt.
VICTORIE-WORTEL. Zie het Artykel VrCTORIALIS,
VICTUALIEN. Zoo noemt men allerlei leeftogt, beCtaande in
Cpys en drank, tot Iigchaams-onderhoud.
VICTUS RATIO. Is de Leevenswyfe, bellaande in het be·
W3aren der Gezondheid en het afwenden der Ziekte.
VICUS. Dus noemde men te Romen de Straaten en Wyken;
anderfints betekent het ook een Dorp.
VIDAME. Is een oud Franfch woord en betekent zoo veel
als Heer; maar tegenswoordig wordt die geene in Frankryk
nog Vidame genoemd, die het ampt van een Biffchop in het
Waereldlyke waarneemt; Evenwel kan in een Bisdom niet
meer dan een Vidame zyn, die zig naar de hoofdllad van het
R;~dom gewoon is te noemen, by voorbeeld: de Vidamc van
Rheims. Chartres, enz.
VlDARU::. Zie htt Artykel BER.
VIDIMf-:REN. Noemen de Rechtsgeleerden, een Copy va.
etn Brief of t'enig ander Document, met het Origineel ver·
~clykcn, ell, daarmede o'Jcrééllkomende, met zyn Zegel b~.
kragu.
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J,ragtigen. Pidimus is dus eene Copy. die door de onderte.
kening van eenen Notaris of ander gerechtelyk perfooll be.
kragtigd is.
VIERENDEELS-CAR TOUW. Is een kanon. 't wc:lk 1! f''Jr d
yfer fchiet, 36 Centeners weegt. en 24 Caliber lal: 6 15. D:l'T.
gelyken worden gemeenelyk in de Veilingen voor dl;; beo
kwaaml1:en gehouden.
VIER·GRAA VEN DES R YKS. Deefe tytel voeren nog he·
dendaagCch de Graaven, en Vorllen van Schwart~burg) en c<ezelve heeft van de oude en onordentlyke verdeellng dcs Ryks,
in Quaterniones. zynen Oor(pronk, volgens welke de Graa.
ven van Schwartsburg. benevens kleef, Zilie en Savoyen J de
vier Graaven des Ryks genaamd wierden.
VIERHOEK. Q.uadrangulum. Quadrilaterum, is eene iegelyke
ruimte, die van vier zyden ingdlooten wordt. Dezelve beo
]wmt. naar de verCchilIende geCchapenheid van deefe zyden,
haare zonderllnge benoemingen, en heet een Quadraat. Ob/on.
gum, Rbombus J Rbomboides. Parallelogramlnum en eindelyk
een Trapezium. Dierhalven moet in h~t byzonder ieder woord
hier over nageleefen worden.
VlERHOEKBEENT]E. ('t groote) Een naam die gegeeven
wordt aan het eerfie beentje der eerfie rye van dë \"oorh::nd.
omdat het gelyk is aan een langwerpig vierkant. Men heeft
veele oppervlaktens aan dit been waargenomen. ZyfjC bllikn.
f1:e oppervlakte is robbelig en rond; de inwendige is b(.!1.ct
met eene langwerpige verhevenheid. die men binnen in de
voorhand ziet. Zyne voorfie gewrigts'vlakte is rond, faalllen~
gefteld uit twee opperv!aktetjes. en onderfleunt het etrfte
vingerlid des duims. Het armbeenfche oppervlaktetje is hol.
en ontvangt het fchuitbeentje. Men merkt nog twee andere
kleine gewrigtsvlaktens op; het eene voor zyne geleding mtt
het Spitsbeentje ; het andere voor zyne vereeoiging met het
eerfie beentje der agterhand.
VIERHOEKBEENTJE. (bet kleiIIe). Zie het Artykel TRAPE.
ZOIDES.
VIERING. Bt!tekent in de Marktfcheidkonfi. de breedte van
een Zecbe of de Zaal band van den Gang. Daartoe worden gerekend 31 Lachter! in het hangende, en 31 Lachters in het
leggende, zoo dat de Gang in het midden vry is J in de vie.
ring naar zyne fireeken J voornamelyk uit 7 Lachten, naar de
lengte genomen worden.
VIERKANT. Is het zelfde met Vierhoek, zynde de Maat van
eene Fi~llur. Zie het Artykel VIERHOEK.
VIERKANTE NAALD. Een groote vierkante Naald ,dewelke
ter binding van het net en de zaadllreng dient. Deefe naald is
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drie duimen lang; haar ligchaam rond en eindigt met vier /lomp
ge\'ylde en met het po!ya·rJd geglansde hoeken.
VIERLING. Zon wordt in Neurenburg het Vierdedeel van een
pond, of 8 lood Genaamd.
V1ERLlNG. Zoo noemt men in het wurtenburgfche eene Maat
. van Vrugten, en 4 Vierlingen maaken een Simri, en 8 Sim"
een Schct>el. Maten van een Emmer worden ook Vierlingen
geraamd.
VIERLINGHEUVELT1E. De Heer Winflo\v geeft deercn
naam aan de heuvehj~s des verlangden hoofdmergs. die de
ouden Rillm en Ba//m r:oemden.
VIERSCHAAR. Is de plaats daar de Rechters te raamen komen
om over Pleitzaaken of over Gevangenen uitfpraak te doen
en vonnis te vellen. De Vierfchaar is gemeenelyk voor aan in
het Raadhuis.
V lERSTEDEN GERICHT. Is een zonderlingGericht in Duit(ch·
land. dat de 4 Heden Ziel, Rensburg Itfehoe en OldeOo oef
fCI:en. Het wordt al:e jaar des Maandags na de Pmkflerfeel1:.
dag;;n beurt om beurt in Rensburg of Kiel gehouden. en de
gemc!de vier Steden zenden twee Gedeputeerden uit den Raad
daar naartoe. die dat Gericht uitmaaken. Alle de Steden, die
het Luhekfche Recht C]IU LubecmJè) hebben. kunnen aan
dat Gericht appelleer en milS dat die zaak over de 50 Mark.
l.ubich bedraagt. en van waar het apél aan het Holileinfche
l,~ndgericht g~at J wanneer d~ zaak maar over de 25 daalders
beJraagt.
VIERVOETIG. Het geene o? vier voeten /laat of loopt ,gelyk
cene viervoetige tafel J ('cn vicrvof:tig Dier, enZ.
VIERVOETIG GEDIERTE. Qyadrupedes. Zyn Dieren diere
faam eene groote Clasfe uitmaJl\en, en wJarïn zoo wel de
leevendig bJarenden, als eijerle~~e:Jden begreepen zyn. De
eer/lgemelden hebben of klaauwen. die dJn in gefpleetene en
ongeCpleetene verdeeld worjen ; of vingerswyfe voeten, Dit!
geen gefpleeten klaauwen hcbben. zyn Paarden, E fds. Oij·
phanten &c. Die geCpleettn klaauwen hebben. zyn Runde,
ren Schaap(!n die herl;a'luwen, en het zwyn dat niet herkaa'lwt. - Dt! Dieren die klaauwen als vingeren heb!Jen.
zyn ook tweederlei , te weeten vivipari. die lecvendig gebo,
ren worden als Leeuwen, Tyger s , Beeren, Vos fen Bevers,
Haafen, Honden en Katten. &c. en QtJipari, die UIt Eijeren
voortkomens als I{lkvorfchen en Schildpadden
VIETOR. Zie het Arcykel KUIPER.
VII' D~ LA COLOMNE. Zoo wordt fomlyds door de Fran·
fchtn de fchdfc van een Pyla3r genaamd.
VIGILES. Cboreuta: J Circitores, Wagcers. zyn J in de A/lro.
,
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Jlom:e. de beide Sterren. die buiten de PolaaaEr zig in den
$raa' t van oen klt:inçn Beer bevindtn.
VIG 1Ll A. Het wallken. wodt t,:,~eno"er den OJ~.p ,reIleId ,
en bdhat volgens het g(!mecne gevotltn, 10 tei>t bdh:n~ige
bewe(:ging, wcrkfaamheid en uitbreiding der leev(n~gt;e!len
in de Pari der Hersknen; als vanwa"r ze tot ae werkluigen
der uiterlyke zinnen, in overvlot:d gt zondl.!n worden.
VIGILIA. Dus wordt in de Ror:rrfhe Kerk de d;l):! ~tn~amd.
die de laatfie voor een groo~ Fet11 is. f'n de voodi vond genot:md worJt, welken dag men met Vafl:en doorb, tngt. De
naam heeft daarvan zyn oorfprong, vermits in OU-l" tyden,
de Godvrugtige MenCchen ecn gedeelte v ,I n den Nagt. voor een
groot Feell:, met waaken doorgebragt htbben.
VlGILIlE. Zoo heeten. in de Roomfü.e Kerk ook inzonder_
heid de Metten. waarÏn vcde Z'cJmiffen of Gebeden voor
de Afgeaorvenen gehouden WOl den.
VIGINTIVIRAAT. Onder deeren naam veraond men te Romen de bedieningen vau twinti~ Oflicit:rs, Vigilltivirs genaamd
en inzonderheid belall: met de mum. met de zorg der Gevangenhuiien, en met de fhaf der Misdaadigers, met de llraatcn
en met het beoordeelen van fommige zaak en.
VIGOR MORB!. Zie het Artyké'1 ACME.
VIGOUREUX. Is fris, kloek, rullh~. flerk en dapper.
VILACQUES' Zyn beroemde We1lïndifche Steenen, die veel
zil ver bevatten.
VJLL!. Is zoo veel :;Is FilJra.
VILTKRUID. CuJcuta Dit is een zeldf~3m gewas, dat veele
lange vefcls maakr. waarmede het voortl: ruip: ) cn 2ig rondom
andere gewa~fcm flir.gert, tot dat dt'zcl\ t'1l \'t.dtkt tn v:m
hun voedfel btloofd worden. H~t is gt!lncenelyk c~n middel
voor allerlei verilappingen, voornaallH:lyk der Milt. Dat op
de Quer,del of witte Thym groeit. zet de zwarte melancholyke
vo~tt-n van ond(:ren af.
\'n1AGO Zie het Artykel OENA~.
VINALIA. Was een dubbel Feeft by de Romeinen, 't welk zy
tweemaal des jaars vierden, het eene in de maand April, Ier
eere van Venus, en het andere in de lllaaod Augufius, tcr
eere van Jupiter.
VINCA PERVINCA. Zie het Artykcl MAAGDE PAl.M.
VINCETOXICU M. Hirttlldinaria. Zwaluwe' Wort,,1 , groeit
op de Bergen en zandige PJaatfen. De wortel dryft het zweet
UIt; zet het water, de fh:en en de Maandilonden af; wederfiaat het vergift, de beet van vergiftigde Dieren, flaauwrens •
hartkloppingen. voeteuvel, kolyk, wormen t kroppen. enz.
VINCTURLE. Balldagien. Zie het Artykel VeRBAND.
Qq 5
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VINCTURA EX PELLENS. Zie het Artykel UITDRVVEND
WINDSEL.
VINCULUM. Zie het Artykel FIBULA.
,
VINCULUM EXPULSIVUM, ATTRACTICUM, RETI·
NENS. Zyn onderfcheidene [oorten van Wind fels of Binc!~
felp. Zie de Artykcls BINDZEL en VERBAND.
VINDEMIATOR. Protrigetes. Alarapb. AI7nuretlil~. Is eene
vafte Ster aaR de Noordzyde der Maagd, en van de derde
grootte; voorts van de eigenfchap vanSatumus en Mercurius. en
van eene zonderlinge kragt. Men meent dat deefe Ster Pj~
demiator genaamd wordt. omdat hy gewend is, omtrent den
Wynoogft, als den 22 September, met den 29fte graad der
Maagd, en den 21 Oêtober. met den 9 graad van den Scor·
pioen onder te gaan.
VINDER. Dus noemen de Berglieden iemant onder hen. die
een nieuwen gang ontdekt of vindt.
VINDICATIO. Zoo wordt in de Rechten eene naafting of ge·
rechtelyken eifch genaamd. waardoor iemant den eigendom
van een goed, dat een ander in bezit heeft, wederom eifcht·
VINDICEEREN. Betekent, zig iets toe te eigenen, en als het
zyne te eisfchen. Ook wreeken en 11:rafFen.
VINDIMIATRIX. Zie het Artykel VINDEMlATÖR.
VINlE. Daardoor verftonden de oude Romeinen, een klein
Gebouw met een Dak, dat op wielen konde voortgerold worden; waarvan de Soldaaten by Belegeringen gebruik maakten.
om de Stadsmuuren te naderen en te ondermynen.
VINGER. of VINGERS. Dus worden de vyf beenagtige Pyramiden, die het derde deel der hand uitmaaken, en daarvan
het boveneinde bepaalen genoemd'
Men geeft fomtyds ook deefen naam aan de vyfftukken , waar
mede de onder11:e extremiteiten eindigen, doch die zyn meer
bekend onder den naam van Teenen.
Doorgaands worden 'er vyf vingers aan ieder hand geteld.
De eerfte is de dik11:e , kortfte en 11:erkfle van allen, en wordt
Duim gen:lamj. De tweede hiet de W'JJer of lVysvinger, om
dOit hy die is, waarvan wy ons by het wyfen bedienen, of om
iets te kennen te geeven. De derde wordt de langfle of groote
genoemd. omdat hy buiten de anderen, als de hand uitge.
firekt is, uitfteekt. Men geeft hem ook den naam vanfebaam.
ägtig t vermits, omdat hy de langfte van allen is, hy die geene
is. die in de fchode gefloken wordt. wanneer den 11:aat deefer
Buis of decten • waar naartoe zy gaat, onderzogt moet worden. Ook wordt dezelve de Aars'Vingergenaamd. - Devierde is de Rill{;vÎIlger. omdat .. an denzelven doorgaands de
Rinr;en gefioken worden. De \'yfde, die hy ons Pink en by
a:; Fra!lfch~n p:tit doigt I CIm zyne kleinte J genaamd wordt t
is
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is dODner d:ln de ;nderen. 't geene maakt dat '1.'1 gemaklyker
in het oor kan genoken worden, om het fmout daaruit te haat
len. Dit gebruik beeft hem ook de OottJinger c!oen genaamd
worden.
De Vingers kunnen als zoo veele beenag'ige Pyramides wor·
den aangem~rkt, die ieder uit drie fiukken zyn faamengefield •
die Vi71gerledm genaamd worden.
Het eerfle Vingerlid is dillker dan het tweede. en dit weer
dikker d~n het derde. Men merkt daarïn aan een Ligchaam.
middendeel en twee uiteindens ; twee oppervlaktens , waarvan
de eene afgerond en uitwendig is, de aodere plat is en naar
de handpalm ziet.
De oude Ontleedkundigen brengen maar tot het getal der Vingerleden van elen Duim, de twee laatfien. Zy fielden het
eerfle onder de beentjes der Nah:md, en telden 'er vyf, in
plaats dat volbens de hedendaagfche Ontleedkundigen, 'er
maar vier zyn, omdat zy dat Lid, waarvan wy fpreeken, als
het eerfle Vingerlid des Duims aanzien.
Op de geleding des eerflen Vingerlids V3n den duim met het
tweede vindt men doorgaands in de VoiwalTenen een Beent.
je, dat Zaatibeentje genaamd wordt. Somtyds bevinden 'er
zig twee. Men vindt vry dik wils diergelyke op de gewrigten
des Oorvingers en des Wysving.ers. Zy worden fomtyds, doch
zeldfaamer. ook gevonden op de gewrigten der eerfi~ Vin.
gerleden van de andere Vingers.
Daar zyn vyf heelkundige handgreepen. die op de Vingers
gedaan worden. naamelyk :
1) De afzetting der verbrylTelde Vinfers, 't geen op onder.
fcheidene wyfen gedaan wordt.
2) De ontfieekingen, die in deere tot Absces overgaan. te
behandelen; gelyk in de V'jt.
3) De gekromde deelen regt te maaken.
4) Dezelve vanéén fcheiden, ali zy tegennatuurlyk veré~n·
IJigd zyn.
5) Eindclyk de overtollige Vingers wegneernen.
Men merkt op I dat de Vingers raamenhouden op tweederld
wyren; of door eene aangeboren verééniging, of door van.
kleeving. De eene en andere dcerer mismaaktheden wordt
geneefen, door dezelve met een Scalpel vanéén te fcheiden.
20rg dra~gende van den eenen niets af te neemen ,om aan den
anderen re geeven. Als I!e veréénigir.g zoo naauwkeurig
en naauw is, dat 'er maar zeer weinig plaats tulTchcnbeide over
is. moet de Heelmeefier dezelve zagtkens met geduld affchej·
den. tot dat alles, wat te deelen fiond. is afgefcheiden. Doch
indien zy mogten veréénlgd zyn door een vlies, by wyfe als
eenOanzepoot.tuirchen de twee Vingers,moet hy het doorfnyden
.
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en wegneemcn. opdat. nadat de ~,idtekel1s gemaakt z)"n zul,
Jen. 'er niets overbJyve. dat hen In hunne werking zou kun.
nen hinderlyk zyn.
Als de affcheiJing gedaan is. moet men beletten. dat de deel
len niet weder op nieuwaanéén groeien. en om dat te myden •
wordt 'er dun Lmnen tufTehen de Vingers gedaan. Men kan
zig bedienen van een verband, dat Handjeboen genaamd wordt,
doch vermits het al te langwylig is om te maaken, zal mc~
zig, nadat iedere Vinger met een byzonder Zwagtcltje OOl'
wonden is. van gewoone Handrchoenen bedienen.
Wanneer men by den Heelmeeller hulp ge7.ogt heeft, ter ver,
betering der kromme VlI1gers, moet de fiaat. waJrÏn de VIJl
gers zig bevinden. in acht genomen worden, voor dat 'cr
ie!s heloofd en aan gewerkt wordt. Zy kunnen waarJyk ZOIl
gelleld zyn. dat het onmogelyk is dezelven te herllei!c:n. Zoo
het uit oorzaake eener gelldsverllyving is, moet men zig gedraaI
gen, zoo als de voorzigtigheid zlllks gebiedt. Indien het een k wJaJ
geheeld Lidteken is, die dezelve be;et zig te herll:ellen,moet hei
Lidtt;ken woden lmgemaakt, door vecJe Infnydingen met ht:t
Bifiourie. en vervolgens twee regte howen Spalkjes , een boven
op den Virger en een 'er onder aanleggen. en dezelve met CUI
zwali,tdtje vallmaaken, hetwelke dagelylls hoe langer hoe va!l:cr
z:11 gedaan worden, totdat hy zyne natuurlyke gedaante heeft
wcnergekreegen.
Het is niet zeldiaam om kinderen te zien. die met meer dan
vyf Vingers ter Waereld komen: ~o:h die overtollig zrn (::1
nooit welgemaakt als de anderen, zynde doorgaands bilitt:n dl!
hand gepla?tll, by Je Pink of den DJim. Zy hebben do:n'
gaands geen been, en fomtyds gl:en Nagels. Zy vertoor.en
efmvouwdige vleelige aanh,lIlgfels, die aan de hand hangen.
Zy moe:en met eene Sch~ar word:::n afg(;fneeden, of zoo 'cr
been in is, met eene Sny-nyptang, die alles op eene keer wee:'
J1eemt. Zy \"orden ook zoo digt by de hand. als het mo;!e·
Iyk is, afr,dneeJen, en vervolg~lJs als eer.c cenvouwdige wond
verhonden , neemende V001 ~I h:er in acht van geene mismaakt·
heid na te la~t(n.
VINGER·GETALLEN. Digiti, Monades, Ullitates. Zoo heeten in de Rekenkonfi de gt:talen van I tot 9. die de Eigen_
fchappen hebben, om alle in get.1len eenigfints bedenkelyke
Groortens uit te drukken. Dt: Getalen van I tOt 9 hebben
echter daarom deefe ~enoeming gekreegen , omdat men ten
belle van de Aanvangers even daarom maar tot tien te tellen
goejgevonden heeft, ten einde dezelven in het tellt:n hunne
Vingers zouden kunnen te hulp neemen. Anders noemt men
deefe Gl'lalen ook de EENEN.
VINGERHOEDKRUlD. Zie het Artykel DIGITALIS.
VINGERHOEDMAAKER. HetAmbagt dec:fcr Menfcben wordt
te
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~ Neurenburg onder de zoogenaamde gerperde geteld; aange.
:zien het buiten die Stad, behalven ook te Keulen en in Hol.
land, niet gevonden wordt. In de gemelde Stari Neurenburg
zyn ze verpligt. hun Meeflerlluk te maaken. lIet ecrlle is
aldaar voor omtrent 200 Jaaren gemaakt. De flof van-..elktB
de Vingerhoeden gemaakt worden. zyll zilver, koptr, fiaar
en y[cr; doch meell geel koper. Zy maak en ook dubbele
Vingerhoeden, vanweiken de binnenilen glad en verguld zyn,
maar de buitej)fien. die net op de binnenf1en flJlten. van zilver, en zeer konllig doorg.llooken, t.etwelk een ungenaam
gezi~t maakt. Ook pleeg de onderlle rand der Vin~erhoeden
fo:ntyds met lofwerk verderd te worden. Waarvan die van
Neurenburg de grootlle Konfienaaren zyn; aangezien dit elders
zoo cierlyk nier kan gemaakt worden.
VINGERLEDEN. Beenderen die de Vingers en Teenen [aa·
filer.lleJlcn. lt:der VI06er heeft 'er drie, uitgezonderd de Dui.
men, VJ.18rvan h~t eerlle een Been der Agtcrhand of des Na·
,"octs maakt. Het eerfie in iederen Vinger is dikker dan de
anderen, en het tweede fierker dan het derde. De Vingerleden der vier Vingers, die op den Duim volgen, hebben, wat
hun maak[el betreft, onder elkander veel gelykenis, en verfchil!t-!l~" in grootte.
De eerlle Vingerleden zyn plat, langwerpig; hebben het midó
den deel bolrond en buitenwaarts afgerond. en de inwendige
Oppervl:lkte plJt en hol. Hun rand heeft eene robbelige {heep.
en de voc:fiukken zyn daarvan vry dik. Men merkt daarln
eene mct Kraakbeen bedekte holligbeid aan. Deefe bollighe·
den zyn. gelyk alle gewrigtshoJtens , veel gro:lter in een Lyk
dan 10 een Gera~mte. Zy vereenigen zig met de Beenderel1
der agterhand. Het tegellovergefielde uiteinde is ook met een
Kraakb(!t:n bedekt, en vertoont eene foort van Katrol. Men
neemt op de zyJen twee banJagtige vlaktens waar. De tweede
Vingerleden zyn vry overeenkomIlig met de eerfien. Zy zyn
dunner en hun voetlluk heeft twee geringe holtens. inwelker
midd~n men eene kleine verheycnheid ziet. Zy hebben kraakbeer.ä,;'ige korllen, en veréénigen zig met de Katrol van het
eerfle Vingerlid. Het andere uiteinde is als eene Katrol,
even als die des eerfien Vmgerlids, gemaakt.
Hc:t voelfluk der derde Vingerlden is geheel en al gelyk a~n
dat d.f tweeden. Men ziet op de zyden van dit voetlluk twee
Ruitjes, even gelyk op die der eerfle en tweede; doch het
einrligt zoo niet als deere laatl1:en. Deefe Beenderen eindigen
met een rob!:Jelig uiteinje. dat de gedaante heeft van een
B'Jlt. Deefe verhevenheid verhardt op de inwendige oppervlakte, invoegen zy eene Coort van halve Kroon of Paarden.
hoef aan het uiteinde deeCer Vingerleden vertoont.
Wat den Duinl aangaat, dezelve verdient eenige byzondere
opmllr-
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opmerkingen. Het eerl1:e zyner vingerleden maakt een van de
Beenderen der Nahand uit. Het heeft wat Van derzelvermaak.
fel' is in zyn midden plat; heeft aan zyn voetl1:uk eene ge·
wrlgtsvlakte, welker midden uitgezet is, en waarvan de zy·
den uitgedrukt zyn, om zig naar de Katrol van het groote
vierhoek beentje te fchikken, er. zyne binnenzyde loopt uit in
een punt, welker uiteinde afgerondt is. Zyn hoofd gelykt
wat naar dat der agterhands beenderen. Het tweede vingerlid
komt ht:el digt door de fielling zyner uiteindens ,by de eerfi:e
Vingerleden der andere Vingers.
De Vingerleden zyn te faamen gearticuleerd door een Ginglymus of Scharniergeleding. Men vindt in deeCe Geledingen
Lidwatersklieren en LiJwater. De Peefen • welken hen
buigen, zyn in hunne holle oppervlakte gehuisvefi, en, die
hen uitrekken, zyn op h~are holle oppervlakte vafi:. De Vin.
gerleden zyn lange beenderen, die merg bevatten.
VINGERLING. Eene foort van MUIsje, dat voor de Vin.
geren gemaakt is. Hetzelve is meer of min langwerpig. naar
dat men den Vinger meer of min bedekken wil. Men beo
dient zig daarvan, om het verband in de Vingerziektens te
houden. Het is voor deefe deelen eene foort van fiuier en
een houdend verband.
De Heelmeefter maakt 'er fomtyds van linnen tot vier in ge·
tal, in de handgreep der buikhegting, waarvan twee dienen
om aan twee Vin~ers van eenen helper te doen. den duim
naamelyk en de Wysvinger van eene zyner handen, en de
twee anderen om aan dezelfJe Vingers van zyne eigen linker·
hand te doen. Men maakt daar gebruik van, opdat de Darm,
die met zyne vier Vingers gehouden wordt, niet ontglippe,
gelyk zulks gefchieden zou, indien de Vmgers bloot waren.
VINGER. REKENKONST. Daflyloilomia, cbironomia. Is eenll
konfi om met de Vingeren Ie telkn, of de Vingers in plaats
van Cyffas te gebruiken, en alle geta!(!o d,lardoor uit te drukken. Deefe is zonder twyffel mede ten dierfie der Leerlingen uitgevonden en verkoofen, en de Nul tot het teken aangenomen, alleenlyk , ten einde zy zig zoo lan;; by het teIlen. van hunne Vingeren zouden kUJmen bedIenen J tot dat
zy een~ vaardigheid verltreegen zouden hebben. om met getalen om te gaan. Vermits men daarenboven by een iegelyk
woord of ander merkteken. by voorbeeld by de gemeenc
Cyffers, altoos iets in zyne gedagten hebben moet. zoo heeft
men by deefe Vinger-rekenkonfi ook vooruit vafig::ll:eld, wat
men by het opligten of neder'leggen van den een en of an·
deren Vinger denken moet. De manier van Rekenen ver_
klaart BEDA iR zyn Boek de Temboribus &' Natura Rerum;
Ïi:sgdyks vmdt men Naricht daarvan In Jou. NOVIOMAGI de
Nume.

VING. VINI. VINK. VINT. VINU. VIOL~ 6Z3
Numeris. Lib. 1. c. 14. als mede de verklaaring nevens de
daartoe behoorende Figuren in LEUPOLDS Tbeatro Aritbmeticr..
Geo11letrico. pag. 2. § 3.
VINGERSPIER. Zie het Artykel CNEMODACTYLAEUS.
VINGER ZWEER. Zie het Artykel NVD·NAGEL.
VINITORCULUM. Zie het Artykel OENAS.
VINK. Frillgilla. Deefe Vogel is niet veel grooter dan eell
Mufcb. De rug is bruin; de kop eenigfints donkerblaauw. dt:
bora en buik uit bruin en rood gemengd. Op de vlerken heeft
hy twee witte 11:reepen en eene zwarte tuffchen beide. Het
Wyfken is van dezelfde gedaante. behalven dat de kleuren
fiaauwer, ook de borft en buik bleekrood zyn. Men houdt ze
om te zingen; waarom ze ook wel geblindt worden.
VINT ANG. Is een Boom op Madagafcar, wiens hout nooit
wormfteekig wordt. Eene Gom J daaruit zypelende, wordt tot
po geneefing der wonden gebruikt.
VINTIN. Is eene Portugeefche Zilvermunt, houdende twintig
Rees.

VINUM. Zie het Artykel WVN.
VINUM ADUSTUM. Zie het ArtyRel BRANDEWVN.
VINUM ARTHRlTICUM. Een Leden. Jichtwyn , dienende
om het Acidum in de eerfte wegen te verbeteren: ~. BeTb
Rorismarin. Mij. Chamadr. Chamcepit. MeliJ!. Salvire ana Mj.
Rad. Chince 3j· Caryophyltat. $1lul. camp. Pcton. ana 3vj. Cin.
namom. Galang. Zingiber. ana 3i j. Bace. Juniper
6. Incis.
Cf cantus i1lclud , llodulo, adde Sal Tartari • q. J. F. Speeies •
om in wyn te doe doen, of ook deere tegen de opge!l:opte
Maand!l:onden: ~. Herb. Arthemis. Puleg. ana. Mj iS Sabin.
Flor. Cbeiri ana Mj. A1lth. Lilior. alb. P. ij. Rad. Ari(1olocb.
rot. 'Ver. ~j. Valeriall. B:.Limatur. ~artis. i CaI[- Ligl~.
'Ver. Baccar. Laur. alla. ::)IIJ. Sem.. A/tiji, Daucz Cretzc. F(Jm~~
cul. ana 3 ij. Croei 3i ~. Ineis Cf contus includantur nodulo.
VINUM ClTRL Zoo wordt genaamd het zuure Citroenfap ~
anders oo,l{ Acid,l7n citri. Het komt veel uit Italien, en wordt
meeft van de onrype en kleine Citroenen geperft.
VINUM COS. Betekent Wyn, die volmaakt. en bygevolg in
fmaak, reuk. en verw onvervalfcht is.
VIOLA AGRESTIS. Zie het Artykel SAPONARIA.
VIOLA nAST ARDA. Is eene foo:t van viola de Gamba. en
wordt gelyk een Tenor van dezelve geftemd, doch her Iigchaalll
is eenigfints langer en grooter. Onder de gemeene 6 Darm·
fnaaren zyn dikwils nog 8 andere van Staal, en gedraaide
geel koperen. die met de darm[naaren zeer zuiver en gelyk
gefield worden, en naderhand oll1angcraakt mede een gelud
maaken.
VIOLA
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VIOLACEUS LAPIS. ZiQ het Artykel AnELAARSTEl!~"
VIOLA Dl BRACCIO. Zoo wordt eigenlyk eene Viool ge·
naamd di~ men op den arm houJt, in onderfcheiding van de
Pio/a di GIJn.b.; en kan derhalven van alle Viool en of Ve::le.
len gezegd worden.
VIOLA DI GAMBA. Is eene V:ool die men tulTchen de voeten
houdt. Men kan hi:!{ eene knie - viool noemen. Z'I heeft ()
Snaare<1· Zy wordt door Quar~en gdlemi, en heefe in het
midden <::ent! Terze Viola al G 1mba, of COl1trabasJa di Gamba,
wordt van de meelren oVeral door eene Q_'~art ~e!lemj.
VIOLA LUNARIA MAJOR. Siiique rotuliJá. Dltgewasgroeit
eenige el!en hoo?;. en heeft de gedaanre van een hoomtje.
GeZlaid zynde. h:o~lt het in het an_~el'e jur. in April en
Mei; b:yft den winter over in den Hof. Uit de blallen kan
men allerlei fralijighed(:n maaken, voornaJmelyk als men ze
verzilverd of verguld. Het ZaJd bellaat gemeenelyk uit)
gra~ntjes.

VlOLA LUTEA. Leucojum lllteum, Viola lutea, geele violen,
nagel violen • worden door afzettingen, in de Hoven voortge.
planc. De bl0<!men verllerl;:en het hart, de Moeder en de
Zenuwen. Ze dryven de pis, verzagten de pynen. dry ven de
Maandl101den en Nageboorte. De Afyn daarvan wordt tegens
de opbhafin~en der Lyfmoeder en in de Peil: gebruikt.
VIOLA MA RTf A PURPUREA , FLORE PLENO. ViolarilJ;
Mater 'VioJarll71J. Blaauwe Violen, groeien hlerëndaar in Ho.
ven, da;!r de grond Schaduwägtig is. De bloemen laxeeren.
zyn hanll:erkende, dienen voor de borfl:, zyn goed voor de
hitte van de koorts, hoofdpyn, verlloppingen, enz. Het
Zaad is een middel voor KODrefen, verf1:opping der Nieren.
Steen der Blaas. en om de geboorte te bevorderen.
VIOLA MORTUORUM. Zie het Artykel VJNCA PERVINCA.
VlOLA NOCTIS. Dccfe Bloem is wit, en lyfkleur, ook
groen, ruikt maar tegens den avond, en 's nagts, maar niet
hv dag. De reuk is aangenaam. De dunne loOrten deefer
Violetten worden uit het zaad geteeld. maar de dil,ke uit
af~etîels.

ViOLA PERUVIANA· Zie het Artykel PLANTA INDJCA.
VlOLA TRICOLOR, HORTENSIS REPENS. DeefeisV2n
allerlt!i kleur, als blaauw, wie, geel; groot en klein. Zy
bloeit in Junyen July; heeft weinig opwagting noJig. Zy
zaait zig dk jaar voort. Het gcd::llillcerde water wodt voor
de Jicht der kinderen gebruik'. M:;:n vindt by MILLER wel
elf fooTt~n van deere Bloem aangetekend.
VIOLARIS LAPIS. VioJeuftem. Dus genaamd, om deszelfi
aangenaamcn V lool.rt:uk. Dezelve wordt veel op het Reu·
feil.
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fengebergte , en aan de grenzen van Bohemen en Silefien ge.
vonden.
VIOLATIO. De daad van Schending een er Maagd. Ook het
overtreeden eeD er Wet.
VIOLEN (geele). Zie het Artykel LwcoJuM.
VIOLEN. Wilde Maartviolen. Zle ht:t Artykel CUM~tA.
WICKV.

VIOLEN·WORTEL. Zie het ArtyJ,el IRrs FLORENTINA.
V10LENTA SIGNA. Du~ noemen de Sterrekundigen de twee
planecten Sawrnus en Mars, zoo als ze in hunne Tt:kenen
of Huifen zynde, geoordeeld worden voor de menfchen feha.
delyk te zyn.
'VIOLETTE VERW. Zie het Artykel LEucoJvM.
VIOLIER·BLOEMEN, of Violetten. Hebb~n purperverwige
blaauwe cf geele Bloemen; zeer aangena~m en zoet van reuk:
worden door het fcheuren der wortels bell: voortgeteeld, doch
men doet zulks alleen de dubbelde. Ml:n moet ze alle drie
Jaaren verplanten; zy beminnen in de fchaduwe te 11:aan, en
van tyd tot tyd befproeid te worden. In de Geneesmiddelen
zyn ze van een goed gebruik. De Syroop daarvan is zeer
goed om de gal in het algemeen, voornaamelyk de z\varte gal
te temperen, zy maatigt de hitte van de Koorts; is een hulpmiddel tegens ~en hoeil: en laxeert z~g;kens. Men verkie1l:
de enkele Violetten om Syroop van te maaken; en men moet
ze des morgens vroeg, wanneer 'er de dauw nog op ligt, ver.
zamelen; de welriekendil:en zyn de be11:en. De Dofis is van
een tot drie Drachma.
VIOLlNE. Is een Difcant-Viool, of Vedel. En Violiuijf wordt
genaamd, die op dezelve wel kan fpeekn.
VIOLO~. Is eene grootc Bas-Viool.
VIOLOXCELLO van de Itali!1anen, is elgenlyk onze vyfde
Viool, zynde pene kleine B ;s' Viool, half zoo groot als de
gemeer.':! B~s Viool, en derzelver Sn:Juen half zoo dik en
lang, 't welk de klanken juiil: een OCtaaf hooger maakt dan
van die.
VIOOL. Van dit Speeltuig zyn verCrheiden foorten I als Zak·
VlOo!en, met maar drie (lf vier fnaaren; enkele of borfl:.
Vioo:en der Leerlingen; Quarto Vioolen I zynde kleiner, dan
de Violinen, en die veel hooger, dan deeren kunnen geil:emd
worden. Gemeene Violinen en DiCcam-Violen, Alt, en Tenor-Vioolen. Hiertoe behoort ook de zoogenaamde Viola d'A.
fno:lr, hebbende haare benaaming van de lidfelykheid van haar
geluid. Zy bcfiaat uit zes geel koperen Snaaien. De l7io/a
lii Gamba, dus genaamd omdat ze niet a!1n de boril:, maar
tuffchen de beenen gehouden wordt. \Vant Gamba, waar.
vandaan het Franfcbe Jambe, berekent by de Italiaanen een
X. DEEl..
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Been. Kleine BafI"etten en groote Bas·Vioolen. De Viool·
maakers maaken behalven de gewoone Luiten Malldors , All'
geliqum, Tbeorben, Cythers en Cythryntjes, wdke laatlleu
niet naar den aart der Luiten, aan den bodem verwuIft ,
maar plat en etTen, met fiaalen of geelkoperen [naaren betrokken, en voor. alwaar men met de hand pleeg te fpeelen
om eene aangenaame TrWo te maak en , eenigfints open zyn.
Zy maaken ook enkele en dubbelde Harpen, met een Ideine
foort, die men op eene tafel zetten en 'er op Speelen kan.
Met één woord, zy maaken allerlei Snaartuigen , die. ofmet
een Stryk!lok, of met de Vingers gefpeeld worden. Aan alle
deefe Muficale Inllrurnenten weeten ze een goeden klank te
gee\"en. Zy overtrekkenze met vernis, en pleegen ze met al·
lerlei raar hout of Elpenbeen in te leggen. Deefe Konllenaars
hebben geen zeker Gild, [choon ze hunne Leerjongens en
knegts aanneemen.
VIOOL.HARS. Zie het Artykel COLOPHONIUM.
VIOOL.REGAAL, of Bas in de Orgelwerken , is van 4 voet
roon. Het is een klein open Regaal, met een klein Iigchaam ;
op zyn meefl: twee duim hoog; klinkt als de Stem van eelle
Maagd'; willende een Bas zingen, waarom het ook Maagden.
Regaal genoemd wordt. Viool·Regaal wordt dit kleine Re.
gifler, wegens zyn toon, genaamd, voornaamelyk als 'er de
Ouintadiën nn 8 voet bygevoegd wordt. Doch bet wordt beil:
Dein' Regeel genaamd •
.VIPERA. Adder. Is eene kleine foort van vergiftige Slang.
met een klein hoofd, gefchubden hals, gevlekt Ligchaam en
flikkerende oogen. In Europa zyn ze maar klein, maar in
Moorenland eenige ellen lang Zy onthouden zig doorgaands
in rotsagtige, zandige en woefl:en plaat[en. Men zegt dat ze
haar vergift per Sibilutn, per MorJum, en per iIJum, dat is.
filfen, byten en Ileeken, mededeelen.
VIPERARIA. Zie het Artykel SCORZONERA.
VIPERINE. Zie het Artykel SERPENTARIA VIRGINIANA.
VIRBIUS. Hippolitus wierd dus genoemd, wanneer Diana door
den bylland van Esculapius, hem het leeven wedergegee.
ven had.
Het was ook de naam van eenen Zoon van Hippolitus. die
hulp verleende aan Turnus tegens de Troyaanen.
V lRES. Dit woord betekent in de Medicynen eene genoegfaamo
menigte van Geellen, bekwaam om hunne werkingen beo
hoorlyk te volbrengen. - Deeze J7ires nu zyn tweederlel :
Natura/es of Vitales , als 'er naamelyk genoeg geellen in het
bloed zyn, om deszelfs omloop te bevorderen; en Animaler t
dIe de Zenuwen en Spieren behoorlyk kunnen opblaafen. om
ir.soelyks bunoe beweeging te verrigten.
VIRGA.
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VIRGA. Zie het Artykel PENIS.
VIRGA AUREA. Scrrata • Au{{uflifolia, ConfoUda, en Sara.
fenica Solidago. Heidenswondkruid ,is fmal van blad: heefe
eene geneefende kragt; groeit in Hoven, en op bergagtige,
vogtige plaatfen. De bladen zetten het water en den 1l:een
af· zyn een middel voor verftoppingen van Milt en Lever;
in~endig en uitwendig voor verfche en oude wonden, fiftels.
boofe Z weeren , Gezwellen aan den hals, en verrot tandvleefch.
VIRGA AUREA. Serrata • lati/oUa. Heeft breede bladen;
groeit op de wegen en op fteenagtige plaatfen. De bladen en
de bloeffem breek en den 1l:een. zyn goed voor den buikloop.
roodeloop eD bloedfpuwen; uiterlyk voor wonden, verrot
tand.Jeefch en waggelende tanden. MILLER heeft 'er I 7 foor~
ten van aangetekend.
VIRGA DIVINIATORIA. Zie het Artykel WIGCHELROEDI!:.
VIRGA PASTORIS. Zie het Artykel DIPSACUS.
VIRGINAAL. Dus noemen de Engeifchen eeD Spinet of Ciavecimbel.
VIRGINAAL. Een Tempel van Pallas, waarin 'het alleen dell
jonge Dogteren vry ftond om in te komen. en waarin metr
niet anders dan Vrouwelyke Offerhanden offerde die nog ge~
ne kinderen gehad hadden.
VIRGINALE CLAUSTRUM. Zie het Artykel HYMEN.
VIRGINENSIS. Eene der Godheden die het be1l:ier haddelJ
over het huwelyk. 't Was een bynaam van Diana.
VIRGINEUS MORBUS. Zie het Artykel CACHEXIA.
VIRGINIANA BISTORTA. Zie het Artykel SERPENTARIA.
VIRGINIEN. Een groot Landfchap in Noord-Amerika, ilJ.
Canada, 't welk ten zuiden aan Florida , ten Oo1l:en aan beo
Mar del Nord en Nieuw-Zweden, ten We1l:en en Noordell
aan verfcheide Amerikaanfche Volkeren grenft. Het behoort
aan de EngeIfchen • en is ter eere van de Koninginne Elifa.
beth aldus genaamd; heefe eenige wilde Inwooners , en is zeet
l1egt bebouwd, [choon het een zeer vrugtbaar Land is. T".
genswoordig bevinden zig daarin wel 30 of 40000 Engel.
[chen. die de Hoofdftad James Town bezitten. De lucht i.
'er zeer gemaatigd, en bet aardryk vrugtbaar van Tabak. Suiker, Plantgewaffen • overheerlyke Balfem en Drogeryen tof
reukwerk.
VIRGINITAS. Zie het Artykel MAAGDOM.
VIRGO. (In de Aflrollomie.) Zie het Artykel MAAGD.
VIRGO DEVOTA. (In de Aflrollomie.) Zie het Artykel AN'
DROMEDA.
VIRGO MAXIMA. Dit is de opperfle Mall~d. Dit is de naam
Rr 2
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die men gaf aan èe oudûe ckr VdlaJ![chc MJagden, die ::)1
len verplL~t waren om haar te g.:hoorz3a.nen.
VIRGO SPECIA MUNERA GESTANS. (1n de 41ro71omie.
Zi<: hEt Altvk::!i MAAGD.
VIRGULA DIVINA. Baculus divÏlzatorius. Zie het Artyl~d
WIGCH!!LROEDE.
VIRGULA JACENS. Zie het Artykel PYL.
VIRGULTUM. (In de oude EngelfchC3 Wetboeken) El:ne
Planterye van Rys of Teen.
VIRIDARIO eligenda. (lA de Engelfche Wetten.) Een Ge·
fchrift naar hetwelke een Opzigter over de Groentens in etn
BoCch vet koren wordt.
VIRIDE MRIS. Zie het Artykel SPAAN;CH GTIOEN.
VIRIDE MONTANUM. Zie het Anykel CURYSOCOLLA,
VIRILIS. Be.eken! de Manndyke Ouderdom.
VJRILITAS. 'Zie het Artykel JETAS.
VIRlf>~ACA. Dus noemden de oude Ro:neinen eene zekere
, Godin; die zy aanbaden. vertrouwende van dezelve. dat zy
het opzigt ov,er de goede. Eendragt onder getrouwde Perroo .
. nen had, en zorg droeg om de gefchi!len, die onder dezd.
ven mogten ont!l:aan. met elkander te verzoenen. Haar IrT
'eere was een Tempel ge!l:icht. op del1 Palatinfchen Berg. al.
waar de Mans met hunne Vrouwen gemeenelyk byé~n kwa.
men om te fpreeken' over hunne geCchillen, en om die te be.
fli:Tè'n.
VIR REGIUS. Zie het Artykel CEPIIEU!.
VIRTUALlTER. Dit is ecn kun1èwoord in de Metapbyjica.
en betekent zoo veel als; 'Valgells de kragt; waartegen over
ihat Formaliter. dat is: volgens het oJ)eeJem.
VIRTUOSI. Zoo wordèn genaamd, (1) in cen zedelykenzin.
deugdfaame menfchen. (2) in ecne !l:aatkundige betekenis.
menfchen die in eene zekere kunfi of weelenfchap uitmunten
en anderen overtreffen.
VIR TLTS. Eene Deugd. Zie het Art~'kel DEUG~.
VIRTUS. Eene GOjheid. Zie onder het Artykel DEUGD.
VIRULENTA Zie het Artykel GOl'fORRHillA.
VIRUNCULl METALLICI. Zie het Arrykd KODALT.
VIRUNCULU.3. (In de Aflrollomie). Zit: het Artykel ANTI.
NOU~.

VIRUS. Betekent eigenlyk een vloeyend vogt. doch het wordt
gemeenelyk voor gift genomen. De kwaadaartige materie van
eene vergiftige Zweer wordt ook Virus genaamd.
VIS. Kragt. Wordt in de Mechanic;! genomen voor het ver.
mogen. om eelle beweeging te veroorzaaken. Zie het Arty.
keI KUCIlT·
VIS
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VIS CENTIlE'UGI\. Ir, die kr~:::t d()or welke r.Cll Lig?h23m
gedl1uri~ \'an Z'i n middelpllnt w(~~~edreeven wordt. Zie het
Artykel 1\1 I flPUN1"CHUWEND;': 1~r.Ac!lT.
"IS CENTRIPETA Is die kn::: t • doorwellce een Li~r.haalll
Int een run, gelvk :lIs tot zyn Centrum J gel!rcevcn wordt.
Zie het Art"!" J MTDPUXT~mLL1NG.
VIS EXPULTRIX. Zie het Anvkd EXPUL'·IO.
VIS MORTUA· Sol:;citatio· Eene doode kr3~t, wordt !!e~
T':qmd die geene wetkelylle beweegint; voortbrengt. - Vis
Piva. di:: in e:;ne werilelyke heweegi,,~ ~evo~den wordt. Pis
inErtite • waardoor het eene Ligchaam het 3IJGere wedernaat.
\'~nwelke het bewogen wordt.
·VISCATA. Zie het Artvl\C:l LY<TER.
Vl3CERA. Irgcwanden'; worden genaamd, al het geene bin.
nen in het Li'!cha:1m is, als Darmen, Lever, Nieren J Maag,
lVlilt, ellz. Zie het Arrykel GEDARMTE.
VlSCIi:RATIO. Dus noemden de oude Romein~n, de uitdeel
rr.~ van r3~l:W Vleefch, onder de behoeftige R:.lTgcren; geIv', l1a cb b:;:rJaffenis der Dooden pleeg te gr::f.:hie:cn.
VISCH. Pi -cis. In het Italiaanfch Pesci. HIerdoor l:an ",en
\'crftaaD; in eene ruime betekenis, allerlei w!lterfchepfelcn.
bloedcloofe. \Valviffchen, Schulp gewaffen , e1lz. In c:-en naauJ
wcn zin 'Jerlt~·lt men 'er die Viffchen door, welken gemcene·
Iy:': lot fpyîc gebruikt worden. Men zou dezelven ook I;unnen
or :J('rCchciden in (I) Zeet·iffchcn. (2) Gefchnbde Riviervis·
f..':1C~. (3) OngefchubJe Riviervjff~hen. (4) Schulpgew:Jffer.
Dl! ZC/:v:fféhen zyn of Pisees PellJ~ii, die zig in de diepte
en':''''u len en wegens gebrek der Zonnenfira~len, hard van
vieE.C,i1 en minft voedflam zyn; of Littora!es, Strandviffchen.
die r:.:1 a:J!fm op het geene de Zee opwerpt, nogians, aan~ez:c:l h::~ I1r:md meer van de Zon verwarmd wordt, en z'l
zdvc (Ioor hunne beweeging zig van het on7.'Jiv!re vo{"lfel
".'~·,jf.l,(>iil ontl3flen, voor beter gehouden worden dan de Diep
'Vi Oèbe;:; of Pisees Saxatiles, klip viffchcn. die zig omtrent
klipperl en Steemo'fcn. tegenwelken de Zee geduurig aan·
fl~a!. o::~rnt1Clen. Deeren worekn, weger.& hunne geduuriga
en f:1~!ie bewec!!i'1g. voor de beft.'n gehon,:.::n. Viffchcn die
lJ>liren c'e Zee en b:~k water gevonden worden, het zy in
R 'vic: en, Ikckcn, fhnomel,de of ftille Meiren , Vyvers fn
d~l'~ciy::n ;:Detcn w2tcl:.:n. !;12ten z:g wederom in Pisces Sqt~tJ.
!l:'Jfi. ure!,. ~,;e, en in Pisces lcevcs gladde Viffchen onderfcheiden. De gcfchubcJen zyn de gezondften. Tot de Schulp'
viffchen bebooren de Kr~efren, Offiers, enz. Ei"delyk l;an
men hiertoe ook brengtn eene faort van ZeevHTchcn. die
met Lder en haairen bedekt zyn, gelyk de Dolfhyn: m<.'t;
angels cn pu~ten, gclyk de Egels, enz.
Rr :I
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VISCHBEEN. BalYII. Cofla Sartoria. Zit den Walvifch inwe ••
di;.: rondöm aan de bovenlle lip, gelyk eene rye tanden, is
bruir: of zwart van kleur. en gelyk als met ftreepen befchil.
derd. Als het blaauw of Iigtblaauw is, houelt men het voor
JJet Vifchbeen van een jongen Walvjfch. Inwendig in den
mond is .het gantCch ruig. gelyk haair. en hangt aan beide
zyden rondom de tong gelyk haairen af. By fommige Vis.
fchen heeft het de gedaante van een Zwaard; by anderen die
van eene halve Maan. Het kleinfie ViCchbeen zit voor in
den mond. en agter naar de keel toe; maar het middeille bereikt de leegte van 2.. 3 of wel 4 vademen. Aan de eene
zyde van den mond zitten wel 120 ftuks ViCchbeen, en aan
de andere even zoo veel; j a men zou 'er nog meer vinden.
jngeval ze agter in de Zwelgkeel konden los gefneeden worden.
VISCHI\EEN. (WIT) Zie het Artykel OSSA SlPIJE.
VlSCHKAAR. Beu1l. Is eene foort van beilooten tuig, van
houten (tenen of planken, met openingen daarin. ten einde
de Viffchen die men daarin bewaart, lucht zouden kunnen
fcheppen.
,VISCHLYM. Ichtbyocolla, Colla Pifcium. In het ArabiCch Al.
kanna, wordt gemaakt van zekere grooten Vifch, zynde doorgaandfch 25 of 26 voet lang, en 3 of 4 Centeners zwaar. Hy
wordt in MoCcovien. in de Rivier Wolga, en ook in Ooftenryk en Hongaryen, in den Donauw gevangen. Men bIengt
deefe ViCchlym in menigte uit RuCchland. De witlle is dtl
belle, doch zy moet niet bros zyn.
VI'lCH·MEEUW. Zie het Artykel LARUS.
VlSCH·MUIL. Zie het Artykel FOMAHANT.
VISCH·OOREN. Zie het Artykel BRANCHI.'E.
VISCH.OTTER. Zie het Artykel OTTER.
VISCHV ALK. DeeCen worden in de Indiën gevonden, en zy.
jn kleur en g,:'daante den kleine Valken in Europa gelyk; ook
in bek en pooten. Zy zetten zig op de takken der Boomen
aan Rivieren en Beeken. of aan Zee. Zoo dra ze een Vifchje
gewaar worden, vliegen ze als een pyl uit den boog, grypen
het met hunne klaauwen; zonder de vlerken nat te maaken.
Zy verfiinden den buit niet geheel, gelyk andere diergelyke
Roofvo"els pleegen te Joen, maar pluifen ze eern in fiukken.
en eeten ze dus op hun grootlle gemak.
YISCHVANGST. DeeCe is menigerlei, naar den aart va.
plaats en ViiIchen zelve, met werpnetten, Cchrobnetten.
fleepnetten. enz. of mtOt den hengel.
yISClDUS HUMOR. Taaie en fnolagtige Qym, wQrdc getel"
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VISCUS. Een Miflel of Marentak , is eene i1:ruik'
äglige Plant, omtrent van een vinger dik, hebbende eene
bleekgroene en geele verw, groeiende op andere Boomen.
De gebruikelykl1:e en in de Apotheeken bekende zyn:
VISCUM INDICUM ET PERUVIANUM. Is eene Indiaan~
fche BOQm, gelyk een Laauwerierboom. Hy draagt roode of
witte kleine bloe1Tem. gelyk Druiventroffen. De vrucht is
gelyk de Mispelen van gedaante, en van fmaak omtrent gelyk, Kai1:anien. MILLER getuigt dat 'er maar eene enkele foort
van Vifcmn in Engeland gevonden wordt, naamelyk Vifcltm.
liaccis albis. Voorts zegt hy, dat de bloeffem in maar een
blad be!l:aat, hebbende de gedaante van een bekken, zynd@
meefläl in vier deelen gefplltf1:, die vol wratten zyn.
VISCUS. Het Ingewand. Zie het Artykel GE DARM TE.
VISCUS AUCUPARIUS. Zie het Artykel VOGBLLYM.
VISCUS COR YLINUS. Is een hafel- Marentak.
VISCUS TILIACEUS. De Linden-Marentak. Zv worden te·
gens de vallende Ziekte, als byzondere Specifica. gepree.
fen. als ook tegens de duifeling en beroerte; ze bevorderen
de Maandi1:onden en zyn een Arcanum tegens de fieekingen
der zyde en u!tvalling der Lyfmoeder; ze dooden en dry ven
ook de wormen af. De Eiken-Marentak wordt, boven alle
anderen gepreefen, fchoon anderen aan die van den HafeJaar
meer kragten toeeigenen. Anders wordt ook de Vogellym,
Vifcus Aucuparius, daarvan gemaakt, als naamelyk de befiën
in water, zoo lang gekookt worden, tot dat zy open!Jarfien;
daarna i1:ampt men ze in een Vyfel, en wafcht ze zoo lang
met water af. tot dat alle droe1Tem daaruit is; of men neemt
den geheelen tak, fnydt denzelven klein, en !l:ampt dien in
een' houten vyft:l tot een deeg, fc heiden de daarna met koud
water het leem daaruit. Deere arbeid wordt gedaan in het
begin van Maart. Zulk een Vogelleem wordt door de Egyp.
ten aars van de SebeRen gemaakt, die door fommigen Vifclts
Alexandrinus genaamd wordt. De be!l:,e moet zyn groenag.
tig, en niet wateragtig. en moet ook niet flinken. Zy wordt
in Kelders lang goed gehouden, als men geduurig verfch wa.
ter daarop giet.
VISEEREN. Betekent het Vaatwerk van wyn peilen of exa·
mineeren , of het ook de behoorlylee, en volgens de wetten
van een Land, ~e regte maat houdt, en die zulks doet. en
door de Overigheid daartoe aange!l:eld is, wordt een Wyn.
vifeerder of Wynrocier genaamd; wordende zulks door dlil
VifeerfloJ: of Wynroede gedaan. Vervolgens zegt men ook
Vifeeren, wanneer het Kanon gericht en aangelegd wordt,
vermits door de Vifeerroede, ~oor den mond van het Ka.
Rr 4
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non geReId zynde, de loop van hetzelve nagezien, en het
wit wel bedoeld worde. Vifeeren biet ook een Wapen n~ar
deszelfs omftandig:ldc'l eX,lilJjlle~rcn.
VISEEREN, Heeft ook voornaamclyk zyn nut in de BouW.
konll. daar men Wall"n, wanden. Graften. &c. Uitrekenen
moet, en dit maakt het derde deel van de odFenende G~o·
merrie of Landmeet!:unde uit.
lYlSEERKONST. Is cene konil: om de Vaten uit te meeten •
en te bep3alen hoe veel vagt da;IlÏn gaat. Het belle werk
dat. daarover gefcbreeven is. heet .Tob. VAN DER BOOTS l.J1yllo
roezkullde. in 4.
,VISEER-ROEDE. Virgula Pitbometrica. Is een toebereide
Maatfiaf, door hulp \'aD dewelke de inhoud del' Ligchaamen •
en in het byz.:mder van de Vaatwerken ,gemakkelyk gevonden
wordt. Deefe ltaf of roede kan op verrchillende wyfen verdeeld en toebereîdt worden, en daarvandaan heeft men de
gemeene Cjdindrlfche of Qiladraat en de Cubifche Roede.
D~efe !aatfte is in het gebl uil;: de gemald,elykfte, omdat men
fchielyk daarme::le werken kan. Voor het overige kan men
alle (ootten op een en prismatifcnen Ho;( of naf ftellen. Zie
VYOLFPS Aanvan{;grollden van de Geometrie. § 242.
VlSEERSCHOO T. Zoo heet in de Vuurwerkkonfi, de fchooe
. die uit een Kanon gedaan wordt, 't welk tot in den eerfien
graad boven de horizoDt2allinie verhoogd is.
VIS IER. Betekent de opening aan eenen helm of aan een Casquet. welke of open, of met yreren reepen of ftroopcn beo
waard is. om het gezicht te kUDnen gebruiken.
VIS [ER. Is de eerfte S!aats-Mir.ifl:er a:m het Turkfche Hof.
Zie bet Artykel GROoT-Ylz,;r;:r..
VIS INERTIA. Zoo heet de kragt. waardoor een Ligch~~m
aan het andere tegeofiand biedt, 't welk hetzei 'Je beweeg'_
Deete kragt heeft KEP LER eerlt ootd"kt, en dezelve moet wel
overwogen worden, ináien men ct::: wetten van de b~weeging
verklaaren wil, dat is, de regels, naarweiken de Iigchaamen
elkander hunne b,:weegin~en mededee!en.
VISIO. (In de Optica) De 1 on 11: van zien of het gewaarworden
v,w uitwendige voorwerpen J door middel van de werktuigen
des GezichtsZoodanig is de fubftanrie en vorm der vogten van het oog,
wanneer zy in hunne eigene bewaarplaatfen beflooten zyn J
dat ftraalen van licht, in het p:Jff~eren door dezelven. zood anig gericht worden als of ze door een bolronde Lens geworpen wierden; en daarom moet men om de natuur des gezichts
volkomen te verihan , eerft bekend zyn met de Leer van Licht
en LeniTen.
Gelyk nu de veelvuldige pcnceeI~n vao ltraalen, vloeiende
.
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.an de onclerfcheidene punten In de oppervlakte van een
voorwerp d~t VOOr eene Lens r,eplaarfl: is, in even zoo veel
punten vergaderd worden, op een zt:keren affhnd, op de
3T'dcr~ zyde van de Lens. en aldaar een Beeld vormen, wan.
neer zc op wit Papier ont\'2r.gen worden; alzoo worden pen.
c::~elen van {haaien, fpruitende van Ecnig voorwerp dat voor
het oog gepla;;rft is, op een gefchikten aflhnn van hetzelve,
en wordende gerefraft:ed in het paffeeren rioor de Vogten
van hetzelve, vergaderd in hunne rcfpeftive foci op de ,.eti.
rJa, daar zy eene vertooning van dat \'oorwerp ma3ken; en
door hunne indrukken op de tedere Zenuwen v~n de Retina,
wordt een denkbeeld van het voorwerp in de Ziel terug ge.
bragt. Zie het Artykel REFRACTIO.
Vi{io wordt onderfchelden in helder en donker, onderfchei.
den en verward. Ze wordt gezegd helder te zyn,' wanneer
eell genoegfdam getal van tlraalen in den oo;:appel, op één
tyd, vallen; en duifler, wanneer 'er weinige in vallen: ze
wordt genaamd onderfcheiden, wanneer ieder penfeel van
firaalen in een focus vergaderd wordt, juift op de Retina;
en verward, wanneer zy mall~ander ontmoeten, eer zy daalin
vallen, of w:mneer zy dJardoor zou jen vallen eer zy malkan.
der ontmoeten.
Terwyl nu paralIele firaalen hun focus or.~n hebben of mal.
kander ontmoeten in de Retina, zoo kunnen zr alleen daarin
een onderfcheiden beeld van een veor'nerp verbeelden, of
da~rvan een onderfcheiden gezigt verlOonen. Inàien, om die
reden. het voorwerp zoo naby is, Jat de ftraalen van eellj~
b;'zeJllJer punt, vcrwyjerend komen tot den oogappel, zoo
z;;l!tn zy noodwendig een grooter focaale aHland verkrygen
can de Retina of hodem van het oog; waarom de flraalen
n:et vereenigd zynde op de Retina, dat punt aldJar niet on.
delfcbeidenlrk kan vertoond worden. maar zig verward ver.
toonen zal: al,~us AB, AB (PLAAT CCLXXII • Fig. J.) zyn
twee parallele ftraaien. vallende op den Appel van het oog;
en CB, en, twee andere tlraalen, welken, (choon w:!den.
Iyk verwyckrer.de, nogtans door middel van de afgelegenheid
van };jet punt C, wanneer dat v()o·t~aat, zelven oy den io.
png \'an het oog zoo na~y med;;:hciitnde zl1l1en zyn met de
paraIIele flraalen. dat ze ten naallenby hetzelfde focale punt
op de Ret:na zuilen hebben, zoo dal het punt C aldaar on·
dcrfcheidenlyk zal vertoond worden by c. Maar indien eenig
ander punt E, zeer naby het oog gezien wordt, zoo dat de
hoeken EUA, welken het bevat met de paraIIele ftraalen,
zeer aanmerkelyk zyn, zoo zal h::t, na de Refraélie. zig
firekken naar het punt / J in den As van het oog veroorzaakt,
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en zal op Retina alleenlyk vertoonen eene cirkelvormige niet
zeer zigtbaare' (illd~(liI!Ele) Area; gelyk dat in e, wiens breed·
te gelyk is tot ab. de amand van de llraalen op de Retina.
Hetzelfde punt in D. Z1\ zoo verre niet verwyderd zyn, als
de llraalen DB, DB, eene mindere graad van verwyderin~
bebben.
.
Men heeft by ondervinding gevonden, dat de naafte grenspaal
van onderfcheiden Vifio of gezicht omtrent zes duim van het
oo~ is; want indien een Boek nader aan het oog geb ragt
wordt dan op dien amand, ZOf) zullen de letters en de re·
gels ~anllonds verward en onleesbaar worden. Nu kan deefe
oorzaak van onduidelyk gezicht eenigermaate verbeterd wor.
den. door het verkleinen van de oogappels, 't welk wy na·
tuurlyk doen in het zien op nabygelegen voorwerpen, door
bet faamentwkken der annulare fibrre der Uvea; en door kunll,
door het kyken door een klein gat, met eene fpeld in eene
kaart gemaakt, &c. want alsdan kan een klein fchrift van na·
derby geleefen worden dan anders: de reden is klaar. want
hoe kleiner de diameter van de opening of oogappel BB is:
des te minder zullen de llraalen zig verwyderen, in het ko.
men van D of E ,of des te digterby zullen zy medehellen met
parallele llraalen.
Behalven de faamentrekking van den Oogappel, heeft de natuur het oog ook voorzien van eene bekwaamheid om de faamenllelliPlg der onderfcheidene deelen tot de refpettive ftanden
van voorwerpen tot ftand te brengen. wanneer zy naby of
verder af zyn; tot dat einde is de Cornea van eene elallique
vloeiende Zelfllandigheid. en het cryftallynen vogt is beiloo.
ten met een weinig water in deszelfs Capfuia. ten einde by
de intrekking en uitzetting van de Ligatnmta Cilia,ia. de bol·
rondheid van beide de oppervlaktens van de Capfula een
weinig veranderd kan worden, en mitrchien ook de politie
van het Cryftallynen vogt; door welk middel de amand van
de Retina gevefiigd kan worden op , en gefchikt naar bygelegen voorwerpen, om derzelver beelden zeer onderfcheiden.
Iyk op de Retina gevormd te hebben.
Wy hebben alleen van nabygelegen voorwerpen gefprooken
(waardoor wy verftaan zulken die naby de Grenspaal van
onderfcheiden gezigt zyn, gelyk tutrchen zes en een honderd
duim amand) omdat verder afgelegen voorwerpen naauwelyks
ecnige verandering in de faamenllelling van het oog te wege
brengt; zynde 'er ileg!s eene zeer kleine verandering van
den tocalen affiand in hetzelve. Aldus, veronderllel al de
refrafl:ie van het oog ware evenredig tot die van de dubbele
en gelyke convexe Lens, wiens Radius
I duim, indien
als-
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duim afffand was, of d -:::::; 10, zoo
dr
10
:zouden wyde focale affiand hebbenf .1--=-=0, lIUI;
alsdan het voorwerp op

10

,
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9

en indien een ander voorwerp op den afftand van
dr

100

duim

100

= o. 10101.
99
Het verCchil tuifchen deefe twee focale affianden is o. 0101.
Jlaamelyk, het honder11:e gedeelte van een duim. Indien w'l
DOg verder gaan, verondel11:el tot een voorwerp van 1000 duim
fiond, alsdan zou d= 100,

enf=á-= -r

ár
afftand, zoo hebben wy /=á-=O'
-r

1001001, 'twelk [legts

het duiCendfte deel is van een duim minder daa de voorgaande.
en daarom onaanmerkelyk.
Nu zullen 11:raalen, komende van eenig punt, op meer dan
6 duim af11:and van het oog. wanneer zy in den oogappel
gaan, zeer naby medehellende zyn met paralIele 11:raalen; en
daarom, tot een gezond oog. kan geen onderfcheiden gezigt
voortgebragt worden, op een afftand van minder dan 6 of S
duim, gelyk door die geen ondervonden zal worden die 'er
de proef van neemt. Gevolglyk zyn zes duim de grenspaal
van onderCcheiden gezigt, voor nabygelegen voorwerpen; nu
zullen wy de Grempaal onderzoeken voor ver·afgelegen voor.
werpen; want voorwerpen zullen duifter en verward fchy.
nen. als ze te verre van het oog verwyderd zyn. zoo wel
als wanneer ze 'er te kort by zyn. En om dit geval ondervi~den wy dat voorwerpen zoo lang zig onderfcheiden vertoo.
Den zullen. als hunne deel en afgefcheiden en helder zyn in
het beeld op de Retina gevormd; en deefe deelen zullen af..
gefcheiden zyn zoo lang als de as van de penfeelen of ftraalen, die dezelven vertoonen. afgezonderd zyn by hunnen in.
gang op de Retina; dat is. zoo lang als de hoek die hen
bevat niet minder is dan een tiende van een Graad; want men
heeft by ondervinding bevonden, dat voorwerpen en derzei·
ver deelen onkenbaar worden, wanneer de hoek die hen
bevat in den appel van het oog minder is dan die quan.
titeit.
Veronderftel dus OB (Ibid. Fig. 2) te zyn een Cirkel van
een tiende van een duim diameter, zoo zal dezelve helder
verfchynen met deszelfs middell1e vlak. tot dat gy terug gaat
tot op den afftand van 6 voet daarvan, en dan wordt het ver.
ward; en indien het een vyfde van een duim is. dan zal het
beginnen verward te zyn op 12 voet afftand. en zoo voort:
in welk geval de hoek, ruitende op het oog. naamelyk OAB.
is omtrent een tiende van e.ene graad, of a minuten. En dus
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alle voorwerpen. V!an~eer d!e gro:>ter. zyn, verf.:hynen d'Ji·
èclyk op een grootcr al1:and; een Idem fchrift zal ondl1:d(!,
lyker worden op een l:h:men affbnd dan op een' grooten; COl
in cent: klart v~n E!~?(;land ,worden de Na'nen van plo,,[fen in kleine Lett:ors eerfl: onduidelyk, wanneer di~ in Ka.
pitaale letters n0 5 zeer dllidelyk en leesbaar zyn; op een
grooter af{1:and worden deefe onduidelyk, terwyl de o"der.
fcheidcnc Graaffcharpen welafgetekend fch::nen ot> een grOG.
teren affrand; dee[en insge!yks wordeil eindel} !;; zoo on ~llide,
Jyk dat men het eene nn het anderc niet kan 0!10crkennc!1,
wanneer terzelver tyJ h:::t gantfche Eiland dcsz::lfs gda211'e
zeer kennelyk behou~t. op e:;!n zeer hWO:C:J aflhn.l; we:J; ~
zoodanig kan vermecr:!crd wode I dat het ten laatl'te in,ge:yr,s
fiegts elm verwarde vla:;; zal vertoon en.
Wy hebJcn de oorzaak en gezien van onduidelyk gezigt in de
voor'llerpcn, en zullen nu onderzoeken wat het in het oog
zelve kan te wege brengen. Eerfl:elyk mo~t men opmeken.
{ht 'er ccn r:epafle graad van holrondheid is in de Cornea
KPL (Ibid. Fi,:j. 3) en in het Cryihllyn ST, om parrallele
flraak;l1 tC voeren tot een focus op den bodem van het oas,
in c(:n gezonden fia~t; h!erom zal ieder afflaande voor wel p
OB, deszelfs EeeLi n1, naauwkeurig vertoon en op de Retina, en daardoor een du'dt'lyk ~ezigr te weeg brengen.
Ma3r indien de Cornea KPL (bid. Fig. 4,) of het Cryllallyn
ST, of beide te g-:lyk , een wemig meer Convex kwamen te
zyn dan juiO:, zoo z')u h~t veroorzaaken dat het penfeel van
fira:t!en 0 Co. 't welke tot den oogappel 00 komt, van een
punt C, in het voorwerp OB,' z!,g \'ereenige in een focus,
voor dat het kome tot de Rctwa In d'èn hodem van het oog;
het Beeld lM, van het voorwerp OB, zal gevormd woré:eil
in het Ligchaam van het glasagtige vogt. en om die reden
zeer verwJrd zyn en onduidelyk op de Retina in im. E:m
PerCo')O , znlk cen oog hebbende, wordt M":Jops genaaGJd,
met zinfpeeling op bet oog van e~:le Muis, ter oorzaate van
de~zelfs groote bol rondheid,
Oen dit gebrek V3n het oog te
verbdpen. wordt 'er cene holronde Lens voor hetzelve ge·
plaat!1:; want door dit middel zullen de IhJalcn Ca, C b, die
verwyderende vallen op de L~ns, na de rdb:J::e door dezel.
ve, genoodzaakt worden om Il:ceos meer verwyderende voort
te gaan, naamelyk in de richting'Jn ar. b r (in plaats v:m
a 0 lbo) als of zy kwamen van het punt c. in plaats van C.
Hieruit volgt. dat <!e Ihaalen terwyl zy gemaakt worden te
vallen met groOler verwydering op het oog, een grooter fo.
cale affland zullen ..erkrygen, om veréénigd te worden in den
As; en, gevolglyk kan de focus gemaakt worden zeer naauw·
keu.
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te 'lallen op de Retinl. dO:Jr het gebTllikcn eener Lens
EF, van een gefchiktcn graad van concaviteit; zoo dat een
duiJelyk gezigt zal veroor;:aal;t worden op dezelfJe manier als
in een 00" van cene goede gelleldheid.
Terwyl h;c 00'; c, nader by het oo~ is dan he! punt C, zoo
is de fchynlHJre plaats van voorwerpe". gezien door eene
bolronde Lens, nader by dan de wa~re plaats; of het voorWèrp zal vt:rCcl,ynen in OB, in plaats van I) b, en insgelyks.
terwyl verwyd(,!r..:ncte S~raalen 0 a. Bb, min-ier verwyderen~
d:.! lioort;;'1an na de refr~aie dan daarvoor. zoo verfchynt het
voo~welp onder een kleiner hoek; en , om die reden is de
fchynbaare grootte van voorwerpen, gezien door eene hol.
ronde Lens. kleiner dan de waan:: het voorwerp wordt dus
ook minder vcrlkht of helder gezit:n door zoodanig eene
Lens, dan zonder dezel'/e ; orn:Lt de Straalen minder verwyderende gema1kt zynde, aldus cene mindere quantiteit Ï11
den appel van het oog ingaat, dan andedints zoude gefchie.
den: want de fchildering is altyd meer of minder helder.
na:mnaate dcz;:lve door eene meerdere of mindere hoeveelhe:d van Ilraalt:n veroorzaakt wordt. Laat1l:elyk. het blykt
wc het geene gez~;;d is. dat wan:Jeer eene holronde Lens
El", lIii::t kan ge!.>ruikt worden, wy lleeds een duidelyk gezigt
zuilen veroorzlaken, door het verkleinen des afllands tuffchen
lJt:t voorwerp en het oog: want het is klaar, indien OB,'
g.lh:/j word by OB. het beeld in IM. zal terugwyken tot
i m. op de Retina. en duidelyk zyn, in dezelfde manier als
wanneer het zoo gemaakt wierd dlJor de Lens EF.
Aan den anderen kant wanneer de Cornea of het Cry1l:allyn te
plat is, (gelyk~ikwils in den ouderdom geueurt) zoo zal een
voorwerp OB. (lbiJ Fig. ).) geplaa!1l: op denzelfden aflland
van het oog PC. geiyk te vooren , de Straalen Co. Co. na de
rdïadie in het oog, voortgaande zyn tot een focui bene.
den den bo:lem van het oog, in het welke, indien 'er een gat
g~m3akt WJi. (in een oog genomen uit het oog) de Straalen
daad:::lyk zouden ingaan, en van het beeld i m; welk beeld,
o.n die reden, zeer verward moet zyn en zeer onduidelyk op
de Retina. Om dit gebrek te verhelpen, wordt eene bolron·
dt: V~ns G Haangevoegd. welke veroorzaakt dat de verwy·
deren de Straalen Ca, C b. minder verwyderende vallen op
het oog, of als of zy kwamen van een meer verwyderd pUnt,
als c; door welk middel de focale afftand verkort wordt. en
het beeld weefenlyk gevormd op de Retina by IM, waardoor
cen duidelyk gezlgt veroorzaakt wordt.
Hierom is de fchvnb33re plaat; van het voorwerp in c. ver.
der af{bande dan de waare plaats is in C; en des zelfs fchyn.
baan: grootte OB is grooter dan de waare. ollld,at de ver..
wy~
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wyderende Straalen 0 a, Bb. na de refraél:ie, door deer"
Lens, gemaakt worden dat ze eerder veréénigen dan te voo.
l'en. en aldus om een hoek te bevatten OP B ,grooter dan de
wa are OPB. Het Voorwerp verfcbynt door een bolronde
Lens helderer dan zonder dezelve. omdat door dit middel
eene grooter Quantiteit van Straalen in den Oogappel val.
Jen; want de Snaaien a IJ ,ob, worden door de Lens gema4kt
te gaan in de rigtingen ar, b r, die nader by malkander zyn,
en ruimte laaten voor meerder Om in allen in den Oogappel
te gaan tuifcben 0 en r.
Wanneer het Beeld van het voorwerp, vertoond op de Reti"
]la, grooter of kleiner is, zoo zal de fcbynbaare grootte van
tet voorwerp insgelyks zyn; of, in andere woorden, de hoek
IPM, (Ibid. Fig. 6,) onderfieund door het Beeld is altyd ge.
lyk tot den hoek OPB, onderfieund door het voorwerp in
bet oog, en daarom zal het beeld IM, altyd evenredig zyn
tot bet voorwerp OB. Waaruit volgt, dat de hoek OPB on.
rler welken een voorwerp verfchynt, de maat is van de fcbynbaare grootte,
Daarom hebben voorwerpen van onderfcbeidene groottens.;
als OB, AC. DE, welken dezelfden hoek op het oog onder.
fl:eunt, dezelfde fchynbaare grootte, of vormen een gelyk
beeld in den bodem van het oog. Hierdoor komt het dat
voorwerpen op een grooten affiand, hunne grootte verminderd
hebben naar evenredigheid: dus verCchynt het voorwerp DE.
terug gezet tot DE, onder een kleiner boek DEP, en maakt
een kleiner beeld op de Retina, gelyk men ziet uit de gefiipte
lynen.
De hoeken van fchynbaare grootte OAB, OCB (Ibid. Fig.'
7.) wanneer die zeer klein zy". zyn als hunne Sinus. en
deswegens als de zyden oe en OA I of Be en BA; dat is.
rle fchynbaare grootte van het voorwerp OB, op de afHanden
Re en BA. is omgekeerd als deefe afHanden; of deszelfs
grootte in e is tot die in A als AB tot CB.
!-Ioe direél:er eenig voorwerp geil:eld is voor het oog, des te
duidelyker zal hetzelve te voorCchyn komen; omdat deefe
firaalen alleen op het oog. naby deszelfs As, vergaderd kun·
nen worden tot een punt in den bodem van het oog op de
Retina en daar om kan dat deel van het beeld alleen, 't welk
gevormd wordt door het direEte penCeel van Straalen, klaar
en duidelyk te voorfchyn komen; en wy worden gezegd een
voorwerp te zien door zoodanig een penfeel van Straalen, maar
alleenlyk door het kyken op hetzelve (~oor de anderen die
fchulns zyn. Verondetil:el dat A, B, e, (ibid. fig. 8.) vertoon en
drie il:uk"en Papier opgetrokken tegens het be[chot van een
vertrek op de hoogte van bet oog i indietl alsdan een perCool? '
ZI'
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2igzeJfs daarvdor plaat ft , en deszelfs regter oog fluitende,
hetzelve ziet met zyn linker. zoo is het zeer opmerkelyk dat
het papier B. wiens penfeel van Straal en valt op de infertie
D, van de optifche Zenuw DE, onmiddelyk zal verdwynen,
terwyl de twee buitenfie papieren C en A zigtbaar zyn; en
door het veranderen van den ftand des Oogs, en deszelfs af.
Hand. kunnen eenige van de Papieren gemaakt worden te
verdwynen. door het veroorzaak en dat het penfeel van Straalen valt op het punt D. waarom de Straalen van licht het gevoel van Vifia in het punt D niet zullen aanzetten; wanneer
de VereIs van de Zenuwen beginnen van malkander te fchei.
den en allerwegen zig te verfpreiden om de Retina te vormen,
is niet gemakkelyk te bepaalen. Maar het ii opmerkenswaar~
dig, dat de Zenuw DE tot dat einde geplaatfi is op de zyde
van het oog, waar alIeenlyk de fchuinfche firaalen komen.
waarvan het verlies niet aanmerkelyk is, en in bet geheel de
voortbrenging van Jicht noch bevordert noch hindert.
YISIO. (Onder de Godgeleerden.) Eene verfchynlng die God
gemeenelyk aan zyne Propheeten zond, 't zy door middel van
droomen (jf weefenlyk. Zoodanig waren de Gezichten van
Ezechiel. Amos. Paulus, enz.
VISIONARISSEN. Zyn Lieden,die op zonderlinge gezichten en
verfchyningen roemen, maar gemeenelyk wegens hunne zwaarmoedige Complexie, in de herffenen niet wel gefield zyn.
en bygevolg in het veriland leuteren.
VISITATIE (KERKELYKE,) Is. wanneer de hooge LandsOverigheid. uit kracht van haar recht van de Kerkelyke wet •
.ten, door haal'e Gedeputeerden, of door eenige Predikanten,
op zekere tyden, de Kerken laat bezoeken, opdat onder de
Geefielykheid de zuivere leer en leeven bewaard. of de in.
geflopene mishruiken mogen verbeterd worden.
VISITATIE VAN HET KAMERGERECHT. Wordt aan.
gefield. opdat de in de Kamer ingefloopene misbruiken ver.
beterd worden, ook daar het noorlig is, de Revifien der Von ..
nifi'en by de hand genomen, en de OrdonnaJJlien van het Kamergerecht opgehelderd en verbeterd worden. Wanneer voor
eenige Jaaren het Kamergerecht te Wetzlar over de gefchillen •
die onder de Medeleden ontfiaan waren, geflooten wierd.
zoo is in het Jaar I707. op het verzoek van veele Ryksfian.
den. diergelyk een Rykskamervifitatie aangefteld. De Keifer.
lyke Commiffaris was de Abt van Kempten , en de overige
Vifitateurs of Onderzoekers. waren van beide de gezindheden
in gelyken getale, te faamen 26. Deefen hebben de Vifitatie
die hun opgedraagen was. fieeds voortgezet. en in Oéèober
1708 het vonnis tegens den bekenden Affeffor (Raad) van pyeck
&eveld, dat by van zyne bediening ontzet, zyn Gefchrifr, Echc
~~.
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genaamd, in /lukken gefcheurd, e!l hy genoodzaakt ZOUr16
Vlorden • een Revers of Wederroeplng te geeven. Eindelyk
is dit hooge Gerechtshof tot groot genoegen Van de naar recht
en gerechtigheid zugtende Part yen , den 28 Januari 1711 we·
derom geopend geworden, zynde het Reces van vifitatie in
bet Jaar 17 I 3 te voorfchyn gekomen. Maar dewyl zig naderhand veele onordentelykheden wederom van nieuws geopen.
baard hebben. zoo wierd goedgevonden. in de verkiefings Ca"
pitulatie van Keifer Karel de VII Art. I7. §. 3. eene nieuwe
Vifitatie aan te fl:ellen. die haar begin zoude neemen den 17
September 1742, maar dezelve is, voor zoo veel men weet,
tot nogtoe niet tot fl:and gebragt.
VISITATlONES B. MARllE CONGREGATlO. DeeCe orde
heeft haar oorfprong van Franciscus de Sales. Biffchop van
Geneve, en den naam van Vifitatie of bezoek gekreegen , om.
dat de Vrouwsperfoonen, die by de Stichting van deefe ver.
gadering aangenomen wierden, gehouden waren om de Zie·
ken. nooddruftigen en verlaatene te bezoeken; en wanneer
zy naderhand in verfcheide Provintien voortgeplant zyn. en in
Klooflers verdeeld wierden. zyn zy verbonden, om gebrt;k
kelyke en tot andere ardens onbekwaame dochteren op te nee·
men, en haar onderhoud te verfchaffen. .
VISITE. Bezoek. Is een woord, oat voornaamelyk by doorluchtige en ook by andere hooge Standsperfoonen in gebruik
is. wanneer zy elkander het bezoek doen of de vifire geeven.
VISITE. Eene werking waardoor een Heeimeefier zelfs den
Staat van iemant, en voornaamelyk om dien der Teelleden te
kennen onderzoekt. I Of iemant huwbaar is of niet; of zy
niet met de eene of andere geheime Zieltte is aangedaan. 2
Met betrekking op de Mans. of zy de Venusziekte hebben of
niet; een Druipert, enz. Somtyds Vifiteert men ookeenDoo,
den. om verfchillende oorzaak en.
De Heelmeefler, eene vifite by iemant doende van het vrou·
welyke Geflacht. kan niet al te fchaamagtig. en onthouden_
de zyn. Hy wordt dikwils in deefe gevallen zeer naby befthouw~
.
VlSITEREN. De wagten viilteren, gefchiedt wanneer de
Patrouille of de Ronde gedaan wordt. - Vijiteren betekent
ook eene bezigtiging. die de Tolbedienden en Infpeél:eurs
over de goederen der Kooplieden, en over de Bagage der
Reiîigers oeffenen.
VISN AGA. Zoo wordt een zeker Kruid genaamd. dat bladen
heeft gelyk Venkel. met langwerpig gefl:reept Zaad. Het
groeit in de Koninglyke Tuinen van Fran!}ryk. De puntige
fteelen worden tot Tandflookers gebruikt, en verwekken een
aangenaamen fmaak in den mond. Zy zyn geel van kleur.
O
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VISNAGUA. Zie het voorgaande Artykel. .
VISSCHEN. Een Hemelteken. Zie het Artykel PISCI!!!.
VlSSCHEN. (VLIEGENDE) Zie het Artykel VLII!GI!!NDi
VISSCHI!N.
.
VISSCHEN. Pifces. Een Vifch is een Dier zonder beenen,
en 't welk zig alleen door deszelfs zwemvInnen regeert; waar.
om alle .Ampbibia. als zy beenen milfen, wel waterdieren.
maar geen Vilfchen kunnen genaamd worden. Zoo behooren
ook de Zoopbyta of halve .Planten. die aan de klippen zig
vallhechten. en de MlJlacoftrea of Oftracodermata geenûnts tot
de Vilfchen. De Vilfchen leeven op dezelfde wyfe als alle
andere Dieren; door de drift en omloop \lunner Sappen.
waarom zy de lucht niet cntbeeren kunnen. en welke z'l
ook op veel er lei wyfe genieten. als, door het gebruik der
Longen, die aan de Longen van andere Dieren gelyk zyn.
Van dien aart zyn de Pl'jfeteres,of de Vilfchen van'tgeilacht
der Walvilfchen. Door het gebruik der Brancbirz of zekere!
drukkende Ligchaamen, die z'l of aan het hoofd. onder de
bekleedfelen van het kin nebakken, of in de borll: hebben.
waardoor zy de lucht. die altoos in het water is, inzuigen en
gebruiken. Dit onderfcheid is de grond tot de Vifchmetho~
de. Icbtbyologia. of befchryving en rangCchikking der Vis.
fchen. Ten aanzien der voortteeling brengen zy die met
Longen ademen, leevendige jongen vOOrt. Die met verbor.
gene BrancbilZ lucht fcheppen. broeden hunne jongen in de
Lyfmoeder. die met haare eitjes geboren worden, en daaruit
terll:ond na de geboorte ook uilkruipen. Die met opene Bra".
cbilZ lucht ademen, leggen zonder onderCcheid Eyeren. die de
Man dan met zyn Zaad befprengt en vruglbaar maakt. Ten
aanzien der leevenswyfe zyn 'er eenige VilT~hen, die in de
booge Zee of aan de Oevers zig onthouden. en die Pelagii en
Litterales geheeten worden. Eenigen zyn Zeevilfchen, die
zig ook in het zoet water begeeven. en in de Rivieren op'
klimmen, gelyk de Steur en de Zalm, enz. Eenigen lee ven
in Rivieren. Beeken en Vyvers. Dat fommigen gefchubt en
anderen ongefchubt zyn, maakt geene hoofdverdeeling uit;
maar kan: te tot eene goede onderverdeeling aanleiding
gee'len. Ook zyn de Zwemvinnen daartoe zeer dienll:ig.
wyl ze naar deefen, als hun roer, zig altoos in het water
heen richten. Die voor firoom afgaan. worden van het wa.ter zelve gedreeven, en hebben maar eene Zwemvin op den
rug; die naar boven Il:ygen, moeten den Il:room wederll:aan.
en hetJben twee zwemvinnen op den rug. En daaruit kall
men ten deele weder de wysheid des Scheppers zien en op.
merken, en reden geeven, waarom hy iedere Vifch eene hy..
zondere gefiaLte gegeeven heeft.
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VISSCHER. Pifcator.. Deefen moe,ten waakfaam, nodlig en
VOOrZI;!T g zyn en zig v.an behoor Iyk wandt voorzien. De
wakkt rh .; i \'aT' eel- Vlf1cher maakt, dat hy den gang en a.llt
der VilTchen beter kan gadef1aan. De voorzigtigheid leert hem
dat hy zig v;,,· lt VltlCht.ll niet laat verfchalken. HellS IIlerk·
wJardi~, ddt de Vlfrchersen VlfchverkofJpers te Verona,vol·
gc.:ns eenC:' ultdruk"elyke Ordonnantie, Lib. IV. Cap J(iJ. dit
navolgende moeren 10 ;lcht neemen : , Wy ordonnl,;l::lell en
" willen, dat geen V If[(her of Vlfeh' (;n Z<:ekret:fl v~rkcoper.
" zal bdlaan dezelve zitrende over te get:ven, of zyn hoed
tI of ;.·k op het hoofJ te be.lekken; 0<1\, niers, dan bloote
, fokker. aan zync vOéten zal hebben, noch onder dezelve lets
, d:w l1e bioote a2rde. De geenp., die hiertegen handelt,
" z:JI telkens cene boete van 20 Saldi verbeuren. Item, dat
:: geen Vlf[cher of Vlfchver!woper, hN ingewand der Vis" fehen buiten de openlykc pi aars , alwaar anderfints de Vis·
" [ehln gtmeeoelyl\ v(;rkogt worden, elders -tJeenen brengen;
" lil ,ar t"n zelvl'n dage, als hy de voornoemde ingewanden
" uit ,k Vf[:htn gehaald beeft, ter gemelder plaats zal verko:.pen, op Hraffe als bovengemeld. Imgelyks, dat elk
:: VJÎelwerkooprr, die verfehe Vif[chen te verkoopen heeft •
.. zdl gchouuen zyn, de halve Staarten en daaro'ler, den
" VdTeh"n 33nllonds af te fny-Jen , en ze met alle afge(needen
" Staarten dus verfch te verknopen, maar de gezouuc V,f[chen
, m(;l gantfche Staarten.
Ook datze de Vtif~hen niet was·
, rehen; noch eenig kleed over dezelven zuilen hebben te
:: h;g.;en." Wat de Vif[ehers in Frankryk in acht te neemtn
hebb\.!n, en waarnaar zy zig by hunne Vlfchvangll hebben te
ge,lraagen, kan in de Franfche Admiraliteits·Ord01lnantie wyd.
loop'g nagt'z:en wnrden.
VISSCHlm:;·RING. Dus noemt men den Zegelring van den
Paus, met welken alle Brevetten of Bullen en Pduf[elyke
Rcfcr:pClen, die van gçen al te glOOt gewigt zyn, in rood
waf-h verzegeld worden. He' albeeldfel van den Apollel
Petrus fbat op den ring, in de gedaante van een Vitfcher
ge~rweerd, waarvJnda~n deere naam van Vdfchersring zyn
O()JÎplong genO'lHm heeft. Zoo dra 'er een Paus fierft,
worJt dteren Ring, door den Kaldinaal KamerlIng gebro.
l,en,
VISSCHER YE, Is een zeer a~ngena1m ,ydverdryf, voot die
zi;.; >lp het LanJ onthouden, als meT) kennis daarvan heefr.
doch W:mlOe veel geduld en groore Hiile verdicht wordt. De
Z:1O ',.;rondt::n zyll het vrugt'13.1r(1:e; doch de rnoJ,~ergro()den
gtt:vt:o de mt,lle Klrp"rs, Snoek en PaaJing, De plaats al·
w".r IJlen llIet vt'rmaak wIi v!f[L'heo, moet me n (enoon en
d,,'? behouden hebben. tn men n:ot:t allyJ (~seilS den firoom
oP'
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opviffchen en door het werkllellig maaken van alle noodzaa~
kelyke voorzorgen, kall men veel voordeel doen en vermaak
genieten.
VISTA. Avifta, ei Veue. Op zicht, is eene fpreekwys. in
den Koophandel gebruikelyk '. ~n in het ~yzonder in Wiffel.
brieven. lIet betekent den ]uIil:en tyd, m welken de Wis.
fel brief om te accepteer en overhandigd wordt; moeten de
binnen 24 uuren of aangenomen of met protefl: terug ge·
geeven worden.
•
VISUS. Het gezicht, is een der vyf mterlyke Zinnen, en ge.
fchiedt daardoor dat de Luchtfl:raalen der lichtende ofverlicnte
Ligchaamen door den Oogappel in de doorzigtige Vogten van
het oog vallen, en dus ageer in het oog op de Tunica retina
zoo veréénigd worden, dat ze de Beelden der zigtbaare dingen, gelyk in de Camera obJcura voorfl:ellen. De Ouden geloofden dat het zien door eene uitvloeying van de Radii Vi.
fivi, gelyk zy ze noemden, of gezichtfl:raalen uit het oog ge.
fch!edde. RUnrGER heeft het gevoelen der Ouden en Nieuwen dus getragt te vereffenen, dat l1y meent, dat het zien
gefchiedt, eensdeels door een Emiffio. anderendeels door een
lmmiffio radiorum • dat is door een uitCchieten en invloeien der
lucht1traa!en, of liever door het faamenftooten van die Radii.
Zie het Artykel VISIO.
VISUS HEBETUDO. Een zwak gezicht. Zie het Artykel
GUTTA SERENA.
VIT A. Het Leeven. Zie het Artykel LEVEN.
VITlE DATOR. Zie het Artykel !-IVLECH.
VIT ALES. Zoo wordt genaamd het geene het leeven be~
treft,
VITALES FACULTAS. Is het werkelyk natuurlyk lee ven dei
Men[chen, voornaamelyk in het geene tegens zynen WIl ge[chiedt; by voorbeeld de beweeging des harte, de ademhaa.
Jing, voeding, enz. welke werkingen meerendeels van het
Cerebellum afhangen. Dee[e Vitales Facultas is eenerlei met
de Facultas Naturalis ; hoewel 'er de Ouden een onderfcheltl
tuffchen maakten. plaat[ende de Natura/is in de Lever, maar"
de Vitales in het hart.
VITALlTIUS CONTRACTUS. Lyfrenten, betekenen een
Contr3él:, waarby de Crediteur van den Schuldenaar 10 à r6
ten honderd, of wel meer bedingt; en wel daarom aangezien
het Capita al , na bet amarven van den Crediteur, den Schul.
denaar in eigendom toebehoort. "
VITELLUS. Zie het Artykel CONCHYLIUM.
VIT EX' De Kuifehboom. Zie het Artykel AGNUS CASTUS.
VlTIEUS. Gebrel,kclyk, ook Val [eh , vervalCcht. Inzonder;
j
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heid wordt dit woord gebruikt, wanneer iets onrecht gedrukt
of gefchreeven is, dan zegt men: het is zeer Vitieus.
VITILIGO. Zie het Artykel I.MPETIGO.
VITINEN. WITTINEN. Kleine p!atte Vaartuigen, die in
Pruiffen gebruikt worden.
VITIS ALBA. Zie het Arlykel BRYONIA.
VlTIS IDlEA. Zie de Artykels VACCINIA en UVA URSI.
VlTIS NlG RA. Zie het Artykel WOUDRANK.
VITIS SEPTENTRIONALlUM. Lupulus. Zie het Artykel
Hop.

VlTIS VINIFERA. Zie bet Artykel WYNSTOK.
VlTISCUS MARUSTUS. Is een Spaanfch Gew:ls, met goud.
geele bloemen. Het wordt onder de Plantre perennes geteld.
VITlUM NATURlE. Is een gebrek dat iemant uit de Natuur heeft, by voorbeeld wanneer hy fcheel, doof of een
ftamelaar is.
VITRt\ ANACLASTICA. ScbalglaJen. Zyn beneden platrond,
met een maatig langen hah; inwelke, als men zagtkens a:lemt,
de bodem met een gek raak uitwykt trekt men den adem dus
wederom naar zig, dan wykt hy insgelyks met een krak we.
derom naar binnen •
.VITRA CA VA. Hol-gefleepen Glaren, worden genà~md, wier
boden binnenwaHts gebogen is. Zy worden in de Tubi Bel.
gici. of gemeene Perfpfé1iefglafen, tot de Oculaar - grafen,
insgelyki tot de Verrekykers. voor zulken die byziende zyn,
gebruikt. Zy zyn twederlei: 'Vitra Ca'Va Utrimque, die op
beide zyden hol gefleepen zyn, en Plano Ca'Va, die maar op
eene zyde hol, maar op de andere vlak zyn.
VITRA TONANTIA. Zie het Artykel KNAL-GLAZEN.
VITRAl L. Zoo noemt men een groot Kerkvenf1:er, of een
Venller van een Paleis.
,VITREUS HUMOR. Zoo wordt het glafen vogt in het oog
genoemd, dat het agterdeel van het oog vervult. en wegens
zyne doorzigtigheid. een glas, maar wegens zyn voge. een
olie gelyk is. zynde voorts omringd van een klein vliesje,
'lJitrea genaamd.
VITRIFICATIO. l'itrificuren, wordt genaamd. Steenen,
ertfen, mineraaien • afch en andere dingen tot een doorzichti" Glas maaken. Dit gerchiedt door een hevig' vuur. gely.
k~rwys in het glasmaaken van lood, Spiesglad , enz. kan. ge·
zien worden.
VITRIOO L. Vitriolurn. Koperwater • koperrood. Is een me·
taalagtig Zout, dat uit de raauwe en van den Zwavel~eef1
doorvretene Metaaien en MynllofFen ontllaat , en of In of
buiten de Aarde, tot doorfchynende CryftaUen wordt. 't Heeft
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een zuuren. wrangen en faamentrekkenden (maak en verfchei.
de kleuren. naar dat de Zwavel of op yfer of op koper komt
IC vallen, waarvall het eerfte een groen. maar het laatfte een
hlaauw koperwater maakt. De zoutgedaantige Cryli:alJen worden of van de Natuur aldus loebereidt gevonden, doch zeld.
faam, of ze worden uit byzondere Mynftoffen op eene kon.
fiige wyee gemaakt. D0ch of de Vitriool van het Koper of
Yfcr herkomftig is, kan men aldus nafpeuren: ftrvk denzt:l.
veil aan een met fpeekfel bevogtigd lemmet van' een Mes.
en wordt dit da3rvan niet roodagtig, zoo is de V itriool van
Koper' Erts; maar taft hy het Yfer aan. en het lemmet wordt
'er roodägtig van. zoo is 't een Yteraglige Vitriool. De
[Clorren van Vitriool worden gemeenelyk naar de Landen van
waar ze komen. ollderfcheiden; dus heeft men een VITRIO .
Ll:M ALBUM, witte Vitriool, die niet anders is dan de ge.
meene Goilarfche. doch flerk gecalcineerde Vitriool, welke
daarna weder in water f;eJolveerd, gecoa{;uleerd. en tot groote
koeken gevormd is. Ze moet zyn wit en V4ft. Dezelve
wordt niet alleen voor de Paarden. maar ook voor de Men~
(chen, tegens zeere oogen gebruikt, voornaamelyk als men
twee deelen zuivere Suiker by één deel Vitriool doet. _
VITRlOLUM ANGLICUM, het Engelfche Koperwaler of Ko.
perrood, wordt uit een geel Erts toebereidt: het moel klaar
zyn en doorfnynend groen. ook zeer droog; dat geene 't
welk uit kleine en wille ilukken beftaat. is niet gOf:d. en
wordt maar alleen van de Verwers gebruikt. - VITRIOL.UM
CIPRINUM, Cyprifch Koperwater • is onder de blaauwen de
bell:e. Men vindt daarvan twee foorten , de eene in groote
flukken, welke eigenlyk CypriJcbe Vitriool genaamd wordt.
t;n de ander gejiledme, welke in kleine flukken puntagtig ge(neden is. Berde moelen ze zyn hemelsblaJuw, en voornaa.
melyk als ze gebroken worden, om dat ze van buiten ligte.
Iyk met een geelen roeft bezet raaken. Ze worden van de
Kwakzalvers tegens de ongemakken der oogen verkogt. Men
kan deefe. by gebrek van den Roomfchen Vitriool in deszelfs plaats tot het SympatbetiJcb Poeder gebruiken. - VITRIOLUM GOSLARIENSE, de Saxirche Vitriool, is blaauwgroen, helder en doorfchynende, en wordt in groote menigte
te Goilar gccryflallifeerd, en moet beflaan uit fraaie, groolc
heldere en doorfchynende Cryflallen, en weinig kleine ftukjes by zig hebben, en zoo veel als 't mogelyk is, droog zyn.
Deere is onder alle andere foorlen de goedkooplle en ge.
bruikelyklle. Ook worden daaruit de meefte Geneesmidde.
len der Stoffcheikunde toebereidt. - VJTRIOLUMfJSANUM_
Dcefe komt van PISA en met de Roomfcne byna in kleur
overéén • behalven dat hy niet alleen groener en kleiner.
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maar ook beter koop is. - VITRIOLUM ROMANUM de Room.
fehe Vitriool, is onder alle raarten de zeldfaamfte enbyna
ook de duurfl:e, Iwmenàe uit Italien en wordende maar ter
eere van de Stad Romen dus genaamd. Hy is gemeenelyk in
groore fl:ukken en in groene Cryfl:(lllen, en wordt tOt de wa.
penzalf en tot het Sympathetjfeh Poeders gebruikt. - VI'
TRIOLUM UNGARICUM, de Hongarifehe Vitriool, komt met
de Cyprifche overéén en heeft eer:e fraaie hemelsblaauwe en
zeegroene verw.
VITRIX. Dat is te zeggen, die knoopt, die kIloopen maakt, een
bvnaam van Venus.
VITRUM. Zie het Artykel GLAS.
VIT rA. Zie het Artykel AMNION.
VrrUS-Dl\N3 (ST.) Is acne Dansziekte , befl:aande in eene
geduurige begeerte tot danfTen. met wonderlyke Ligehaam5be.
weeging ,uitzir:nigheid en zonder moede te worden. Dit dans.
fen wordt onder het fpeelen of zingen van zekere deunen. ook
als een geneesmiddel gebruikt, voor de geenen die van de
TARANTULA gefl:ooken zyn. Zie de Artykels T ARANTISMUS en
TARANTULA.
Men leefl: in de maorien van verfcheiden voorbeelden van
Menfchen, die van deefe Dansziekte zyn aangegreepen. en
die eenige dagen, ja week en agter malkander gedanfl: heb.
ben.
VITlJLA. De naam van eene Heiáenfche Godheid, vanwelke
men geloofde, dat zy de vrolykheid in de Menfchen zoodanig
kon de verwekken, dat zy als jonge Kalvers dar.fl:en, want
VituIa betekent eigenlyk in het latyn een Kalf.
VITURUS. Weleer een God by de Heidenen, die, zoo Z'l
vOlJrgeeven, de Kinderen in 's Moeders ligchaam het leeven
gaf, zynde deefe naam afkomftig van het latyn[che woord
Vita, dat leeven betekent.
VITZDOM, VITZTHUM. Was vO::lrdeefen de Advocaat of
Voorfl:ander van eene Kerk of geeftelyl, Sticht, die ook Be·
zorger of Kaftenvoogd genoemd wierd. Hedendaagfch wor·
den de Bewindhebbers of Adminifl:rareurs van eenige geefie.
lyke goederen alzo genaamd, alsmede de Gouverneurs, die
over de Saltzburg[che en Bambergfche goederen in Corinthien
het beftier hebben, zullende dit woord zoo veel als een Vi·
ce-Dominus, een fubftiwut heer, betekenen.
.
VIVA. Zie het Artykel DRAco MARINUS.
VI VA CE. heen Muiikaal woord, en betekent fris. vrolyk
en met eene heldere fl:em.
VIVARIU M FERARU M. Zie het Artyl.el DIERGAARDE.
VIV~RRA. Zie het Artykel F.l\E~.
V~VI·

VIVI. VIVO. VIZC. VIZT. VIZL. VLAA. 6-1-7
VIVIFICATIO. Zie het Arlykel LEvENnlGMAAKJNG.
VIVIPARA Zie het Artykd LEVEND nAARENDI;·
VIVOTER Not:men de Fran(cht:n zulke Ex r'itie- Meef1:ers.
die even zoo veel gewinnen, als ze noodig hebben 0111 te ieee
ven. Uir de hand gdyk men z~gt, h den rand_ Die der'
halven voor hunne leu-;;n maar het dagelyks brood heb'1tn.
VIZCACHE Is eene z,kere (oort van Konynen in Peru, met
een langen fbart Zy onthou,ien zig op de ho()~e s,,~ uw'
bergen en zyn a(chgraauw. Uit bet hair wordt eene fyne Ilof
gefponnen en geweeven.
VIZIR Zie hel Artykd GROOT-VIZIER.
VIZlR. Is dt: naam die in Perfitn aan de Gouverneurs van
eene Stad gegeeven wordt.
VIZIR {{I'\JA of KIAHAJA Is de> Opperhoofmcc!1er, Adju.
lanl ot Sradhou.Jer van ·,jen Groot- Vizier
VIZIRS OU BANC Zyn de 6 Staatsraad en • die met den
Grootvizier in den Dh'an zilten.
VIZLJ PUZLI. Zrw noemen de Inwooners van Nieuw-Snan'
jen den Duivel, di~n zy in de pr3glig gebouw1c en met \:etle
Cieraadjen. in'zonjerht:id met pluimvteren. opge(chikte Tem.
pels. aanbidden. Dit woord zal zoo veel als eene fchoolie
veer of pluim betekenen.
VLAAK Is de ond~'rfie en buitenlle bodem van t:En S:':ip.
waarop de BUlkfiu!dum, en over d<.:e{çn cle inwen',iige bolenl
gelegd wordt, zoo~anig d;;t byna het gantfd.e Sch,p daaro?
ruil:

VLAAMSCH Beduidt zoo veel als NederlaJ1cKh, van het
Franrche woord Fiamalld. een N c!derlander, en d~t moet gt:.
mcenelyk van de Oofl:enrykfche Nederlanden en het Graaf.
[chap Flaanderen verihan worden.
VLAAMSCHE POORT. Is cene (oClrt van Poorr-W!cgen.
die voor groote Tuinen en BUltenplaa'F:n g,"bi u,/;{ worden.
Dezelve is vanboven open. en hetft alleeni,k v~:J weersi,.,::.
ten twee Il:erke Pylaaren , Cr) wordt voor hei overige met Tra.
liewerk geflooten. Deere Pyh:uen hebben {omtyds zoo eene
fierke verdiepin;:: ,dat diergelyke rUimte teffens :ot er;n Schil·
derhuisje kan gebruikt worden. Vanbovt:n worjen d-:zelvt:n
eenigfints [maller gemaakt, en met eene BcJtfl:wetring voor·
zien. op welke mt:drenleels nog een Po!l:ement met Stand.
beelden, Trophtën or Ze"ctekens ge/l:eld wordt.
VLAAMSCHE SCHELLINGEN. Doen zes Stuivers Hol.
landCch.
VLAAMSCH VENSTER. Zoo noemt men romtyds een h,lf
Ventler.
VLAANDEREN. E':ne van de NeleriandCche Provinrien, die
d~n tytel van etn GraaffcLap voert. Zy grenll ten Zui,Jen ~'Ill
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en de zoogenaamde Pais Conquis; ten Oollen aan Henegouwen; ten Noorden aan Braband en ten Wellen aan de
DuitCche Zee. Zy is volkryk. heeft goede weiden en koren',
landen, en eene groote menigte van Steden en Dorpen, Dit
Land heeft op verfcheide tyden ook verfcheide verdeelingen
gehad. VoordeeCen deelde men het in het DuitCch, Keiferlyt
en Walfch Vlaanderen. maar hedendaagfch verdeelt men het
gevoeglykll in het Keiferlyke of OofienrykCche. het Franfche
en het HoJlandfche of Staats-Vlaanderen. Adn het Huis van
Oollenryk behoort alles. wat voordeeCen aan Spanjen toekwam, waartoe de Koning van Frankryk in den Badenfchen
Vreden ,<an bet Jaar 1714 nog de volgende Steden , Vellingen
en Ambagten heeft gevoegd en afgefiaan: Doornik. Meenen,
Verge. Furnes, 't Fort de Knokke. Loo. DixDluiden, I!Je·
ren. Roffelaar, Poperingen , Warneton. Comines, en Warwik. Maar wanneer in het Jaar I7 40 dat Huis, naar het
mannelyke Oir. met KeiCer Karel de VI kwam te eindigen l
heeft Frankryk, ter k waad er trouwe met de Pretendenten, op
deszelfs nalaatenfchap aanfpannende, vooreerft in DuitCchland
en ltalien, ook naderhand in de Nederlanden, redert het Jaar
1: 744 tot 1746 den Oorlog met kragt voortgezet, veroverende
de eene Provintie en plaats na de andere, zoo dat 'er genoegfaam niets van de 00ftenrykfche bezitting overgebleeven is.
Tot het eigenlyke Franfch- Vlaanderen behoort tegenswoordig
het Ampt Douay. de Caftelenye Ryffel of Liile. Winoxber.
~en. Bourbourg, Ca ffe I en Belle Bailleuil.
Het Hollandfche of Staats' Vlaanderen ligt ten noorden. en
bevat de Steden Sluis. Huift, Sas van Gendt. enz. benevens
het Eiland Cadfant; zynde dit Staats-gedeelte van Flaanderen
ook door de Troepen des Konings van Frankryk, in het Jaar
1: 74 ï •onder het bevel van den Graaf van Leeuwendaal , overweldigd geworden. en zulks by verraaing. in eenen tyd. wan·
neer men het minft daarop bedagt was, doch naderhand is het
wederom ingeruimd.
VLAARDINGEN. Was voordeefen eene groote' Stad aan de
Maas, in Zuidholland , maar i~ tegenswoordig een open vlek,
cene kleine Myl van Rorterdam,
VLAG. Pa'Vi/ton of Banie,.m. Is een klein Scheepsvaandel,
dat men gemeenelyk boven op de Maften van de Schepen
plant. Dezelven hebben hunne byzondere Wapens en Ver,
wen, niet alleen om de Natien, maar ook de voornaamfte
Officieren van eene Scheepsvloot daardoor te onderfcheiden.
Men heeft ook byzondere Vlaggen, waardoor' een gevaar.
overgeeving aan den Vyand, uitdaaging tot een gevegt of iets
diergelyks betekend wordt. De blaauwe Vlag is eene Vlag,
die men gewoon is voor de afreis, vanagter op de Schepen te
{tee
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fteeken, om de Matrooren die aan Land zyn, daardoor te
verwitti~en, dat zy zig aan boord begeeven moeten. Maar de
witte Vlag is een vredensteken, daar integendeel de roode
VIJg een teken tot een gevegt is. De Engelfche Vloot wordt
in drie fmaldeelen of Esquaders verdeeld. die zig door de roode,
witte en blaauwe Vlag onderfcheiden, en waarvan ieder door
een Admiraal gecommandeerd wordt.
VLAGGESTOK. Is een tluk houts,'t welk in het zoogena3m·
de Efelshoofd zig bevindt, in helwelke de Vlag gezet en daarin
vafigemaakt word!.
VLI\GSCHIP. Vlootsboofdfcbip. J7aiffeau Pavilloll. Is dat Schip.
't welk van eenen Officier gecommandeerd wordt. die gerech'
tigd is byeene Krygsvloot eene Vlag te voeren·
VLAK. Zoo wordt in de Scheepsbouwkonfi de buitentle benedenvlakte van het Schip genoemd. waarop de Buiktlukken , en
boven dezelven de binnenfie boc!em of vloer gelegd, en ge.
vol,:!yk gelykfaam het geheele Schip gebouwd wordt. In dit
Vlak betla~t de konfigreep, om het Schip naar de zoo~enaamdc
Zt:ilaadje te timmeren. ten einde hetzelve in het Zeilen ligt
door het water fnydt. Voornaamelyk moet men daólrop letten.
dat dit vlak in het midden zyne behoorlyke breedte bekomt.
tegen de voor- en agtertleven fmaller en naauwer toeloopt, en
opwaarts of boven, daar de zyden van het Schip beginnen,
eenigÎlnts rond gemaakt wordt. Het deel by den voortleven
moet voornaamelyk zyne bekwaame grootte bekomen, want
indien hetzelve te fmal is, voornaamelyk by een Galjoen ,zoo
kan het Schip door een Storm ligt omver geworpen worden
en zinken; omdat daar het zwaare gefchut en de Ankers liggen;
maar is dit gedeelte al te breed en wyd, zoo wordt het Schip
te zwaar en onbekwaam om fnel Ie Zeilen, omdat de al te
groote buik het water niet zoo f,hielyk doorfnyden en verdeelen kan. Eerllelyk worden drie tot vier duimen f1:erke
pollen in den bovenkant van de Kiel. van weerskanten, dusdanig ingefneeden. gevoegd, en de een aan den ander gezet.
op3ac dezelven van den eenen Steven tot den anderen reiken.
waarom zy ook, gelyk boven reeds gezegd, om aan .liet Schip
de regte ~edaante te geeV'en, tegen het agler- en voorderdeel
eenigfints fmaller moeten toeloopen. Met dit Pofl:en leggen
en aan elkander voegen. word L op elke zyde van de kiel,
omtrent 16, 18 tot ~o voet. naar de breedte voortgevaaren,
zoo dat zy telkens naarboven rond toeloopen; maar naar de
lengte worden zy uit het midden naarboven toe geheel plat
gelegd, maar vervolgens naar de agler- en voortleven toe al.
lengskens meer en meer regtoptlaande gemaakt. Ten einde ech·
ter deefe Potlen dusdanig gedwongen en gekeerd zouden kunnen
worden, zoo worden dezelveD boven een kolom vuur warm en nat
Ss S
ge.

6;0

V LAK.

gemaakt en zoo lang boven het Vuur gehouden, tot dat zy zoo
dun worden, dat men ze gemakkelyk krom buigen kan, gelyk
dezelven ook heel heet zynde, moeten worden ingevoegd. Al.
leenlyk moet men daarby opletten. dat: de kanten van de Paa.
Jen niet verbranden, omdat zy anderfints niet zoo wel aan
malkander fluiten. Ook IS nog aan te merken, dat de Il:oot
kanten van verfcheide ryen niet moeren op malkander {laan.
VLAKRE TAFEL. (In de Landmeetkunde) Een zeer een\7ouwJig In!l:rument, wa,;rdoordp omtrek vaneen Veldineelle
vlak genomen wordt, zonder eenig volgend uitftel. Het is
gemecnelyk van eene langronde regthoekige gedaante, en on.
derl1:eund door een Fulcrum, voet of Il:ut, ten einde naar alle
kanten gedraaid te kunnen woroen door middel van een bal
en een pypje. Het hetoft een beweegbaar raam, dienende om
een klein papier vaft te houden j en de zyden van dit Raam,
Daar den kallt van 't papier, zyn alJerwege in gelyke deelen
verdeeld Het heeft insgelyks eene doos. met eene Magne·
tifche Naald, en een grooten wyfer (Iildex) met twee gezichten of glaren: en. laatlh:lyk. op den hoek van het Raam. zyn
graaden en minuten getektnd, om de pl~ats te vervangen van
eenen Graphomerer. Zie PLAAT CCLXXL Fig 4. No. I.
I. Om den grond van een Veld ABCDE ,Ibid No. 2) af te
perken. door mUdel van eene Vlakke Tafel, van eenen Hand
vanwaar alle Eleszelfs hoeken gezien kunnen worden, en des.
zelfs affcanden gemeeren door eenen j,erting. Laat de vlakke
Tafel op eene gcvoeglyke plaats F opgericht worden j bedek
dezelve met zuiver papier, waarïn eenig punt naby het midden
de af!1:and (Statio) verWonen: alsdan by dit punt, de Index
en de Gezigten aanvoegende, ten eiilde om daar rondom te
kunnen beweeg\m, rigt het zoo dat fommige merken gezien
kunnen worden by een van de hoel,en van het Veld, veron·
derftel A; van het Statie-punt F, trek een gewaande of ge·
punte Lyn langs de zyde van den lndex; en hebbende FA
gemeeten, de afll:and van de Statie vaf} den voorzeiden hoek,
leg dat af op de gewa~nde Iyn, door middel eener Schaal van
gelyke deden, en laat een teken gemaakt worden op het pa·
pier vertoonende den hoek van bet Veld A. Zettende de
Tafel onbeweeglyk, moet hetzelfele gedaan wordén met het
overige van de hoeken; alsdan zullen regte Lynen. de hoek.
punten veréénigende. insgelyks afgelegd op de gewaande Ly.
nen eene figuur int1uiten , naauw!,eurig even gelyk het Veld,
gelyk zull,s blykt uit EUCLID. 5, 6.
2., 0111 den grond van een Veld te leggen, door middel eener
vlakke Tafd, op twee Statien • van ieder vanwelken all' de
hoeken gezien kunnen worden, door alleenlyk te meeten den
alftand van de Stalien. Laat het lnlhument geplaatft worden
op
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.op de Statie F (Ibid. No. 3'); hebbende alsdan verkoofen een
punt, vertoon ende hetzelve op het Papier, laat de Index by
dit punt aangevoegd worden, ten einde om rondom hetzelve
beweegbaar te zyn; laat vervolgens- de Index agtereenvolgen.
de gericht worden, naar de onderfcheidene ho~ken van het
Veld; en wanneer eenigen hoek gezien wordt door de glafen,
trek eene dtliftere of geftipte Lyn langs de zyde van den ln·
dex: en laat de Index gericht worden, in deeee manier, naar
de Statie G, en op de donkere Lyn, getrokken langs deszelfe
zyde, puntende tot A, zet af van eene Schaal van gelyke dee_
len eene Iyn, beantwoordende aan den gcmeeten affiand van
de Statien , en dit zal het punt G bepaalen. Alsdan het
Inftrument tot de Statie G beweegende , en voegende de Index tot de Lyn, vertoonende de affl:and van de Statien • plaatfl:
het In11:rument zoodanig ,dat de eerfte Statie door de Glafen
kan gezien worden, en het Ir.ftrument onbeweeglyk blyvende ,
laat de lndex gevoegd worden op het punt, vertoon ende de
tweede Statie G. en agtereenvolgende gericht worden door
middel van deszelfs glafen, op alle de hoeken van het Veld,
trekkende (gt:lyk te vooren) dufftere Iynen langs de zyde van
den Index; en de interfeElie of fnyding van de twee duiftere
Lynen. getrokken naar denzelfjen hoek van de twee Statien ,
zal altyd den hoek van de vlakte vertoonen. 'Er moet zorg gedraagen worden dat men niet een deefer Lynen voor eene
andere neeme. dan zullen !ynen. die deefe lnterCeé1:ien vereenigen, eene figuur op het Papier te wege blt:ngen, gelyk
die van het Vdd.
3. Om den grond van een woud, park. of diergelyke te meeten, door de Vlakte Tafel, en dezelve rondom af te meeten.
Veronderftel ABCDEFG (lbid No. 4.) te zyn de Figuur die
gy op de Tafel wilt afperken. Hebbende een vel papier op
de tafel gefield. plaadt uw lnftrument op den hoek A, en
ligt uwe glafen tot den naafien hoek in B, en by de zyde daar.
van trek eene Lyn op uwe tafel. gelyk de Lyn AB. [vleet
alsdan by de heining-zyde, van den hoek A tor den hoek B,
welke veronderll:eld twaalf ketens, vyfmaal gefchakeld. Neem
dan van uwe Schaal twaalf ketens. vyfmaal gefchakeld, en
leg af op uwe tafel van A tot B. Draai alsdan de Index rond.
en rigt de glafen naar G, en trek de Lyn AG op de Tafel:
maar thans behoeft gy den af11and niet te meeten.
Verfchuif uw Infirument van A, en maak een merk daar het
laatfi flond, en plaatll: uw Infirumenc op den tweeden hoek B.
Leggende alsdan de Index op de Lyn AB, draai het gllntfche
Inftrument rond. tot dat gy door de glafen het teken ziet dat
gy gemaakt hebt by A. en fchroef alsdan het Inftrument vaft.
Leggende alsdan de Index op het punt B J rigt uwe glaCtm tot
den
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den hoek C. en trek de Lyn BC op uwe Tafel. Meetende
alsdan de afftand BC vier !,ettingen vyfenveertig fchakels.
neem dien afftand van uwe Schaal, en zet ze op uwe Tafel
van B tot C.
Verfchuif het In!l:rument tot D, fiel/ende een teken by C,
daar hetzelve het laadt fiond, en leg de Index op de Lyn DC.
draaiende het gantfche Infirument rond, tot dat gy door de
glafen het teken by C ziet, en zet dan het In!l:rument van.
Leg dan de Index op het punt D, en rigt de glafen naar E,
en trek de Lyn DE. Meet dan met uw ketting dan affiand
DE met dertien kettingen van vier [chakels, welke gy aflegt
op de tafel van D tot E.
Verfchuif uw Infirument tot E, 11:ellende een teken by D,
waar het Jaatfi fiond, en, leggende de Index op de Lyn DE.
draai het geheele Infirument rond, tot dat gy door de glafen
het teken ziet in D, en fiel aldaar het Infirument vafi, Leg
alsdan de Index op het punt E, en rigt de glafen op F, en
trek de Lyn EF. Meet alsdan den affiand EF met zeven kettingen van zeventig fchakels. welken gy neemt van uwe Schaal,
en aflegt van E tot F.
Verfchuif uw In1hument tot F, fiel/ende een teken by E, waar
het laatfi fiond, en leg de Index op de Lyn EF. draaiende
het Infirument rond, tot dat gy bet merk ziet 't welk by E
gezet is, en zet aldaar het Infiument vafi. Leggende alsdan
de Index op bet punt F, rigt de glafen naar G, en (rek de
Lyn l"G op de tafel. welke Lyn FG de Lyn AG zal fnyden
in het punt G. Meet dan den afftand FG met vyf kettingen
van zevenenzefiig fchakels ,en leg die af van F tot G. - Verfchuif uw lnfirument tot G, fieJlende een teken daar bet laad1:
fiond, en leg de Index op de Lyn FG, draaiende bet gantfche
JnO:rument rond, tot dat gy door de Glafen het teken ziet in
F. en fiel aldaar bet Infirument vafi. Leggende alsdan de In·
dex op het punt G, rigt uwe glaft!n tot A (uw eerfie teken) ,
en trek de Lyn GA. welke, indien gy goed gewerkt hebt,
direél: door het punt A zal loop en , waar gy eerf1: begonnen
hebt,
Op deefe wy[e kunt gy den grond van een 11:uk Lands meeten, alwas bet ook nog zoo groot. En bier fiaat aan te mer·
ken, dat zeer dikwils de heiningen of heggen van zulk eene
dikte zyn, dat gy niet kunt komen naby de zyden of hoeken
van het veld, noch om uw Infirument te plaat fen , noch om
uwe Lynen te meeten. Om die reden, moet gy in zulk een
geval uw In11:rument plaatfen , of uwe Iynen me~en parallel
met de zyden daarvan; en dan zal uw werk hetzelfde zyn als
of gy de heining zelve mat.
4. Met
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4. Met het papier te veranderen. In het meeten van den grond
van een Veld door de vlakke Tafel, en gaande buiten hetzelve, zoo als te vooren gericht, zoo zal het dus uitvallen.
indien het veld heel groot is, en wanneer gy eenige in hoeken
te gelyk moet bevatlen, zoo dat het vel papier al het werk
niet bevatten kan; maar gy genoodzaakt wordt om het vel af
te neemen , en een ander [cboon vel in de plaats te zetten: en
in het meeten van eene Heerlykbeid moeten veele bladen
dus veranderd worden. De wyfe van be~:erking daarvan is
als volgt:
,
Vewnderfl:el in het ro:;dgaan om den grond ABCDEFG (IbjtJ
No. s) te meeteil,gelyk te vooren ingericht, dat gyverkoofen
hebt den hoek A voor de plaats om te beginmm, en vandaar
voórtgaat tot ~, en van B tot C en van C tot D, wanneer gy
komt tot den hoek in D, en DE trekken moet, en alsdan ruimte
ontbreekt om die op de tafel te trekken; zoo doe alsdus.
Eerftelyk, door het punt D trek de Lyn DE, welke meeGaI
zoo veel is van de Lyn DE als de tafel bevatten zal. Alsdan,.
by den hoek van de tafel HM. trek eene Lyn parallel tot
HM, door middel van de duimen en onderdeelingen op detegengeGeIde zyden van het raam, als PQ, en eene andere Lyn
met regte hoeken tot die door het punt 0, als ON. Dit gedaan zynde, teken dit vel papier, met de figuur (I) omtrent
het midden van hetzelve J voor het eerfte vel. Neemende dan
dit blad van uwe tafel, doe 'er een ander fchoon blad op.
en trek daarop eene lyn ,parallel tot den tegengeftelden hoek.
van de Tafel, gelyk de Lyn Re (Ibid No. 6.) Neemende alsdan uw eerfte vel papier, leg hetzelve op de tafel, zoo dat
de Lyn PQ naauwkeurig ligt op de Lyn RC met het befte
voordeel, gelyk in het punt O. Trek alsdan met de punt van
uw Compas zoo veel van de Lyn OD op het [chooue vel papier als de tafel kan bevatten. Dus gedaan hebbende, gaa met
uw werk voort op het nieuwe vel, beginnende by het punt
0; en zoo voortgaande met uw werk, in allen opzigten zoo
als hier vooren aangeweefen is; gelyk van 0 tot E. van E
tot F, van F tot G en van G tot A, veranderende uw papier als
gy 'er gelegenheid toe hebt.
VLAKTE. Superficies. Is de tweede foort van de grootte, die
men in 't gemeen naar de lengte en breedte. maar nogtans
zonder eenige dikte aanmerkt. Diergelyke is de ruimte van
een afgel~oken plaats op den Aardbodem _ of de zyde van een
voorgegeeven ligebaam. Allerbeft kan men de waare eigen.
fch~p van eene vlakte zlg voorftellen • als men denkt, hoe
dezelve ontGaat, indien PLAAT CCLXXI' Fig. 3. met haare
grondlinie zoo veele andere Linien parallel getrokken worden.
als men zig punten in de perpendiculaar.linie, welke d"
hoo&~
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hoogte van de Figuur uitdrukt, verbeelden kan. De Termini
of enden van de gemehl~> pJrallelen . integendeel. formeeren
alsdan de zyden van de Jo >guur of vlai,te zelve. Hoe men de
vlakte af:neeten, in den grond leb~en. op het papier over ..
dra~gen. of ook van herzei ve affleeken, haaren inhoud vin·
den. insgelyks in zekere, zoo wel [elyke als ongelyke dee'
len verdeel en z;tl, en h:!t g~ene nog verder daarby vereifcht
wordt, dit alles wordt in het deel der L3ndmeetkunde, 'e
welk de Planimetrie geheeten wordt, aangewecfen. Vermits
men nu tot de uit meeting van eene iegelyke grootte. eene
tweede van haare foort tot maat verkieren moet, zoo heeft
men by de vlakte het Q/ladraat goedgekeurd, Deere ruimte is
echter dln plat. dan wedrr bJltig. en dierhalven heet eene
platte vlaloe. fllperficier pla71a. of in 't gemeen Pla71wn, die,
waarïn van eene iegelyke fiandplaats van den omtrek tot de
andere, alle punten. volgens den korfim weg, na malkander kunnen getro~ken. worden. E~ne kromme vlakte, Juper.
ficies curva of Glbba mtegendeel, IS, daar men van eene ver.
kooren fiandplaats, van den eenen o:ntrek tot den anderen,
deere punten nict volgens den korfien weg, na malJtancler
trekken kan, o:ndat de Vlak'e, of verheven, COllvex, gelyk
aan een Kloot of Bal, of hol, C071cav(l, gelyk de loop van
een K :mor. ii. Eene iegelyke Vlakte !,an uit een, in hetzelf·
de a~ngcJjo!llen punt, in zoo veel Triangels verdeeld worden,
als zy zyden heeft; insgelyks laa, zig cene it>gelyke vlakte
door de u:t den e(önen hoek in de andere tegen!cggende
getrokken D;è;onal~n in zoo vee!e Triange's verdee:en, als
de FiguU! zy:ien ht:t::!t, behalv::,n twe;:. Voor het overige be·
komt de vl.lkre geh~d verfchillen.ie bl'n3a>r:cn, mar dat de·
zch'e by de eene of de andere groocte ovemogen of be[chouwd
worM.
VLA KTE. Worclt in het MarkrrcheiJen de Z'/3e genoemd I
wt:lkl.! in (le;] TriHig'o i over den le~ten hoei; ib:lt. Vermits
men IHI d~eC;: zyrlt: voor den Shwn totum aanl~eer.Jt. Zoo
noe1-,t 11;'::1 in ti:: MJr:;tf.:hdJ.:on!l: t::Vt!D cer.s den Swwn totum,
de V:~k(e of ~n,'e' fints DONLEGo
VLA:,TE:"<-J\OOG> Zie d:.! i\!:yl\els BOOG
V L!\ KTEi\' -G :~T,'1 L> NU'IIems plciius. 1s een getal dat uit de
Muitl['l: aL.: va:1 t ,:l': andere gctaltm ont/laat; dkrgelyke is
htt getal 30; W11;t dit ontlbat, a!s men 5 met 6 mubpliceert.
welke glttJ/en 5 en 6 alsc'an de zydcn gf:;noemd worden. Zyn
nu d:::el>"n elkalhler geiyk, zoo ol):fbJt uit h~lar c(n Vlakt<:!n·
gen!, Ot ,,::.:Ik (;!tn Qu.dr;:at is. Iei; dubbeld·vbktc-::;el~l worde
in 't reg'_n,kel cl:: ·~~COt;tn,!. 't wdl\ coorde Mu!:ip;i,-:;t:e van
vier g";ld!CIl in l:kJllûer OlJtfiaat. D;t:rgclyken is bet getal
120, want
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120. want dit getal komt uit. als men 2, 3, 4, 5 in elkani
der multirliceerr.
VLAKTEN· HOEK. Ailgulus Plallus. Zoo wordt het deel van
de rUllnte genoemd. 't welk een,:, ("pits ?f ho~k op cene vlakte
uitmaakt. Deere hoek I~ dIerhaIven niets anders dan de nei.
ging v~n twee regre Linien op eene evene vlakte. en wordt
tegen> den klootboek ~efiel,l
VLAKTEN·LIGCHAAM- GETAL. Numerus Plane Solidus.
zoo heet een getal, 't welk oni/lJat, al~ vyf getalen in elkan.
der gemultipliceerd worden, of het i8 het Produft uit een vlak.
tel;getal in een ligchaamelyk getal. By voorheeld 6 is een
Vlaktengeral , welkers zyden 2 en 3 zyn; 120 integendeel is
een Ligrhaarndyk getal, we/kers zydep. 4. 5 en 6 zyn; wan·
neer nu 120 al, het Iichaarnelyk getal, door 6 ais het vlakten
getal gCIPultipliceerd wordt. zoo komt in het Produét 720
het viakten-Ii~chaamelyk getal uit.
VLA M. Schoon dit woord van het Artykel INFLAMMARILI.
TAS overgeweefen is, kan men het vinden op het woord
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V LA M MIG ERTS. Zoo noemen de Berglieden • als hier en
daar in de gan;;e::n eelÏg Erts, zeer dun en breed gevonden
wordt. zoo dat men het fomw}'len met een Mes opligten
kan.
VLAS. Lill!l1n Is een bekend gewa~, dat op de VelJen ge~
zaald wor"t. Het beefr clunne Srengele::n. fmal/e bladen en
bhauwe bloemen; welke ronde Z <~ ! .. nopjes, vol platte en
gilnilerende Zaa ljes na zig lalten. Uir de ftengelen, rrp ge·
wor len zynJe. wordt het e.ge'1 :yk gen3amde Vlas. en hier·
uit het hnnen bereid. Ht::! ZnJ verzagt, vcr;eert. maakt
ry? zuivert, is pynllillend , goeJ voor den hoeft, pyn in de
zy 1en. te::ering en kucb; uirer!yk voor h:lr,~e:: gezwelbn • bloe'
den uit den Neus en aller/:::l S ;.erten. De Iyn-olie wor'lt 'er
ook ui' gemaakt. Het meel ir goeJ voor de boril t:n uiterlyk
een mld lel voor harde gezwellen. Ett werk en ruw linnen
is pynfti Ilcnde.
VLAS-DOTTER. Zie het Arrykd MYAGRUM.
VLI\SKRUID. Zie het ArT\kel LINARIA.
VLASVINK. Frillgilla Ca117labaea. D:::l'fe Vogel heeft daar·
vanJaan zyn naam ontVallgen, omdat hy zeer begeerig naar
Kennip- en Lynza~d is. De kop en rug zyn iballdeur, trek·
kende op het graauwe. De fchagtcn of 11 Igveeren en den
fia"rt zyn zwart, doch aan de elllden wit. De:: buik en ftuit
zyn Iigtgraauw. Het M .. nnetje heeft get:lroone. en hel Wyfken zwarrb·llIn .. pl~"ken op de bOlft De::efl' Vogel zingt zeer
a3ngena311l, fchoon hy daarïn voor den Diih:lvink wykl Zyn
vleefçh is goed toc fpys.
VLECHT.
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VLECHT. Zie het Artykel PLICA.
VLECHTING. De OntleedkundIgen noemen aldus een Weef~
fel van wat vaten het ook zy, doch byzonder Van de Zenu~
wen. Het agtlle paar herlTenzenuwen maakt door zyne veel·
vuldige tal,kingen, te gelyl, met die der groote medelydende
een groot getal daarvan uit
VLEDERMUIS. Ptmmalu. Is eene bekende Keiferlyke en
Pool fche Munt, doende J 20 een Daaler. In Silefien worden
ze Criifcbel !:enaamd.
VLEDERMUlS. Vefpertilio. Is een bekend Dier, met vliefige
en als kraakbeenige Vlerken. die zyne naakte huid bedekl,en.
Dit Dier heeft twee bornen aan het Sternum, waarmede het
zyne jongen zuigt. De Kop zweemt naar die van eene Ral;
hy heeft twee, fOl1ltyds vier hnge ooren. Z yne pooten zyn
in vyf klaauwen verdeeld, die met kromme nagels voorzien
zyn, om hem in het klauteren te helpen. Men kan veele
groote uitlandfche foorten van dit Dier by SEn A en anderen
befchreeven vinden. Men houdt de Vledermuis, gekneusd
zynde, goed in de Jichtpynen.
VLEESCH. Wild Vleefch. Zie het Artykel HYPERSARCOSIS.
VLEESCH.RREUK. Zie het Artykel SARCOCELE.
VLEESCH.EETENDE BEESTEN. Carnivora. Zyn gemeen.
Iyk Roofvogels, die van Menfchen'vleeCch en van gellorvene
Dieren en doode krengen eeten.
VLEESCHHOUWER. Dit is buiten twyfFel een aloud en
hoogftnoodig Ambagt. aangezien het mtnCchelyke Jeeven zonder vleefch niet wel bellaan kan. In de Ryksftad Neuren.
burg bloeit het Gild der Vleefchhouwers, heeft goede or..
donnantien ,en uit het midden van hen wordt iemand tot een
zoogenaamde niend des Raarl! verkooren, pleegende in
zaaken van gewigt zirting in den Raad te heb!len. Te Praag
in de oude Stad, wordt gezegd nooit een Vlieg in de VJeefch·
hal te komen. Dit geloofe men oudtyds door een Tovenaar
te zyn gekomen. Te Koningsbergen in PruilTen pleegen de
Vleefchhouwers op Nieuwjaarsdag met groote Braadworllen
eene Proceille te houden. In het Jaar 160 I droegen ze zoo.
danig een worft plechtIg om, zynde J005 ellen lang en 900
min IS pond zwaar. - Voorts moet een Vleefchhouwer ee·
ne behoorlyke kennis van allerlei Slachtvee hebben, om zig
by den inkoop daarnaar te fchikken. Onder de LandeR al·
waar goed Slachtvee geteeld worde, is Frieiland, Holland,
Jutland, Poolen, Hongaryen en Zevenbergen vermaard.
VLEESCH·LYM. Zie het Altykel SARCOCOLLA.
VLEESCHMAAKENDE MIDDELEN. Een zagt, fmeerig.
balfemiek Geneesmiddel, dat het Vleefch in de Wonden en
Zweeren doet herboren worden. Zoodanigen zyn de Sarco.
(olla "
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roJl". Wierook, Terpentyn. de natuurlyke Balfemen, de bal~
rem van Arceus en diergelyken.
VLEESCH_N AT 'tI.n Offwvleefcb. maakt men op deefe wyfe :
Neem fneedJes O(f~nvl.:e(ch. een duim dik en wel gek!opt.
met vier of .,yf reepen Spek; doet dit in een CalferolofSlOof·
pan. met uien. pinkl1:ernakels en karomen. Als het Offenvleefch eyn Sap heeft gegeeven. zet men het op een flerker
vuur, en fchoon Van kleur geworden zynde t befproeit men
het met de bouillon. en men doet 'er vyf of zes kruidnagels,
wat pietercelie en bieOook by; door en door gaar zynde t
wryft men het door cen Teems.
Vleifcbn.at v/ln KalfJvlufcb. maakt men op de volgende wyfe: fnydt een Kalfsfchyf in fneden; klopze en leg ze op den
grond van de Stoofpan; doe daarby eeOlgc Uien in fchyfjts
gefneeden. karooten en pinkllernakels; dek de pan toe en
floof het zagtkens. tot dat het Kalf!vieefch het Sap heeft uit~
gegeeven; dan doet men 'er meer vuur onder. en wat pieter.
celie met kruidnagelen by. en verder zoo al!boven.
VLEESCHVLIES. (In de AlIatornit) Een SpieraglIg Vlies. dat
in de viervoeti~e Dieren, die daardojr hun vel beweegen.
gevonden wordt. De Menfch heeft dit bek:eedfel niet. ichoon
'er Ontlli!edkundigen geweefl zyn. die hetzelve gelldd heb.
ben.
VLEESCHZUILEN, Zyn (in de Ál!atolnie) vleefi 6c Aanhang.
fels die in de holligheden van het hart ge.onden worden.
Zy houden zig vafl aan de twee wandtm deefer holligherlen.
en naderen ze in h~are faalDentreHin~ tot malkander.
VLEEliGE TEKEN~N. Zoo wor.\en. in de Aflrono:nie.•
de Maag1. de Waag en de Waterman p,enoemct, om dat deele
tekenen naar de verbeelding der Atlrunomiflen, Dieren en
PI~nten vleezfg zouden maaken.
VLEEZIG UITWAS. Zie het Artykel S.'d!.COMA.
VLEKKEN. llet middel om de Vl~kken Vln lIJkt uit het linnen en P"pier weg te neemen • is dl!: i\~~n mo!!t ze aalillonds
n,lt maaken met wat verjuis en zy zull.:n vcrdwynen; heeft
men 't nkt. dan moet men ze n,et Zuor rg befhykcn. maar
vetjuis is beeer; heeft men ook ~c('n Zl,uring. dan neemt
meI! fchoon water. w.Hlïn evenveel gc:wlgt van zout gefmol.
ten is. De Chinedche cn Druk-inkt wil 1J.I~r drde middelen
nkt luifleren • maar zy kan de pis. voornaamdyk Kauenpic
n:t::t weder'h~n.
VLEKKEN. Zie het Artykel MACULlE.
VLEKKl<:N iN DE M/\;\N l.. Z· h A
I
VLEKKEN IN D~ ZON. S Ie et rtyke MACUL4".
VLERK Zie het Arryk, I VLEUGiL.
VLEUGEL. Ala. Dit woord heeft ver:cheiden betekeni{fen~
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en beduidt (I) een vlerk oF wiek. waardoor een Vogel in de
lucht vliegt. (2) Een Leger wordt gezegd een rechçer en
linker vleugel te hebben. aan beide zylien van tJet Ligrh1am
des Legers (3) De vaan van eene Scheepsmafl wordt de
Vleugel genaamd. (4) DI' we"~rzydfehe d/",plen van het mid.
delgebouw noemt men ook Vleugels, (5) In de Kerken wor.
den in 't byzonder Vleugels genadmd, heriekte '.:'n met PyJaa.
ren of wanden omrif1gde gangen. die den huik van eene Kerk
aan {wee, dri~ of alle vier de zylien omringen.
VLIEG Een Gefternre, van vier Sierren , van dewelken I
van (L .ierde, 2 val de vierde en 1 van de zesde grootte
is. DI! Scerrebeeld bevindt zlg neve'1~ <ien kleinen Driehoek.
tuffe""n het honfrl van Medufa len R1m en rie P1ejarles.
CR HeVEL Ilelt hetzelve in zynen Firmammto SobieJciano I Fig.
A a. in prent voor
VLIEG of HONIG BYE, .Apis Jeu Mu[ca. Is een ander zui.
de:yk Geilerote, ook van vier Sterren, in den Mt:lkweg, tus.
fchen den zuid er Driehoek en den Karels·Eik. Deszelfs Iler.
ren zyn 2 van de vierde en 2 van de vyfde grootte P NoëL
bedt ,ij! Srerrebeel , op P'~uw waargenomen. gelVk uit zyne
Objervatlo"ibus ill Illdia & china {afJis blykt. Voor het ove.
rige heef! HEIIEL, in Pnáom . .Aftronom p 319 de Jengteen
breedte van de.efe Sterren uit HALLEYS Objer'IJationibru aange.
merkt, en dezelven in Firm. Sobipjc. Fig l' ff lil prent voor.
gelleld •
.VLIEGEN. Zyn bekende kleine Infeélen, die in heere dagen
zeer lafiig vallen en veel bederF veroorzaak en Om dezelveD
te verdryven , maak de Muuren nat mer het fap van kauwoer.
de, die men in een Mortier gefiampt heeft, en geen Vlieg
zal 'er op ~aan zitten. Men kan met dit Sap Je huik en bil·
len der paar~en wryven, wanneer geen vlieg die Dieren zal
plaagen. - Leg de Laauwerler·beff~n in Olie te week en • en
beftryk daarmede het hoornvee. dan zal het in Tuil gelaaten
worden.
VLIEG (Spaanjcbe Vlie!!) Zie het Artykel CANTHARIS.
VLiEGENOE AAPEN, Zie het Atlykel AAP.
:VLIEGENDE BRUG Zoo wordt die foort van Bruggen ge,;
noem<1, die niet op een vatten grond of paalwerk gebouwd,
maar uit zulke !toffen bellaan, en te faamengefteU zyn. wel.
ken ie ,igenfchap hehben. dat zy op het water gemak'kelyk
dry'lcn; diergeiyken zyn eensdeels de holle Ligchaamen all
Scheepen . ledige vaten oF tonnen, enz. waaruit de Valbrug.
gen, Veeren en Scheepsbruggen ofJrftaan zY'l, deels ligt
h -ut. Biefen en diergelyke!l. gelyk zulks aan houlvlOiten en
Bles"rul!,~en waargenomen wordt.
VLIEGENDE DORPEN jn Cb,na. Zyn zw~mmende of dry.
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vende Dorpen t die op de Rivieren t van de eene plaats naar
de andere gedreeven worden. Sommigen worden van 200 en
meer familien bewoond. Het fondament deefer Dorpen hefiaat in een dik eD /lerk 13amboes·riet. Dit wordt met tou·
wen en houten zoo dig! aan malkander gehegt, dat 'er bet
water niet kan doordringen, Hierop uouwen de Inwooners
hutjes van planken en andere ligte fioffe, die ze vanboven
met mattilO bedekken, en met vrouwen kinderen bewoonen;
niet anders dan op het vatl Land. Zy dryven 'er bunne COOl.
merc!e in allerlei Chineefche Waren op, zwemmende dus
langs de rivieren van de eene plaats naar de andere. Hier
tOt gebruiken ze geen Zeilen, maar laaten zig of met den
firoom voorrdryven. of zy trekken hunne Dorpen met tou·
wen tegens den firoom op. Als zy ergens kOllen, alwaar za
iets vérkoopen willen, fieeken ze groote boomen in den
grond, en maaken dus hun Dorp vatt Voorts is 'er in
China ook eene foort van Scheeps·Steden. Doch deefen be~
fiaan niet uit huifen , maar uit gemeene Schepen; zynde Vlao,
ten van 400 en meer Schepen; opwelken de Chineefen met
wyven en kinderen al hun leeven woonen; de rivieren op' ea:
afvaaren. en hun Koophandel van de eene plaats naar de an·
dere dryven. Als ze opbreeken, fchynt het als of eene gant~
, fche Stad bewogen wierdt.
VLIEGENDE DRAAK. Draco Voltint. Is een vuurig lucht.'
teken (Meteorwn) van eene taamelyke grootte, dat uit grove
en vette, of werkelyk aangeflokene , of naar de wyfe van
een Phosphorus fchynende dampen beRaat, van de lucht fnel
voorrgeJreeven wordt, en dus eenigfints een vliegende draak
vertoont.
VLIEGENDE VISSCHEN. DeeCe zyn van menIgerlei (oorJ
ren en worden hier en daar op zee, voornaamelyk by het
Portugeerche Eiland .AJcmjion. in de Ethiopifche Zee gevonden. De meetlen fchynen den Haringen in grootte en gedaatl.
te gelyk te zyn. Voorts zyn de veelerlei Coorten, in grootte. Cmaak. kleur en vleugelen onderCcheiden. Sommigen hebben by iedere vleugel nog een ander klein vleugeltje. Deer,'
vleugels zyn van eene fyoe huid, zwartbruin van kleur, en'
met veele vouwen en fyne graaten doorregen. Deefe Vilfcherl
hebben zoo wel in het water als in de lucht. veel vervolgers.
en van andere Vilfchen en van Roofvogelen ; waarom ze
nooit alleen zwemmen, maar zig in cene groote menigte'
faamenhouden; en als ze in Zee hunne vyanden gewaar
worden. vliegen ze Coellyk fdamen in de vrye lucht. Edoch
daar worden ze ook aanftonds door de Roofvogelen vervolgd.
en fchieten wederom naar het water, voorn8amelyk omdat ze
toeh niet hoog kunnen vliegen. immers niet verder dan 150'
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rchreeden van het water. omdat ze hunne Vleugelen die
droog geworde". waren, telkens we~er~m nat moeten maaken;
waarom ze memgmaal van vermoeidheid tegens da Zeilen en
in de Schepen vliegen. De VifTchers neemen ze dus leeven .
dig. laaten ze aan een hengel in zee, en vangen 'er dus groote
VifTchen mede.
VLIEG ENKAS. Maakt men vierkant. van onder met een
bodem. en van boven en rondom moet ze bekleedt zyn met
grof wit Gaas, en digt by de Keuken gehangen worden op
eene luchtige plaats. zoo veel op het noorden als doenlyk
is. om de fpyfe des Zomers daarin op te fluiten en te beo
waaren, dat 'er geen vlieg of eenig ongedierte by komt.
VLIEGENNET. Zie het Artykel MmclPuLA
VLIER. SambUC!4S. Dit gewas i~ tweederlei , als laage en
boomvlier , I!enaamd Sambucus bumilis en arbQrea. De laage
wordt ook Eba/us ~enaamd. en grodt op fchaduwagtige en
vogtige plaalfer. Zy is in Duitfchland, Italien, Frankryk en
Zwi![erland zeer gemeen. De Sambucus arborea ii wederom
(I) geJ;lJeene Vlier. Sambucus vulgaris, rJomeftica. (1) V Iier
met gekorven bladen, Sambucus laciniata. (3) Boomroo[en.
Sneeuwballen; Sambucus rofea, Lycoftapbylos Mufcula. (4)
Watervlier • Si/mbucus aquatica, paluflris. (5) Wilde woudberg- en Hem-vlier. Sambucus Sil'IJeflris. montana. Cervina.
De gemeene vlier groeit op vogtige en fchaduwagtige pla:lt.
fen. aan muuren en heiningen. rl ier met gekorven bladin
wordt in hoven getcelrl. De watervlier {laat aan de beek en •
en de wilde bemint een berg- en mofchagtigen grond. Voorts
heeft de vlier een zonJerling gebruik In de Medicvnen; want
uit de befien wordt gemaakt het dikke Sap of Con [erf • Tme·
tuur, Spiritus enz. De Sambucus a!uatica komt in Juny
voort, Î> meelt zonder reuk en maakt geene befiën. waarom
ze door den wortel moet voortgeplant worden. Zy mag wel
eenigfints vogtige Aarde hebben; en als men den bloeffem
in tyds afplukt, bloeit hy J doorgaands in den herm: ander.
maal.
VLIES. Ridder.order van bet Gfllden·YJies. Zie het Artykel
GULDE- VLIES ORItEN.

VLIES. Membrana. (In de Allatomie) Een LigchaamsdeeJ. dat
voortkomt uit eene byeenkomft van veele in de breedte ge.
fchikte vefelen. als eene foort van Iywaat. De Vlie[en gee.
yen mede cn hebben. naar den aart hunner Caamenflellende
deelen. veerkragt.
Die. welken uit peesagtige of aponeurotfeko VereJen zyn
faamengeweeven. zyn elaltieker dan die. welken uit band·
vefelen of anders &;eaarte vefelen beflaan. Zy zyn. naar do
plaat-
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pl21tfen. dunner of dikker, flapper of meer ge(pannen. of
meer of minder gevoelig.
De Vlieren zyn natuurlyk wit en meer of min doorfchynende, naar dat zy meer of min met bloedvatt:n doorweeven
zyn. Zy hebben voor het overige lot gebruik: 1) om de
andere èeelen Ie dekken en te b~fchermen, gelyk het harde
en dunne berffenl7lies, die het brein bedekken. '2) Zy maa·
ken alle bui fen in het gantfche Konll:!uig uit, en vede an·
dere deelen. die allen yliesaglig zyn, zoo"~ni~en als de
Maag, de Darmen. Pishlaas, enz;. 3) Zy dienen om de
deelen, welken buiten haar zig altoos verplaatCen zouden.
valt te binden en in hunne ligging te hou hm , gelyk het
Darmrch~ilJ het Net, enz;. 4) Om de gewaarword:ngen en
leevendige aandoenipgen der uitwendige voorwerpen op onze
zinnen te maatigen. gelyk de opperhuid voor het geI/oei, het
vlies dat den neus bekleedt, dat der ooren. &c. en eindelyk
heeft het veele andere gebruiken.
VLISSINGEN. Eene gefortificeerde Stad der Veréénigde Ne:
derlanden • in de Prol/intie Zeeland, eene myl van Middel.
burg J op het Eiland Walcheren gelegen I alwaar de Schelde
in de Noordzee valt. Zy heeft den tytel van eell Marqui.
faat, eene goede haven en eene groote va3rt; welke door
de gantfche Stad loopt I en ruim en diep gtnoeg is om eene
~eheele Vloot te bergen. Deefe plaats, als mede de Sra J
Veere. behoorde aan de Prinffen van Oranje I welken daardoor in de Vergadering der Staaten van Zeeland twee ftemmen hebben gehad, lot in het Jaar 1723. wanneer men in
voorflag ~ebragt heeft, om deefe twee Steden voor oDafhankelyk te verklaaren. en dUi den Prins van Oranje die twee
fiemmen te onttrekken; 't welk echter door de luffchenkomft
van George de I, KOPling van Grootbrittanien. verhi:lderd
wierd, vermits deefe de belangen van den Prins tegens da
Slaaten heeft verdedigd. Dit gefchil (wegens de nalaaren[chap van Koning William de lIl, als Prins van Oranje)
voorlduurende lot in het Jaar 1732, moeften de Staaren Ge.
neraal, van wegens de ~oederen van het Huis van Oranje.
vermits zy de Voogdyfchap om die te bellieren, federt het
J aar 1711 op zig genomen hadden, verantwoording doen.
wanneer de zaak op nieuw begon. De Provintie Zeeland
fteunde 0 p het recht van opperll:e eigen dom, uit hoofde waarvan zv gerechtigd zoude zyn J de zaak naar haar believen te
fchikken, ten welken einde zy op den 17 November 1732.
het be fluit genomen heeft, om Vliffingen en Veere vry te
verklaaren, als niet onder de heerfchappye van den Prins
behoorende , mits aan denzelven het geld, als Kooppenningen. eerlyds daarvoor betaald zynde, wederom te geeven;
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heere men op den 19 November \9an hetzelfde Jaar ~
te Vliffingell . byeene Declaratie, de Onderdaan en van hunnen eed ontnagen. en dezelven aan de Sraalen van die Provintie verweefen. Vervolgens vond men geraaden. om van
die befluic :lan de Staaten Generaal in 's Graver.haap't' kennis
te ge even • en dezelven cot byll:and Ce beweegen; iJl~~r rft't.fe
zaak in de vergadering gebragc zynde, ontmoerede onre!hane
zwarigheden; want de Provincien Gelderland, Vries land ,
Groningen en Utrecht, fchoon dezelven in den beginne omtrent die zaak onverfchillig waren, kanteden zig niet alleen
da3rtegen aan, maar de Koningen van Grootbriltanitn en
Prui1fen behartigden ook de belangen van den Prins. E" wan.
neer in het Jaar 1734. ten gevalIe van Pruiifen, de goederen
van Oranje verdeeld zyn geworden. die anders volgens het
Tell:ament van Willem de lIl, op het Huis van N~fTali al.
leen gemaakc waren, ook .in heczelfde Jaar de tegenswoorrlige
Peins. (naamelyk van dIen tyd) mec de Kroonprinces van
Grootbittanien kwam te trouwen, heeft die Kroon by alle ge.
)egenheid getracht. om deefe Verfchillen ten voordeele van
den Prins te bef1jfTen, maar niets kunnen uitwerken; tot dat
~indelyk de algemeene nood. den weg daartoe gebaand heefe,
als waarïn zig hec Land, niet alleen door het berooven van
deszelfs Barriere-Plaacfen, maar ook zelfs door het bemagtigen van Staats-Vlaanderen door de Franfchen, bevond, en
wier oogmerk was om den Staac naar hunnen wil te dwingen
over zulks de Zeeuwen, in deere zoo verwarde tyden, o~
den aannaderenden vyand met eend ragt te keer te gaan, geen
bekwamer middel zagen,. dan de Prins van Oranje fot hunnen
Stadhouder te hebben, ten welken einde de met yver aange.
daan zynde llorgeren, hunne Overheden daarroe verZOgten •
gelyk ce Veere h.::t eerll: gefchiede is, welke daarïn toegell:emd.
en op den 25 April 1747 zyne Doorluchtigheid voor hunnen
Stadhouder, Admiraal en Kapitein-Generaal verklaard hebben, welk voorbeel,f die van Vliffingen. en niet alleen de
overige Steden van Zeeland. maar ook alle de Provintien in
zeel' korten tyd gevolgd zyn_ Dus heefe die voorverhaalde
zaak een gewenfcht einde genomen, en 0111 den twill:appel
geheel te vernietigen, hebben de Staaten van Zeeland ceffens
ook gerefolveerd. die patrimonieele goederen aan den hooggemelden Prins. met alle Rechten, af te Il:aan. denzelven
verklaarende voor den wettigen Marquis van VI11Iingen en
Veere.
VLISSINGEN (NIEUW.) Eene ho/landfche Velling- in ZuidAmerika, op het Erland Tabago, welke de Franfchen in het
]a~l' l~n veroverd en ge!lecht hebben.
VLOED.
VOOrts
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VLOED. (WITTE) Is eene moeielyke kwaal, waaraan veele
Vrouwen t!n Dogrers onderworpen zyn Om dezelve te ge
neefen , neern een half pinrje nieuw gemolken koemelk, en
een hanci vol van cie bovenlle toppen der bloeiende brandne.
tels en een Scrupel geRooten kaneel; doe dit te faamen zoe·
te/yk tot niet wel op de helft verkook en , doe het cloor een
doek en gebruik dit des morgens nuchter. Men moet dit
nege~ dagen agter malkander doen; <loch het gebruik V:IO dit
Genee~middel moet met eene naauwkeurige leevenswyCe ge·
pallrrl gaan, geen Spek of iets anders eetende. dat bezwaart
en moeie/Vk om re verteeren is.
VLOED. (PIS- of BLOED.) der Paarden. De Pi!vloed der
PurJen onrRaat UI[ een verhit bloed en inflammatie der Nie·
ren. De oorzaak. voornaamelyk in de Jonge Paarden, is de
al te zwaare arbeid, of dat ze ongtzweetle. en nieuwe Ha.
ver, of tiie dnor zout water is nat j!eworden, gegeeten he!>·
bèn Het middt-I ter geneefing is het volgende: onttrek die
Paarden de Haver, en geef hun Zemelen in rie plaats en friffe
groente; zet ze een Clylh:er en doe ze aderlaaten; doe omtrent -frie ponden poeier van de LevantCche Bolus in drie pin.
ten water rmelten en kook en ; giet dit in een emmer water en
doe 'er nog een handvol van diezelfde gelhmpte Bolus by.
en geef dit aan het Paard laauw te drinken. Het Bloedpiffen
ontRaat. omdat men het Paard in de hitte van den Zomer, te
fterk heefl doen draaven Het geneesmiddel daarvoor is dit
volgende: doe her Paard aderlaaten , en geeft het, vyf of zes
dagen agteréén, een glas braakwyn in. Heeft het kloppingen
der Flanquen, zoo zet het een verfriffend Cly!leer. daar men
eene once gemeene Driakel 10 doet.
VLOED. Zoo wordt eene groote Rivier genaamd, waarTn Eb
en Vloed is, gelyk de Nyl, en dergelyke aanzienlyke Ri·
vieren.
VLOED of RIVIER. Is de naam van een gellernte, door
hetwelke men eenige Sterren aan den Hemel in order heefe
willen brengen. Men merkt onder de Sterrebeelden dried,er.
bande Rivieren aan, als daar is de Eridanus, in bet zuider·
deel van den Hemel, de Jordaan en de Tyger in het noorder.
gedeelte.
VLOI~IBAARE MATERIE of STOFFE. Zoo wordt in de
R'jdroflarjclJ of waterweegkunde die !lofFe genoemd, welker
deelen niet wel te raamenh~ngen, maar ligt kunnen gefcbei.
den worden. Deefe eigenfclup wordt voornaamelyk daaruit
erkend, omdat door diergelyke materie. alle Iigchaamen vry
en ongehinderd beweegd kunnen worden, dat dezelve door
haare eige zwaarte zig in droppels verdeelt, de gedaante of
figuur van een ieCelyk vaatwerk ten eedle aanneemt. en in·
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dien dezelve in geen vaatwerk gedaan Wordt, aanLlonds uit
malk~nder loopr.
VLOEIBAAR GEDEELTE. Wordt gemeenelyk Vocht gema:nd. Het leeven hangt van de ~elladige beweeging der
Vochten af; maar zoo dra die fiilfiaan. gillen zY. worden
fcherp. bederven. veroorzaak en duifende fooTten van Ziektens
en den dood. De beweeging der Vogten hangt van die der
vafie deelen af. De vloeibaaren zyn een faamen/lelCel van beo
weeglyke deelen. die geftadig door de beweeging der vafte
deel en. die dezel ven opfluiten en het lee ven aan het Iigchaam
geeven. geroerd worden.
De Vogten of vloelbaare /loffen zyn tweederlei. prillliti'l.ll! elt
byvogten. De primitiven zyn die. waarvan de anderen haaren
o~rfprong hebbell; zoodanigen zyn de Chyl en het bloed.
De Byvogten zyn. die van de Chyl en van het bloed worden
uirgel!Onderd: zoodanigen zyn de Gal. het Speekfel , enz.
VLOEIBAARHEID Zie het Artykel FLUIDITU.
VLOEIBAARMAAKENDE POEDERS Worden door de
E{f1ijeurs gebruikt OIO het goud en zilver vloeiba:1l te maa.
h'n.

VLOEISTOF. (In de Metallurgia.) Alterlei Ligchaamen, die
door het vuur ontbonden kunnen worden.
De Vloei!1:ofFen kunnen tot twee Coortengebragt worden. naamelyk de glasagtigen en de zoutagtigen. Door de glasagtigen
verllaan wy alle de geenen die of van zj~zelven eene glasag.
tige gedaante hebben • of dezelve door het Vuur verkrygen ;
onder de voornaamllen vanwtlken men telt het Loodglas , het
Gl s v.m Antimonium en de Borax. Onder de zouragtigen
verIlaaI men alle de geenen die faamengellelJ zyn ult ZOut,'t
zy van Tartar. Nitr. vall Alcali of dergelyke. Zie de Artykels
Fu'IO. HYDROMETER, JMMEIlSIO en LUCHT.
VLOER. De Vloer van eene kamer. wordt gemaakt of van
Steenen of van Planken. Een Steenen Vloer noemen de
Franfchen 1411 Pa'l.lé, en een Planken Vloer. Uil Plancber.
V LOO. Is een bt:kend ongedierte. dat Menfchen en Dieren
plaagt, waarom men dezel \'en moet zien uit te roeien. Het
befte middel daartoe is, in het vroege voorjaar. al het Ilroo
uit de bedIlede weg te doen. en nieuw wel uitgeklopt Ilroo in
de plaats te leggen. de flof vanon:der de bedfteden. Ledikan·
ten en Vloeren dagelyks weg te do.:n. de dekens wel te door.
zoeken. uit te Cchurlden en in de verfche lucht te hangen en
alles zeer rein te houden: ook befproeit men de vertrekken
met bet afkookfd van wynruit en pis: of men legt Alf~m en
wvnruit. onderéén gemengd. op het Stroo of op de Matras.
fen; of. doe iB een pot met water kooken eene once poeder
van Sublimaat, een kwartier uur. en befproei de kamer daar.
mede
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mede vier dagen a~ter malkander; of berook de kamer met
wilde Thym, of met onzer lieven Vrouwen bedll(oo en Po.
lei, en men zal het gamfche Jaar van dit ongedierte ontfla.
gen zvn
VLOOKR UID. Zie de Artykels DENTILARIA , PERSICARlA en
PSY!.LIUM.

VLOOT. Zoo heet een zeker getal Scheepen • die te faamen
Zeilen, of tot den Oorlog, of ORI den Koophandel, of om
andere oorzaaken.
V LOT. B~!ekent by de Schippers, alles wat op het water
dryft. waarvan komt Plotmaaken, een Schip dat vaft zit. wederom aan het Vaa'en helpen. Zoo noemt men ook Plot
'Worden, wanneer de Vloed wederom komt, en de Scheepen
daardoor opgeligt en het water vaarbaar wordt. Een Plot beo
tekent ook tene verzameling van zwaar hout, dat aan elkan.
der gehegt is.
VLOTHOUTBOOM. Zie het Artykel SUBRR.
VLOTS. Berekent in de Marktfchelkonft tece vlakte van Edelgefleente. welke in de groef naar de breedte. niet alleen
horizontaal naar het Veld loopt. maar ook. dan boven, dan
beneden, zig verheft of /lyg!. maar niet gangswy I.e I1:rykt . ver.
mils dezelve in eenen niet al te hoogen noch 21 ce diepen grond
leggende, ten eer/le weder "all: gefleente heeft. Deefc Vlots
wordt verdeeld in een zwakken en magtigen, waarvan de eerl1:e
omtrent J. t of 3 dwarsvingeren , maar intc;:gendeel de laaI ft.
gemelde zoo veel voeten. ja fomryds wel een geheeJcn Lach.
ter of Vadem en daarboven in zig houdt. J)erhalvc:n heet
men diergelyke ook in fommige plaat fen zweevende Gangen;
gelyk dan fen Gar,g. als hy m2ar hè'neden 2C val~, reeds
eene Vlots genoemd wordt. Deefe Vlo!fen zyn in 't gc::m:en
voorhodens van goede en edele G:Il'gen.
VLOTTEN. Be!1:aan uit aan elkander r,ehegfte groN': Bno·-nen
of Balken, die in een Bo(ch geveld, en aan de naalll- Rivier
gebragt , aldaar met yferen krammen en rouwen aan ma:kander va/lgemaakt en dus met den I1:rool11 veele mylen ver weg
gedreeven; vervolgens van elkander l()~gcm_l:;kt. op hel L~nd
getrokken. en tot mallen en ander timmerLout ['.ellluikt worden. Somwylen worden ook vetle JUirtlld ndemen brand.
hout op deefc;: wyfc;: uit het eene Land!ch~p naar het andere
gezonden. Dus wordt het hout dat re 11111t: tot de Zourbranderye wordt gebruikt. te water uit Saxen gezonden, tcn welken einde een afzonderlyk HOlll ämpc is opgericht. het welke
Jaarlyks uit de Keurvor/lelyke SaXifche Kamer betaald wordt.
Volgens het laatl1:e Contraét. wordt een vadem Vlothout van
3 ellen, zoo als het in de Boffchen gehouwen wordt, goed
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en kwaad door malkander, voor een zekeren vallen prys ver.
kogt.
.
VLOUW of VLOUWNET. Wordt ID het hout geh!ngen.
om houtfnippen te vangen, of tutfchen twee hoo~e baolnen of
baaken, waaraan het net vanboven vafigemaakt wordt, en
zoo dra de houtCnippen daarin gevlogen zyn, laat men het
een~klaps vallen, door middel van een Katrol.
VLUCHTIG Zie het Arrykel VOLATILE.
VLUCHT VAN EEN MORTIER. Zoo heet het voorfiedeel
van een Mortier, van het hoofd af tot aan de kamer. De
Franfchen noe'TIen dezelve Vo!ü.
VOAOOROU Zie het Arrykel DouRou.
VOCAA L· MUZIEK Wordt genaamd, 'c welk alleen uit menfchelyke fit'mmen hefiaat
VOCABULARIUM (In de Spraf/kkonjl) betekent de verza·
mellng van de woorden eener Taaie met derzelver bereke·
nilfen; anders ook genaamd een Diêlionarium, Lexicon of
NomenclaturlJ.
VOCATIE. Wordt genaamd wanneer iemant door eenen Lafi.
brit:f of door Gedeputeerdens van eene opperfle :nagt, tot eene
kerl<elyke of civiele bediening geroepen wordt.
VOCATIVUS Dus noemt men, by wyfe van boerten, een
loofen en doortrapten bot'f.
·VOCATIVUS. (In de SpralJkkolljl.) De vyfde Naamval, waardoor lemant aangefprooken of geroepen wordt, als 0 Heer I
o Vriend! Zy wonlt gemecnelyk door een verwonderings.te·
ken un~eroond.
VOCIFERATIO. Het fchreeuwen, wierd weleer by de oude
Geneesheeren, als een hulpmiddel ter bevordering van den
Oll,jOOP des bloeds in de Long, voorgefchreevt:n of aange·
raaden.
VOCIFI<:RATOR, Zie het Artykel BooTEs.
VOCIS INTERCEPTIO. Zie het Artykt:1 APHONIA.
VOCIS PRI VATIO. Zie het Artykel ANAUDIA
VOCKEN. Zyn groott: witte Vogels, wit:r Vecleren tot Pluimen gemaakt en op de hoeden g{'draagen worden. Zy behoo.
ten tot de hooge Jacht.
VOEDEND SAP. Een flymagtig Vogt, dat uit het voedfel
gehaald is, en ter herflelling der gewoonlyke afneemingen,
des hezielden Ligchaams dient.
VOEDER. Dus wordt by de Berglieden eene ;ilekere maat go·
naamd, waarby allerlei Erts, Steenen. &c gemeeten en aan.
gevoerJ worden. Doch deere maat is naar de verfcheidenheid
der plaatfeo ook verreheiden. Men noemt ze elders Seyliet.
Eerryds wierdtm 3 Karren voor een Voeder, en ~o voeder
vOQr een Roft t;ert:licnd.
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VOEDEll. GRAANEN. Houdt te HallOver J2 Malter , gelyk
I Malter 3 Schepel, en I Schepel 2 Himtm. gelyk I Himte
3 MetJen. Te Hildesheim maaken 40 Schepel J Voeder.
VOEDER-MUUR of KLEED VAN EEN MUUR. Zoowordt
in de Fortificatie de Muur genoemd, waarmede men de aar.
deo werken van eene Vefiing vanbuiten bekleedt.
VOEDER WYN. Vebu. Houdt in den Elzas 24 Aam, I
aam tot 24 Maat gerekend. Te Worms, Maintz en CalTel
~ Aam. het aam tot 20 Quart, en 1 Quart tot 4 Maat ge.
rekend. Te Heilbron heelt het Voeder 20 Emmers, en I
Emmer 24 maat. Een Frankforder Voeder heeft 6 aam, het
aam 20 Quart, het Quart ruim 4 Eikmaac. of 4 en een halve
Schenk maat. Het Franfche, NeurenburgCche en MeiffeDfche
Voeder houdt 12 Emmers, I Emmer 64 Vjfier-Maat of 68
Schenkmaat of Kannen; en 5 Emmers maaken een Vat. In
Wurtemberg heeft I Voeder wyn 6 Emmers. I Emmer 16
lmi, I lmi 11 Schenkmaaten. of 10 Eikmaaten. I Maat ...
Quart of Schoppen.
VOEDING. NutrÏfio. Men geeft deeCen 'naam in de Natuur.
~unde aan de verandering die gefchiedt door het VoedCel in
de zelfflandigheid van het gevoedtwordende Ligchaam. De
verfchilIende deelen die in het faamenfiel des Ligchaams ko.
men , zoo vafie als vloei ba are , kunnen in geene geftadige beo
weeging zyn, zonder dat 'er kleine deeltjes. die vervliegen
eD uitwaasCemen. om zoo te fpreeken, alle oogenblikken af.
gefcheiden worden. Door de doorwaasCeming Iyden wy dage.
Iyks een aanmerkelyk verlies; en voor dit verlies moet eene
geëvenredigde vergoeding komen, zonder dat vergaat het Ligchaam noodwendig, gelyk men ziet in Menfchen, die al ce
flerk vallen. Het is gemakkelyk te begrypen. hoe de verCche
Chyl. die gemaakt Is van het voedfel dat wy dagelyks ge·
bruiken. in het bloed beginnende te komen, en zelfs ook
bloed wordende. het verlies onzer Vochten herftelt; m3ar hoe
kan het verlies der vafte deelen her/1:eld worden? D3artoe is
ger.oeg dat 'er in het bloed of de Lympba cene flof gefchikr is
tot ver9'ulling der ledige plaatsjes, die de deeltjes, welken zig
affcheiden en vervliegen. overlaaten, dat deefe ftoffe de kleur
en de zelffiandigheid, van dat geene 't welk weggenomen is
geworden, aanneemt. en dat zy zich even als die, aan de
nabuurige dee\en vafibegt. Maar het Iymig en geleiagrig deel
den Lympba is tot dit gebruik gefchikt; de Iymphatieke Vaten, die door het gantfche Ligchaam verfpreidt zyn. laaten
een vogt uit, dat door zyne vloeibaarheid in naat is, om in de
tlelnfie ledige plaatfen in te drillgen , en door zyne Iymagrige
hoedanigheid bekwaam is om zig vaft te hegten aan de dee·
len, waaraan 7.y raaken. Het verblyf van dit Lymphatieke
vogt,
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vogt gevoegd by de beweeging en warmte der omringende dee~
len, 'geeft I?elegenheid aan de ve~fpilling van het geene het
weiag!ig~e IS., zoo dat het geene t welk overblyft • eene vafte
zelfllandlgheld verl<rygt. Maar hoe, zal men mllrchien zeg.
gen. zal de L-jmpcll fterkte genoeg hebben, 001 de deelen.
tulfchen dewelken zy verpligt is in te dringen t op te beuren'
en veronderGeld dat zy daarin dringt, hoe zal zy den aart en
de kleur van die zy hertlellen moet, aanneemen '1
Wat de eerfte moeielykheid betreft; wy antwoorden dat de
beweeging, die de Lympbll door de kragt van het hart een der
fiagäderen verkreegen heeft. dezelve in ftaat fielt te dringen
in de ledige plaatfen • die de vervliegende deelen overlaaten:
haare vloeibaarheid alleen maakt haar gefchikt tot dit gebruik.
Om de mogelykhei~ daarvan beter te doen zien, zal het ge.
Doeg zyn eenige mtt deefe werktuiglYke gelykvormige proef.
neemingen by te brengen, en die veel ongemeener verfchyn.
felen aanbieden.
Als men een gewigt van twee of driehonderd pond aan een
heel droog koord hangt t en men laat dit koord aan eene vogtige lucht blootgefteld, dan dringt het water dat in de lucht
verfpreidt is, door zyne vloeibaarheid alleen tujfchen dedraa.
den waaruit het koord is faa~engefield. Zy zet het koord
uit, en uitztttende verkort zy hetzelve t en daardoor ligt z,/
het daaraan hangend gewigt op.
Laat 'er een drooge houten wigge in de fpleet of fcheur V3n
ecne Rots geflagen worden; en die vervolgens nat worden gemaakt. zoo dringt het waler in de Poriën van het hout,
zet het uit. en fpam het zoo uit. dat 't een verwonderens •
waardig ftuk Rots wel;neemt. Iederéén verfiaat gcmakkelyk,
dat de Lympba diergelyke wederftreevingen niet te ovC!rwin·
ncn heeft. om zig te dringeD in de ledige plaatCen en tus·
fchenruimtens der deelen, die zy voeden moet.
Ten opzigte der tweede moeielykheid) dezelve wordt gemak.
kelyk opgelol1:, lettende dat alle vafte deelen onzes Iigchaams
in de vrugt niets dan eene foort van Gelei zyn. die allengs.
kens den trap van vafligheid krygt, dien wy in dezelve in
een, in jaaren gevorderd, ligchaam zien. en dat deefe zelf,
de deelen. dat is te zeggen de beenderen. kraakbeenderen.
Randen. Spieren. Vaten t door dilfolutie tot eene gdeiägtige
ftof gebragt worden. De verC:h!llende kleur, die in de ver·
fcheidene val1e deelen des ligchaams gezien wordt, komt al·
leenlyk van de verfchilIende menigte des bloedF. dat de \Ta •
ten, die dezelve befproeien, opvult; het vleefch. dat rood
is. wordt blank, als men daar het bloed, door herhaaldo
afwasfchingen. heeft uitgenomen.
Dus fchijnt alles faamen te loopen ten bewy[e, dat de Lym.
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,blJ alleen is bet voedend Sap. 't welk alle de deelen onder_
houdt. Daarenboven komt dit denkbeeld volmaakt overéén
met de eenvouwdigheid, die wy zien in alle de werken des
Scheppers, die uit de eenvoudiglle dingen de te faamenge.
fieldfte saaken, en die voor onze oogen zeer verfchilltnd
yoort:omen. weet te maaken. De proefneeming van VAN
HEtMONT bewyft ons dat regen·water alleen de hoofdf1:offtn.
die genoegfaam zyn ter voeding van de verfchi!lende deel ell
eenes booms, bevat; ik wil zeggen, zyn wortel, ball, hout. bladen, en::, die nogtans onder malkander vry verfchilIende voorkomen. Deefe natuurkundige planttcnde in eenen met aarde opgevulden bak, een wilgentak: de bak was met een yferen dek fel ,
dat met veele gaten doorboord was. toe; deefe tak. die als hJ
denzelven plantede. maar vyfponden woog. wierd in vyf jaa.
ren tyds, een volmaakte Boom, zwaarer dan 160 pond. fcboon
de aarde des baks maar eenige Oncen van haar gewigt verlo,
ren had', en die maar met regenwater begooten was.
Ieder weet de wyfe om Planten en Bloemen in. met water
opgevulde, Klaren te doen uitkomen, en die men des Winter.
op den Schoorf1:een -zet. Regenwater. of de Sap van de Aarde
is niet alleen ter voeding van eene Plant genoegraam • maar
zelfs van een oneindig getal in haare foort verfchilIende Plant_
gewalTen. Waarom zou 'er dan in de Lympba alleen niet alles
dat noodig is om alle de deelen des Ligchaams te maalten eD
te onderhouden. gevonden worden.
Zoo wy herf1:ellen meerder dan wy verliefen , zal het Lig.
chaam toene.men. Dit geCchiedt in den kinderlyken Ouderdom
en in de jeugd. omdat het voedend Sap alsdan zeer overvloe.
dig is. en dat de zagte en buigfaame deelen VOor uitrekking
en verlenging vatbaar zyn. Zoo lang het herftel maar gelyk
is aan het verlies. gefchiedt 'er dat men noemen kan eene
eenvouwáige 'Voeding. Wy walTen noch verminderen. dat is
het geene in de VoIwalTenen , waargenomen wordt. waarin
de Vefelen met 'er tyd verkregen hebben. door de herhaalde
flingeringeo. een trap van hevigheid en ftyfte. die haar niet
toelaat zig meorder uit te rekken en te vergrooten. Doch zoo
het gebeurt dat wy meerder verliefen dan wy herllellen J dan
neemt het Ligchaam noodwendig af. Dit bewyfen de oude
Lieden; haare Verelen z}"n meerder uitgedroogd; zy hebben
haare eerf1:e gedweeheid verlooren. De kleine Vaatjes fluiten
zig ; zy worden minder permeabiel; daar zyn 'cr zelfs die
verdwynen. of wier holligheid te niet gaat; alsdan ziet mell
rimpels. die van de verdrooglng en inkrimping der VeCelen
komen. De Lelien en Roofen verdwynen. omdat het bloed
en de Lympba. die haar voortbragten. niet meerder kunDen
komen tot aan de uiteind~ns der hairvaatjes van de huid. Het
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Is door eene aanhouding \Jan deefe zelfde verharding van alle
dee/en, dat de vlugheid de:- gewaarwordingen in den Ouder..
dom zeer verminderd is. De oude Lieden hooren zoo ver
niet, en de laage toonen zyn voor haar gantfch verlooren;
baare oogen zien de fyne voorwerpen niet meer; hun fmaak
Is /lomp; het voedfel doet hunne tong en hun verhemelte
maar ligt aan. De reuken doen zulks ook niet meer CjP het
werktuig van den reuk; het gevoel is verflapt ; zy onderfchei.
den niet dan met moeite de ongelykheàen van een Ligchaam,
omdat de Zenuwvefelen verhard zyn, en 'er een weinig fier.
ke aandoeningen, om dezelveo te drillen, noodig zyn. Die_
welken 1lappe Vefels hebben. worden zeer vet, omdat deefe
Vefe/en geen kragt hebben om veel !lof ter doorwaasfeming
voort te duwen, zoo moet de olieagtige fior niet gemakkelyk
weder in de Vaten gaan, en haare ophooping zal het vet
maaken.
'
Doch zoo de VereIs fterk zyn, zal haare groote beweeging
meer vloeibaare deelen naar buiten dryven • en het vet In
den grooten omtrek der Circulatie weder medeneemen. Daar
volgt in de heete Ziektens. in weinig tyds. eene ongemeene
magerheid; behalven dat het genomen wordende voed fel zoo'
overvloedig niet is, en 'er een groot verlies door de Ader.
laatingen en de uittoofingen gefchieèt. mallken de groote
beweeging en de warmte, die deefe Ziektens verzellen, de
zou!(::n en olien alsdan al te fcherp. De voedende fiofFe
·.. erdeeld en met water vermengd zynde, kan niet toegevoegd
worden; het vet zelve wordt dun en ontrnapt door verfcheide
Zeefjes. De ver/loppingen der zwaare vaten fluiten de haile
pypjeli. die het voed fel aan de deelen, waar naar loe zy zig
begeeven. brengen. Wat de fcherpte der Zouten en Olie'
betreft, dat is beweefen door de fcherpte, die de pi& en het
fpeekfel, als men waO:, overkomt.
De Teeringagtigen zyn mager, omdat de Longen, die de
L'Ympba ter voeding der deelen bereiden. haare werkingen
niet meerder doen j integendeel zoo mengt 'er zig eene etteragtige nof, dit haar ten eenemaal wegneemt, mede.
Als men mager wordt, moeten 'er rimpels op het Ligchaam
~Ig vertoonen, omdat, wanneer de Vleefchdeelen van grootte
verminderen, de huid niet meer gefpannen is; dus zyn de
huiddeelen door de kragt der atbmospbeer tegens malkander
gedrukt, en verfcheiuenlvk ingedooken; uit dit alles moeten
nooclwendig rimpels komen.
VOEDSTER. Zie het Artykel NUTRIJC.
VOEDZEL. Alimentum. Spys en drank, bekwaam om ons
LigchaaUJ te voeden en te 0Dderhouden. Of eigenlyker , een
illt:t de dierlylte naluur dus overeenkomend Ligchaam, dat
van
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van haare hitte en fermentatie dus kan bedwongen worden,
dat bet zig in deszelfs natuur en weefen veral'deren moet.
gelyk aan fpys en drank befpeurd wordt M~ar wat de trap'
l'en rles voeclfelp aangaat, deefen /lelt HlrPOCRATES drie, als:
Futurum alimentum dat uit den mond naar de Maag gaat.
ht! Quafi alimentum. te weeten het bloed in de bloedaderen
en de leven~get/len ; en het fJere allmenulm, dat de Ligchaams.
dee1en aankleeft en eindelyk daarmede vereenigd wordt. Zie
het Artykel VOED I NO.
By de Rechtsgdeerden worden Alimenta genaamd, alle nood.
wendigheden. zonder welken het Llgchaam niet kan onder.
houden worden. al~ fpys. drank kleeding en huls ..e{bng.
Als zoodaDlg<:: ~limenta of Alimentatie. by den uiter/len wil.
Ie, aan iemant tol zyne mondige Jaaren gemaakt worden, dal!
worden de Zoonen tot het agtlende. de Dogteren tOt bet
veertiende jaar onderhouden.
VOEGE. Is een bouwkun:lig woord. en betekent de ruimte
of reet tuffchen twee houten of fteenen. Daarvandaan komt
JaamenfJoegen.
VOEGPLAAT. Zie het Ar!ykel NEUT.
VOELEN. Zie het Arrykel GEVOEL.
VOERMAN. Voerluidm. worden in Dui!Cchland genaamd. de
geenen die de Koopmansgoederen voor eene zekere bedongen
vragt, over land, van de eene plaats naar de andere over.
voeren. Deeren zyn of inlandfchen, die hun gewoon Rytuig
binnen of bulten de Stad hebben, en zelden verre rei fen on.
derneemen ; of vreemden, gelyk in het byzonder de Thuringfche, Frankfche en andere bovenlandfche Voerluiden , die
met hunne wagens, karreR en landkoetren • geheel Duitfchland
doorkruilfen • en geduurig van de eene plaats op de an lere
vragt aanneemen , ook bygevolg weinig t'huis zyn Daar zyn
'er onder die 'er een /luk geld by gewinnen: anderen die het
ongeluk hebben om hunne paarden af te mennen, gaan 'er door
te gronde Wat de profeffie derer Luiden betreft, zy moe.
ten van goede Rytuigen en Paarden voorzien zyn, om de
Koopmansgoederen veilig en ten behoorlyken tyli over te
brengen. Zy moeten de vragt voorzigtig laaden. va/l rygen
en bedekken. ook voor vuur en water naauwkeurig bewaa.
ren. Voorts moeten ze de hun toevertrouwde goederen zonder vermindering of bederf overleveren. HARPRECHT heefe
van het recht der Voerluiden een afzonderlyk Traélaat in bet
licht gegeeven. rOJn<::n e 0' der anderen. hoe men voorzig.
tig een ContlAl: ,let hen heeft te fluiten; wiens pligt het is
de geleden ie ach: ,'t'T Waaren te vergoeden; en hoe een
ongeluk. zonder verZUim, maar by&eval gebeurd I aan beide
zydeQ
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zydeD moet gedraagen worden. By voorbeeld: een weJgeze~
[en Voerman geef! de goederen hem toebetrouwJ, aan een
ander Voerman over, Om ze ter beflemdc:r pla~rs Ie hellel.
len: doch deefe gaal mer d~zelven door, of brengt 'er eenig
nadeel a~n toe; 10 zulk geval moet de Voerm~n, aan wien
de goederen eerfl toebeIlOU ,.... d waren. de fchade beraalen.
Een ander Voerman venae!! zonder oorzaak. om de goede.
ren op den beflc:mden ryJ te leveren, en I~ daardoor oorzaak
van fchade en verlies; dlarnrn is hy gehouden om de ichaJe
te vergoeden. Een ander Voerman hedt het ongeluk dat zyn
Wagen wegens den zwaren lalt breekt; als de Koopman dit
of diergelyk geval nier op zig genomen heeft, is hy ook niet
fchuldi~ om zulks !e vergoeden; aangezien de Voerman z~'n
rylUig befl moer kennen, en weeten wat by laaden en over.
brengen kan. Wordt een Voerman door den Oorlog belet,
de gaelieren maar op de helft over te brengen. moet hy ook
me! de helft van de Vragt te vreden zyn; en dus verder naar
proportie van den weg dier. hy afgelegd heeft. Begaat de
Heer van het goed eene onvoorzigllgheid, dat hy, by voorbeeld. den Vo::rman dec fe of geenc: Contrabar.dc Waaren
doet laaden, waarover deefe gearrelleerd, en met veel ge·
vaar en onkollen opgehouden wordt. zo") moet hem in zulk
een Geval de Koopman het Voerloon en de verdere onkollel1
vergoeden. Maar in geval de Voerman aan zyne zyde ee·
Dige nalaatigheid begaan heeft, met de toeverrrouwJe goede·
Jen, of in 't geheel niet, of niet naar behooren over te orengen, zoo is hy vOOr de geheelt: fchade aanfpraakelyk. Neemt
een Voerman aan, op zyn gevaar, zekere goed .. ren er~ens
te leveren, zoo moet hy 'cr als een A{furadeur voor inflaan.
ingeval 'er eenige [chade kwam geleden te worden. Insge..
Jyks is een Voerman voor geleden Schaae aanÎpraaktlyk. indien hy den Koninklyken weg verlaatende • op bergen of om.
wegen eeni~ ongeluk aan zyn rytUig of goederen kwam !e
JyJen, of ingeval hy, den tol niet 'lt~tdalende. gearrdleerd
wierd en fchade aan het goed veroOl zaakte. Herzei fde heeft
plaats, inge\'al hy de goederen op etne onveilige piJars ne·
der leg! , of aan lemant anders, om ze over re brengeD, geeft;
of by gelegenheid van een lang aanhoudenden regen, VJt~D
en pakken aan eene hooge R,v,er .vaJg! en laat b~fcha liMen;
ingeval hy ter onbekwamer tyd de reis ondernee'Tlr; zyn wa·
gen overlaadt. zoo dat hy moet om valit:n; en voorts of z<.:/ve
of zyn knegt geen behoorlyke znrgl: d..• dgr. In alle wt;/ke
gevallen hy gehouden is om Je ichJ.Je r~ verfoeien. Som'
wylen moet een Voerman zelfs een Culp3 levijJima "relleercm. dat is t de ulterfle vlyt aanwenJen t voorndawelyk wan·
neer
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ileer hem boven zyn loon no~ iets meer wordt beloof'.!; of
als hy zig vrywilJg heeft aangeboden. om iemants goederen
over te brengen, en h~e de ~ :laren breekbaarer zyn. hoe
s.rooter wrgvuldlgheid er verelfc~t wordt; voor~aamelyk als
zig een Voerman voor bèkwaam uitgeeft. Het dient ook niet
tot zyn~ verfchooning, te zeggen dat hy de goederen door
een knegt heefc laaten overbrengen, ingeval 'er eenig onge.
mak aan gefchiedt was. Maar of de Heer van het goed beo
wyCen moet, dat de V'oerman iet. verwaarloosd heeft t dan
of de Voerman gerichtelyk veridaaren moet, dat hy eene behoorlyke zorg gedraagen heeft, daaromtrent zyn de gevoelens
verfchi11f:nde. De me ellen zyn van oordeel, dat de Voerma(J
nict anders tot het boeten van geleden fchade kan verpligt
worden, dan met hem van zyne achteloosheid te overtuigen.
Wat de ongeluksgevallen betreft, die door geene Menfche.
lyke voorzigtigheid hebben kunnen verhoedt worden. Is een
V"erman al zoo weinig als iemant anders tot vergoeding van
hinder cn [chade gehoujen.
VOERMAN, of WAGENMAN. Auriga. !seen zeer kenbaar
noordelyk gellcrnte tufTchen. den grooten neer en Perjeu:.
Sommigen begrypen onder dit gellernte 47 Ilerren, te wee.
ten I van oe eerlh: t I van de tweede, 9 van de '/ierde, IS
van de vyfde en 21 van de zesde gro()(te. De Dichters gee.
ven voor dat EricbtbolliuI zonder Moeder geboren was. toen
1"ulcanuf by Millerva ge!hapen en het Zaad op de Aarde
geil ort had. Hy wierd echter de Voerman genoemd, omdat
hy het ryden met paarjen eerll zou uitgevonden hehben.
HEVEL telt in dit Sterrebeeld 40 Ilerren, wier lengte en
breedte hy, op het Jur 1703. in Prodromo AJ~rollorni(E. p.
273. Jeqq. uit zyne cigen obft:rvatien aantekent.
VOET. Dit woord wordt dikwils gebrUikt voor den grond Vall
eene zaak, waarop delelve rufl:. Alzoo noemt GoldmalI in
zfne Bouwkunll Je Scbaftb8ffcbing, B.1Celllent of htt ben!;'
dendeel van de Zuil, waarop dez..:I\'e rufl:, den 'Voet vall de
Zuil. Gt!lyke ge(chapenheid heeft het ook met dtll voet vaTi
de 7.r,ilelifloel, dIe in het gemeen Hafemtnt van de Pedellal
genoem1 wordt, deefe is het benedenlle geJeelte van het
pollement. Het weefenlyke Lid daarvan is eene Platte. Bo.
ven dezelve worden nog llaveD, omgekeerde Karniefen en
Karnie~jes. omgekeerde liDlkeelen en Platjes. op verfcheide
wyfe, naar vereifch van de vcrCchiIlendc Orders geile Id. Hoe
men alle mogelyke veranderingen t naar zekere gronden ViAden kan. loont WOLfF, in zyne Aallvlwgsgro7:dm 'IIan de
B~u'tv.~ollfl ; 132feqq. De hoogte daarvan is, volgens GOLD'
IUNN. I t Modul J en de uitfprong boven den 'fuerlmg j
.an eene Modul.
~. DUL.
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VOET. wordt op verfchilIende wy[en genomen. of voor een
Fondament (Ba]ls) van eene zaak. gelyk onder het boven·
1laande Artykel verklaard is. Of voor de bekende Ledwen
1leunfels van het Menfchelyke Ligchaam. opwelken het bo,
ven-Ligchaam ruft en voortgedraagen wordt. Men aanmerkt
zulke voeten. of gelyk ze van de Billen tot de Teenen rei·
ken. en in Fumar, heup of dye, Tiba, het Scheenbeen; en
in de Pes of voet zelve. gedeeld wordt. Of men neemt het
voor den voet alleen. die wederom gedeeld wordt in de Tar~
{IlS of Voorvoet; Metatarfus, de Agtervoet; en in Digiti. de
Teenen.
VOET. Is ook eene Maat, zynde eene halve el lang. en wordt
in Duimen, gelyk deefen in Linien verdeeld. Men neemt
het voor een tiende of cwaalfde deel van eene Roede; doch
is naar de verfcheidenheid van plaatfen , gelyk ook de El,
verfchilIende. In de Geometrie gebruikt men gemeenelyk den
ouden Romeinfchen of Rhynlandfchen Voet. Maar de ver·
fchillende voeten verhouden zig omtrent malkander op deere
wyCe: die van Paryl als 1440, de Rhynlandfche 139[ en drie
tiendedeel ; die van Londen als 1350, van Neurenberg als
] 346 en drievierdedeel, VlD Leipzig als 1255, van Keulen
als 1220, van Am1lerdam als 1253, van Weenen als 1400.
de oude Joodfche als 159°, de oude Griekfche 1350 en de
oude Romeinfche :lIs 1306. Een Koninklyke voet. is lZ
duim, gclyk ook de Rhynlandfche. Een duim is 12 Linien.
waarvan ieder zoo dik is als de breedte van een Ger1le·
koren.
VOET. Is by de Mufikanten en Orgelmaakers een Toon,
waardoor ze de 1lemmen en 11eutels in de Pypen. naar haaren
toon en geluid. ten opzigte van hoogte en diepte. gevoeglyk
noemen; en dus den ecnen toon van den anderen behoorlyk
onderfcheiden kunnen.
VOE [-ANGEL. Chauffe trape. Is een yCer met vier of vyf
[piefen of punten, PLAAT CCLXXIII. Fig. I. AB. tt welk
men in de Breche en in deo bedekten weg werpt. ten einde
de vyand aldaar niet zeker treden kan. De Voetangels. die
by de Latynen Murius genoemd worden. zyn du~danig ge.
maakt, dat altoos een punt omhoog komt, men mag ze wer.
pen zoo men wil, t~n einde zy den geenen die daarop treedt,
door den voet zouden 1leeken. Men maakt drieërlei [oorten.
Dt: grootm hebben punten van 5 duim lang; in de middel.
maatigm is een punt van 4 duim lang, en in de kleinen maar
van 3 duim lang. De Engeifchen noemen dezelven Co/trops;
anderfints heet men ze ook Voet·y!ers. Somtyds wordt een
Ligchaam van hout daaraan gemaakt. en dan worden zy op
IlUidani!;c plaat ren geworpen, die reeds in brand gtfiooken
zyr..
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zyn, om daardoor te verhinderen, dat men niet loeloopen ell
den brand bluffen kan. en deefen worden Laarn-YJers of
Yoet.angeJ.kogelen genoemd.
V'OET-BALK. Is de tweede tuffchenmaat van den voet tot op
den duim. by de uitmeeting van de Ligchaamen; dezelve beo
draagt aan de grootte I voet in de lengte en I duim in de
hoogte en breedte. Van deefe Voet. of Scheenbalken gaan
in de Decimaal tien op een Voetfchaft, honderd op een Cu·
bickvoet. duifend op een balkenroede en honderddui(end op
eene Cubir-Roede. Naar de Rhynlandfche maat integendeel
maaken 248832 voetbalken eene Cubic-roede van gelyken
naam. Het teken waarmede men deere Ligchaamelyke grootte
aanroont. i~ ((11/ of V • of 5
VOET DER BORSTWF:ERING Pied of BaJe du Ramparti
Zoo worelt de benedenfte breedte van den wal aan eene Vesting genaJmd.
VOET EUVEL .. Is efnel ziekte die aan de geleding der voei
ten en l,anJen komt, gepaard met eene Zwelling en moeie.
Iyke bewceging ~an het aangetal1:e deel, dat eene zeer Ie.
vendige aandoentng V,lD pyn veroorzaakt. Dezelve onrl1:aat
uit eene zeer dikke be lor vene 11:0f die niet dan met moeite
door de ~ewoone kanaaien kan paffeeren , waardoor ne uiterl1:e gdeeltens der Z'nuwen . wa~rvan zy doorz,aaid zyn, ge~
rukt en gefcheurd worden. Het IS de wateragtige fcherp'1eld.
waarmede dit vo~t vervuld is, het geene de Zwelling veroor.
zaakt. Men ziet daaruit dat het Voet-euvel eigenlyk ontl1:aa~
uit de overtolligheid der waterdeelen, en door f1:J'nagtig~
dikke Stof, welke gevonden wordt, of in het voe,:lfel daar
de pojagreu(e per(oon gebruik van maakt, of in het on lIaa.
tig gebruik van wyn. zwaare bieren en l1:erke dranken. Derhalven zoo is het waare Geneesmiddel, voor de geen en oiè
waarlyk daarvJn willen genee(en zyn, zig te bepaaJen om tCl
leeven van wetnig voe len ie en liglelyk verteerende Spyfen.
om wein ig '.vyn, geen l1:erke dranken of oude bieren te drinken j des avonds weinig te eeten. en gebruik te maaken vari
zeepagtige Geneesmiddelen. gelyk het a ft rekfe I ,Ier kleine
Eike of Manderkruid , en alle (oorten van Planten die mld.
delmaatig bitter zyn. Vyf of zes oncen witte of fpaanfchCl
leep gefmolten in zeven of agt pinten wate , en waarmede
men de pynlyke plHts beflrykt. is een van de kragtigfle. middelen in alle (oorten van Voet Euvel. Men kan ook van die
Zeep een deeg maaken. en leggen het, zoo lang het dOènlyk
is, op de pynlyke handen en voeten. Men heeft daarvoor
allerlei andere GeneesmidJelen uitgedagt, waarvan het voor..
naamfte dit volgende is: Dit gc:chiedt door middel van het
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bekende gewas, genaamd groote Byvoet, wanneer dezelve!
verwelkt is. Dit is hetzelfde kruid, 't welk de Japonneefen
Moxa noemen, en waarmede zy het voet·euvel onfeilbaar
geneefen. l\Ien za-nelr. in Juny, des morgens vroeg, de plant
in, met alle de b:aden die daaraan zyn; men hangt het by
droog weer in de open lucht, en laat het den geheelen Zomer
door te droogen hangen. bevrydt zynde van del! regen: dan
wordt het zoo lang gewreeven, dat 'er maar de Dons of een
vlas van Archkleur, overblyft, dat Iigtelyk ontvlamt, en een
zagt gelJlaaligd vuur dat volkomen veldraaglyk is, voortbrengt.
bezittende ecne wonderbaare kragt en deugd om het Voet·
euvel te geneeren. Ten dien einde, van het oogenblik af
dat de pyn in de Leden zig doet gevoelen, en voor dat 'er
zig eenige zwelling gezet heeft, rolt men dit Dons of Mo.
als een Touw, ter dikte van eene fchryfpen, die men lef
hoogte van een Duim, fpits doet opgaan. Deefe kleine py.
ramide legt men op de plaats alwaar de pyn zig doet gevoelen, met de platte zyde onder. vermydende de Zenuwen cn
aanmerkelykfie vaten; dan fieekt men het vanboven in brand,
en wanneer het vuur tot den voet van de Pyramide Is door.
gedrongen, zoo zal het gebrandde deel cene kleine zwelling
bekomen: zoo het noodig is legt men eene nieuwe pyramide
in de plaats, maar men filakt die bewerking zoo dra 'er uit
de plaats. waarop die Mos legt, een bedorven reuk tIJ
voorfchyn komt, dat eene gantf(he uitwaaift:ming van de po.
dagreufe fioffe te kennen geeft •
.VOET JE. Geitevoetje. Een T .mdmeeflers werktuig, wiens
uiteinde als een Geltevoet gefpleeten is. Het dient ter uit·
haaling van de Sny· en Hondstanden • die maar eenen wortel
hebben, en hiermede uit haare kas gellooten worden; ook
dient het om de fiukjes wortel, die met geen ander werktuig
kunnen gevat worden. uit te haaIen. Het is een fiaafjt:
ftaal, hetwclk omtrent twee duimen lang is, (;n in een eb·
benhouten of yvoren handvat gezet is, welk handvat, ter
Jufiing in de handpalm. peerswyfe gemaakt is. Zyn vooreinde eindigt of met e~n fchuins gootje, dat agt Linien lang
is. en met twee tandjes eindigt, of met twee tegenflrydig
gebogene haakjlls, die uitloopen met twee korte tanden, die
met geringe verhevenheden voorzien zyn. Dit maakt tweër.
lèi foort van Geitevoetjes; met het eerfie doet men het wor.
tellluk uitfpringen, door 'er de twee tanden. zoo lang als het
mogelyk is ; aan te legi;en. en met het anderQ kan ~en het
. ftokje even als met het eerfie voortfiooten. of naar zig toe·
haaien. ~t welk voordeeliger is.
VOET INDE MUNT. Is eene befiendige Ordonnantie van
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de innerlyke waarde of gehalt der munt aan ryn zilver en goud.
volgens welke de Souvereinen of de Muntflanden zyn O\-er c
één gekomen dat uit een Mark fyn zilver of goud, niet meer
dan de geld (omme, die volgens dien voet [Q~ iedere foort
VlO munt gelleld is. mag gemunt worden.
In DuitÎchland is
de Ryks, de Zinnifche en de Leip;dger voet bekend, en 'er
worden, naar den laat{lgenoemden voet. uit een mark fyn
zilver. twaalf daalders of 24 guldens Hollandfch gemunt.
VOETKUS. Is eene foore van zeer ootmoedige eerbewyling
die van de Roomfch-Catholyken. aan niemanc dan aan den
Paus bcweeÎen wordt. welke dezelve voordeefen ook van Kei,
feren en Koningen begeerde. 't geen hedendaagCch geweigerd
wordt. Met zoodanigen Voetkus wonlen nog de Paufen,
fchoon zy dood zyn en op een praalbed liggen, ook eenige
dagen agteréén geëerd.
VOETSCHACHT. Is de eerlle tuffchenmaat tulTchen voeten
en duimen. by ligchaamelyke uitmeetingen. De grootte van
dit Ligchaam is één voet in de lengte. één voet in de breedte
en één duim in de dikte. Van decfe Voetfchachten gaan in
de Decimaal tien op een Cubic-voet, honderd op ecne balken·
roede. duifend op eene Schachtroede • en tienduiCenJ op eene
Cubir-roede. Maar naar de Rhynlandfche Maat maaken 20736
dusdanige Voetfchachten eene clrergelyke Cubic-Roede uit.
VOETSTUK. Bafis Stylobatce. By de Italiaanen. il BaJamen.
to, wordt in de Bouwkunde het benedenfle dt:el van een Py.
laar ~enaam~; zynde tot meerder vaftigheid van den Pylaar,
eenigftnts breeder gemaakt.
VOET·TOON. Is eene Maat der Muziekkenners • ontleend
van de menfchlyke Stem. als ze de hoogte van den toon door
de oEtaven willen befchryven. Door de menfchelyke Stem
wordt alhier de {lem der DiCcantillen. Altillen. Tenorillen
en BafTifien verfiaan. Maar aangezien een Difcantifl tot in
het driegefiaarte c kan komen. en een Baffill met vo!le fie:n
in het groot C, zoo worden deefe twee toonen de twee uiter.
flens der menfchelyke fiern genaamd; en de middel-otlaven
zyn c zonder {laart • c, met een {laart • en c met twee Ilaarten. Dit wordt op de Clavecimbaaien doorgaands waargenomen; omdat men de Ilaalen Snaaren niet wel boven het driegell:aarte c brengen kan. Deefe Maat noe nt men 8 vo:t-toon;
en is de regte Choormaat, of de Choorhoogte van alle Stemmen der Speeltuigen. Als nu een toon boven het groote C
daalt. en dus, by voorbeeld. aan eene open pyp, de 8 voeten maat verdubbeld wordt. ten opzigte der lengte, zoo wordt
ook de toonmaat verdubbeld; en gelykerwyfe de pyp 16 voet
aan de lengte omvangt, dus ontvangt ze ook 16 voet aan clen
toon, naamelyk do onderfte en diepfte PYP J en gaat een Oe·
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taaf la3ger dan de Choortoon. Als men deefe 16 voet toon
de laagfle pyr wederom verdubbeld, en ze dus 3 2 voet lang
maakr, dan erlangt men een roon, die 2 Otlaven dieper gaat
dan het groote bas'C, naamelyk 32 voet; edoch het wordt
een hefvende, en onaangenaamen loon, tot dat hy hooger
klimt en nader aan het groore C der Choorhoogte; wanneer
hy beter ~ehoord wordt. Maar ingeval een pyp of ander In·
ftrument van het kleine c zonder l1:aart begint. zoo klimt ze
in haare vier Oaaven eene Otl~af boven het driegellaarte c
het'nen, en heeft maar 4' voet lOon; begint ze by het c met
een flaart, dan klimt ze twee Otlaven hooeer dan het drie~eflaarre c, en heeft maar 2 voet toon. Klimt ze nog een
Otlaaf hooger dan heeft ze maar een voet lOon. Dus is alle
hoogte en laagle van alle Speel!uigen binnen de Maat der 12
voet in <;Ie laagte, maar in de hoogte tot I voet toon ingefloo.
ten, onder welke de naruurlyke van 8 voet is.
VOETWASSCHEN. Is eene Pauffelyke plegtigheid, die de
Paus :;Ile Jaaren aan 12 arme Lieden, ter naarvolging van
onzen Zaligmaaker. op witten donderc!ag verrigt, vervolgens
dezelven aan de Tafel bedient, en met gouden en zilveren
munt beCchenkt. DeeCe plegrigheid geCchiedt ook cloor eenige
waereld1yke Vorflen van den Roomfchen Godsdienfl, in eigen
perfooll; ook kan zulks iedér B ffi'hop in zyne Cathedrale Kerk
verrichten. In Engeland heeft men ook diergelyke gewoon re
gehad. dat de Koning, op wilte Don.ierdag. aan zoo veele
oude M~nnen, als hy ],laren oud was, de voetefl wafchte.
en de Konin~in aan zoo veele oude Vrouwen, al~ zy Jaaren
beleefd hadde; maar deere Ceremonie is Cedert Koning Wil.
liams tyd, om de menigvuldige faamenzweeringen en laagen.
;lIs eene gevaarlyke zaak afgefcha ft , en wordt hedendaagfch
van den Opper-hofprediker of van eenen anderen Biffchop ,in
den naam des Konings verrigt. Na het Voetwaffchen ontvangt
ieder Mans- en Vrouwsperfoon twee btursjes van rood leer.
bevindende zig in het eene zoo vet:! zes fluivers flukken. als
de Koning Jaaren heef,; en in het andere zoo veel Schellingen,
als zyne Jaaren van de Regeering zyn. henevens bruod, vleeCch
en andere provifie, om vier maaltyden daarvan te houden.
alsmede wollen floffen om zig te kleeden.
VOETZOOL. Is eigenlyk het onderfle des Voets, het holle
gtneehe des Voor- en Navoets. Het vel is hier ter plaatfe
zeer hard en me~ eene groote menigre edt bedekt. Zy is des
niettegenflaande zeer gevoelig. en als men haar kittelt, brengt
men het gantrche konflruig in wan order , dat fomtyds tot flui·
pen toe gaat en den door! veroorzaaken kan
VOOEL. Avis De Vogels worden on·Jcrfchei:ien in tweederlei
foorten J als 4ard'4JogeJen J ond~r welken de Berg- ~D Veld va.
. .
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gels meede begreepen zyn; en Tfater'Vogelm. De eertlgenoem.
den kunnen wederom onderfchelden worden in Vleefch-Graa·
nen- en Befiën ," ook klei~ ongedierte'eetende Vogelen. De Watervogels in zal ken die gerpleeten en ongefpleeten klaau·
wen hebben. Onder de Aardvo6elen die Vleefch eeten, moe·
ten geteld worden de Arend, Havik, Valk, Raaf, Kraai.
Nagtuil, Struis en Papegaai. Onder die geenen welken Graa.
nen eeten, de tamme en wdde Hoenderen, Kwakkelen, Dui·
ven, Muffchen, Leeuwrikken. - Op Be!iën aafen de Lyfler,
MeerIe. Spreeuw. tIlZ. Ongedierte eeten Nachtegaal. Snip,
enz. De Watervogelen aafen of op Viffchen of op Kruiden.
Tot de eertlen behooren de Reigers; tot de tweede de Zwaa·
nen, Ganzen, wilde en tamme Eendvogels. Gefpleeten
klaauwen hebben de Reiger, Oojevaar, Kraan, \Vaterfnip, enz.
Omtrent het grootfte getal deefer voornoemde Vogelen. die
den M.:nfchen tot fpyfe dienen. is aan te merken: (I) haar
voed fel. Waarom zulken die op Viffchen en ongedierte Aaren
op verre na zoo gezond niet zyn als die welken hun vocdfel
van Graanen of Aardgewaffen hebben. Die welken op Vis·
fchen Aafen. worden weinig ge~eett:n. (2) Haar ouderdom
dat naamelyk Vogels. die noch te oud noch te jong zyn, het
befte voedfel geeven; ook dat jonge kuikensvleefch maar Oym
maakt. en zeer oude Hoenderen bezwaarlyk kunnen gaar ge.
kookt worden. (3) Het K~poenen, waardoor het vleefeh fmaa·
kelyker gemaakt wordt. ~4) Het Jaargetye; want als ze paa·
ren. zoo lang als ze broeitn, eeten ze weinig en worden ma·
ger. Dus ook die geenen welken op graanen :jafen • zyn in ::len
Zomer vet; maar die van ]eneverheffehen. Druiven. &c lee·
ven, zyn vet in den herm. (s) Het ruien, dat meerendeels
des Zomers gefchiedt, als ze de oude Vederen laaten vallen,
en omtrent St. Michiel wederom nieuwen krygen, om des Win.
ters bedekt te zyn. (6) De plaats van hun verblyf. De ne!l~'
vogels zyn de gezondften en die welken in de vrye lucht zweet
ven, aangezien ze door hunne geduurige beweeging de overvloedige vogten verdeelen, en dus niet veel kwaads vergade.
ren. gelyk die welken opge[pard zyn. N a de Bergvogelen
volgen die welken zig in de Velden onthouden; maar de wa·
tervogelen • voornalmelyk die zig omtrent Moeraffen onthou·
den. hebben veele kwaade vogten> en dus is by gevolg haaf
vleefch niet goed. (7) De verfcheiden deelen aan een Vogel, voor zoo verre dezelven tot het voedfel der Menfchen
dien!1:ig of ondienftig zyn. Dus worden de Haanenkammen
voor eetlutl verwekkende gehouden. De Vleugeb der Voge.
len. die zig veel beweegen, zyn gezonder dan die, welkt;'O
zi~ weinig of niet beweegen. GAI.ENUS ae"'t de herffenen der
Vogels gezonder dan die der viervoetige Dieren. Het mur \'lVv 4
1l;e
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fie vleefch der Hoenderen en Ganzen zit aan den hals.
weinig

Vogelen hebben doorgaands zoo kleine tongen dat ze
in aanmerldng kOlJlcn; 1Tl3llr de Gam!:enlongen worden voor
een zonderling Apbrodi/iacum gehouden. en Keifer lhLlOQA'
ton.
~ALUS wordt ~eze~t zynen Gaflen ganrfche Schotels met
gen van zeldfaame Vogels, Phrenicopterus genaamd. voorgezet
te hebben. - Het hart der Vogelen is ve(elagri~. hard en
zwaar om te verteeren. De Long integendeel, zynde ligt en
fpon5agrig, wordt wel Ii~ter verduwd, docH geeft negt voedfel. Onder de maagen der oude Vogelen is die der Ganzen de
verduwlykfle. De lever der Vogelen, behalven der Ganzen
en Hoenderen heeft eene harde fubflanrie, en is by~evolg zwaar
om te verduwen. De darmen of het ingewand der meette Vogèls, die tot fpys bereidt worden, werpt men weg, behalven
van Leeuwwrikken , Snippen en Lyflers; als zynde wel bitter. maar hebbende eene uil (poelen de kragt. De Zaadballet .
jes der Haanen worden den geen en die de teering hebben .
aangepreefen, zynde fappig, verfierkende en ligt om te ver.
duwen. Het merg der beenderen is aangenaam, doch walgJyk, ~Is het yeel genuttigd wordt. Het bloed der Vogelen
wordt niet genuttigd, maar men laat het wegloopen; behalven
van fommigen, welker harffc:nen ingedrukt worden. Oe huid
der Vogelen is wel fmaallelyk, maar niet voedfaam. Gl:braaden
zynde is ze bezwaarlyk om te verteeren. De pooten medhl
uit Zenuwen belband e • geeven ook weinig voedfel.
VOGEL . Gefchilderde Vogel. Zie het Artykel PINTAD R.
VOGEL KRUID . MuurJ..mid. A~(ille. Morftls Gallinrr. Dit kruid
bemint een vetten grond. Men vindt het op Akkers en in
Warmoestuinen en 1):ruidhoven. De Geneesheeren pryfen het
als een' middel voor de onrfleeking der wonden, open fchade •
fiflels en andere diergelyke ongemakkt;n.
VOGE LLYM . VisCtls auctlparius, wordt van Vaarenbefiënge·
. maakt. Deefen worden zoo lang in water gekookt, tot datze
berflen, en vervolgens in een' Vyfel geflooten, en me! water
gezuiverd; of men neemt een gantfche Vaarenflruik. llampt
dezelve tot een klomp, en haalt 'er dus door middel van koud
water den' Lym uit. Dit gefch~dt doorgaands in het begin
van Maart.
VOGEL MELK . Zie het Artykel 0RNITH OGALU M.
VOGEL NEST. Zie de Artykels DAucus VULGAR IS en Nf:'
OTTtA.
VOGE LNEST EN. Dus wordt een zeker flremfel offaamen ge.
ronnen flof genaamd, Wot van kleur. gelyk Dragant, en van
dezelfde hardigheid, doch inwendig vol kleine ry5kens. M~n
vindt ze aan de Zee-Rotfen in Oofl'In dien, voornaam!yk m
de twee groote Koninkryken Cochi71cbi71a en TUllquin, alsmede
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van Cormandel in menigte, Van waar ze gehaald
en naar Europa gevoerd worJen. Deefe nellen komen van
zekere zwarte Vogels van gedaante en kleur gelyk onze Zwa.
]uwen. De Vogelen leeven van Zeefchuim, en temperen het
zelve met een taai vogt, dat uit hun bek v loeit, dermaat8
dat 'er eene Dragantvormige ftof van wordt. Dit draagen ze
aan de Rotfen • mengen 'er kleine ryskens onder, en maaken
'er dus neften van, in we/ken zy haare jongen uitbroeien. Men
weekt deere Neften in w3ter, wanneerze opzwellen en zoo
Hap worden als leer Als dan neemt men de fyne ryskens
daaruit, kookt ze gaar, en maakt ze in Hoender- of Kalfsnat
toe; of men fnydt ze in ftukiten, of eindelyk men doer ze zoo
klein als Moriljes by andere SpvfeQ. Zy worden zonder reuk
of fmaak in Europa gebragt. Haar temperljment en flymagti.
ge zelfftandigheid: wordt van fommigen voor koud, van an.
deren voor gemaatigd en voor een Apbrodifiacum J!ehouden,
TAVERNIEll getuigt, dat die, welken hy in het Koninkryk
TU71quin gegeeten had. de fpyfen by welken zy gevoegd wa.
Jen. zoo kruidig van fmaak hadden gemaakt, als of 'er alle
Kruiden \'an het Oollen onder gemengd waren geweeH Dit
zoo zynde, moeH men befluilen dat zy in Europa byna al haar
kragt verloor en hebben.
VOGELTONG. Zie het Artykel ESSCHI!NBooM.
VOGELVANGST. AUCl4piuln. Gerchiedt(r) met Netten. maar
op onderfcheidene wyren. her gantrche jaar door behllven
als ze broeien, wanneer de VogelvangIl verbojen is (2) Met
firikken van zwart paarden haair, aan taaie en buigraame wil.
~en gebonden. Dit ger.:hiedt omtrent St. Laurens • als de Befiën der Sorbenboomen, met welken ze gevangen worden.
Jood zyn. BeH gerchiedt het als het regent. en by de nieuwe
Maan (3) Met Hoepneuen, aan den kant van het water.
(4) Met Honden Dus vangt men de Kwakkels. Veldhoenen.
Trapganzen. Eendvogels. enz. De befte honden hiertoe zyn
die welken het laat(\: zie;:nde worden; ook die eene ronde.
harde en Hompe neus en lang haair hebben. Deefen la alen z:;;
zeer wel daartoe africhten.
VOGELVLUCHT. Voornaamelyk van de Zangvogels, geeft
een groot Cieraad aan een tuin, voornaamelyk als ze zogrooc
zyn. dat men 'er eenige zoden en een gelladig loopend Fon.
teintje in kan plaatren • waarin de Vogels veel vermaak vin.
den. Dezelve moet voorzien zyn van Broeinelleo, Eetens
en Drinkensbakken. ftokjes om op te huppelen en van boven
en voren met gevlogten Yfer' of Koperdraad geflooten; ook
maakt men van boven een houten bedekfel dat men ln den
Zomer met een katrol ophaalt. en van vooren maalij men gla.
Vv S
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(en raamen, die des winters ingehangen en geilooten Wor·
den, om 'er de koude uit te houden,
VOGELVOET. Is een kruid dat op woelIe vogtige plaatfen
groeit. met kleine langs den grond kruipende fiengels.
VOGEL VR Y. Zyn die geen en ,welken wegens zwaare mis.
daaden voor het gerecht niet verfcheenen zyn, maar zig 't
zoek gemaakt hebben, en deswegens van 's Lands overigheid
in den ban gedaan en Vogelvry verklaard zyn, zoodanig dat
zulk een Banneling (volgens de eigenlyke woorden Van den
Ban) uit den vreden in den onvreden gezet, zyn IVf en lee.
ven, als dat van een Vogel, vry verklaard wordt, en aan
iederéén geoorloofd is. om hem, die hem het eerfie vindt.
en aan de Overigheid niet leevendig leveren kan, dood te
flaan.
VOGELWIKKEN. Zie het Artykel KROC.
VOGEL WIGCHELA.AR Y. AuJpicium. Betekent de Wigche.
laarye der Ouden, of de voorzegging van toekomende dingen,
uit de vlueht en uit het gezang der Vogelen. De Priefters
hadden dit byzonders dat men hen niet konde afzetten, uit vreefa
dat het geene 't welk den afgodsdienft betrof, openbaar mogt
worden, omdat de verfiandigen 'er weinig werks van maak.
ten. Om die zelfde reden wierden zy ook niet door het Volk
verkoren, maar door het Collegie det Waarzeggers. Zie het
- Artykel WAARZEGGERS.
VOGT. Humiditas. Is eene gevoelige hoedani§heid, die eigen.
Iyk tot het weefen van ·geen Ligchaam behoort. Als men pa.
pier. hout, glas, een 'finger. enz· in kwikzilver fieekt , trekt
men het droog wederom daaruit; doch het Erts wordt 'er vog.
tig van. Het water zelfs ii niet in fiaat om allerlei Ligchaa.
men te bevogtigen.'
Door voge verfiaat men in 't gemeen alles wat vloeibaar is. als
Water. Olie. Wyn, Afyn, enz. Maar men begrypt in het
byzonder daardoor alles wat gedefiilJeerd kan worden.
VOGTEN IN HET BLOED. Zie het Artykel HUMous IN
SANGUINE.
VOGTIGE TEKENEN. Zyn. naar het gevoelen der Alhologiften. de Tweelingen, de Waag en de Waterman.
VOKAAL. (In de Spraakkonfl.) Is een letter die van zig zelve
niet alleen een klank geeven, maar ook tevens eene SyJla·
be of Lettergreep maaken kan, om welke reden men dezelve
Alleenklinker noemt. De Vokaalen zyn doorgaands in alle
Taaien, zes. naamelyk IZ , e, i, Q. u, 'J.
VOLAARDE. Is eene vette Zeepagtige aarde, die het fmeer
en de vuilnis uit het linnen en wollengoed wegneemt.
VOLA MANUS. De Palm der band, is de vlakte van dezelye,
. waadn men de Vingeren buigt, en waarIn derhalven de
bui~~
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der Vingeu:D liggen. De Linien, welken zig
daarin voordoen, maaKen den ongerymdt:n erondflag uit,
voor de dwaafe en op inbeelding luftende: Cbiromanriaof Hand.
kvkkurfi.
VOLANT. Dus noemt men een kleine bal, met Vederen bet
Hook en. die met Raketten geflagen en te rug~eflagen wordt.
Dit fpel is een vermaak der jon~e lieden en bekwaam om het
Ligchaam in eene goede: beweeging te houden.
VOLA TICA. Impetigo. (In de Medic'Ynen). Zie het Artykel
LAZAftY'.

VOLA fiLE. Een vlug of vliegend middel. Op eene vergely.
kende wyfe wordt in de Chymie aldus genaamd. dat ge ene 't
welk, als het in de vrye lucht ftaat. of niet wel geflooten is.
verrookt en vervliegt. Van deefe eigenfchap zyn de Salia Ye.
latilia • als Sal '!lol C. C. Succin Ebor. Fuligin, en de
G"t'l1:en. als Spiritus SaUs Ammoniac;. Com. Cer'/Ji, Piperar.
Sanguine buman, &c. Alle deeren en meer diergelyken vervliegen. zoo ze niet wel voor de lucht bewaard worden.
Men geeft deefen naam ook aan vliegende Puiftjes op het
ligchaam of vliegende vlekjes in het oog. die op de hoofd.
zwymel zig vertoonen en zwart zyn, Ook is 'er eene foort
van v!iegende Roos, of roodheid in de Opperhuid. Rofa '/JO,
latica geheeten.
VOLATILE. Zoo noemt men ook zulke Vogels, die vliegen
en hunne wieken als eene foort vaD roer, en tevens tot zeilen
gebruiken.
VOLATILISANIE. De vlugmaaklng, Is een Chymifche ar'
b~id, waardoor 'ialle Ligchaamen vlug gemaakt worden. Vo'
latilifuren is Vlllg maaken.
VOLÉE. à toute Po&ée Zoo noemen de Franfchen als het Ka.
non of de MOrller op den 45ften graad gefteld is. dat is, als
de As van het Kanon of den Moreier • met de hOlizontaallinie
eenen hoek van 45 grdaden maakt. In het Duitfch noemt men
het den Boogfchoot oa de hooglle elevatie of llelling. Want
de Kogel wordr no()it verder gedreeven, dan wanneer zy uit
deden 45 graaden geworpen wordt.
VO LHYNIEN. Eene Poolfche Provincie in Rood·Rullien, die
ten zUiden aan Podohen. ten wellen aan Rood Ruffien. ei.
genlyk zoo genoemd. ten noorden aan Liuhauen en Morco.
vien, en ten ooften ook aan Moscovien. gelyk ook aan klein
Tarraryen grenft 't Is wyd uitgeftrekt, nademaal het van het
wellen ten oollen 120, en van het zuiden ten noorden 40
lOt 60 myJen bevat. Daar by is het een vlak en vrugtbaar
Land. dat aan de invallen der Tartaaren en Cozakken zeer
onderworpen is. en het wordt in twee deelen verdeeld, naam·
.
Jyk
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Jyk in opper. en neder Volbynien. De Inwooners belyden
den Ruffifchen Godsdienfl: en fpreeken ook de Ruffifcbe taal.
VOLKEREN RECHT. Is een algemeen Recht. dat byna by
alle Natien geoefFend wordt. en zynen oorfprong uit het
Recht der Natuur beeft. wordende hetzelve door byzondere
verbindteniffen opgehelderd.
VOLKOMEN GETAL. of volmaakt getal. Zoo heet in de
Rekenkonfl: een getal, 't welk zoo groot is. als alle getalen te
{aamen genomen. waardoor hetzelve kan gedivideerd worden.
:Sy voorbeeld: 6 laat zig door I, 2 en 3 dividceren; als men
echter 1.2 en 3 addeert. zoo komt 6 uit.' Van dergelyl, ge.
tal is aanmerkenswaardig , dat 'er zeer weinig van gevonden
worden. vermits van I tot 40. 000 000, n iet meer d:m dC!
~olgenden gevonden worden, naamelyk: 6.28,486,8128.
1308r6. 1996128.31550336. Ook is hiernevens deszelfs eigenfchap waar te neemen • dat het een of het ander altoos met
6 of 8 eindigt. Hoe !!len deeCe getalen kan vinden, leert Eu,
CLIDES h de laadle Propofitie van zyn negende Boek.
VOLKPLANTINGEN. Zie het Anykel PLANTAAD]I':.
VOLLE MAAN. Zoo wordt in deSterrekunde den tyd genoemd
wanneer de Maan op onze ons toegekeerde zyde geheel ver.
licht is. Maar zy is vol, wanneer zy 180 graaden van de Zon
afftaat, Indien nu deefe afftand naar de middelbaare beweeging gerekend wordt, zoo heet zy de middelbaare 'Volle Maall;
maar rekent men ze naar de waare beweeging. zoo beet zy
de waare 'Volle Maan. Eindelyk, indien men den afftand der
Maan van de Zon naar de zigtbaare beweeging fchat, zoo
heet zy de zigtbaare 'Volle Maan. Den tyd van de volle Maan
moet men noodzaaklyk weeten , als men de Maanverduifie.
ringen of Eclipfen uitrekenen wil.
VOLLENHOVEN. Eene kleine Stad der Veréénigde Neder.
landen. aan de Zuiderzee J benevens een klein gebied van den.
zelfden naam. in de Provintie van Overyffd, alwaar de Hooge
Raad van deefe Provintie zyn gewoonlyken Zetel heeft.
VOLMAGT. Anders genaamd Procuratie. Is een Inil:rument.
waarby iemant gelail: en magt gegeeven wordt. om in deB
naam en voor rekening van den Lail:geever, zoodanige zaaken
te verrigten, die in zigzelven eerlyk en geoorloofd zyn. De.
zelven zyn tw:eederlei: I Procuratie ad Lites; 2 Procuratie
ad Neg6tia; die generaal of fpeciaal zyn. De eerfl:e foort
houdt zig alleen befig omtrent de Rechtbanken. De generaale
is J om tegens aIle Perfoonen in 't algemeen te ageeren. De
Speciale, om tegens zoodanig een perfoon of geval, in 't
byzonder, als Eiffcher of verweerder te ageeren. De tweede
foort qm t~ handelen in zaaken bLjÎten de Rechtbank; generaal,
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raaI. in alle gevallen; fpedaal. in zoodanig een zaak in 't
byzonder. Hieromtrent fl:aat het volgende aan te merken:
I. Of de volmagtgeever gequalificeerd is om zoodanig e6l1c
Procuratie te palfeeren. en in wat quaIiteit hy zulks doet.
mits~aders de per foon die hy ConfHtueert.
2. De Zaak die de ConlHtuant of Lallgeever begeert dat door
den geconllitueerden zal worden verrigt, moet zoo wel als
het voorgaande, in het Inftrument duidelyk worden uitgedrukt.
omdat het voor den Laftontvanger tot eene wet of regel moet
verftrekken , en waarbuiten hy niet gaan mag. en anders met
een verkeerden ui/Dag doende. zoo zou hyalIe de konen,
fchadens en Interelft;n. daardoor geleden, moeten vergoeden.
3. In het generaal mag ieder gevolmllgtigde doen alles wat in
de woorden, of meening van den Laftgeeller begreep en is. of
het geene, natuurlyker wyfe, uit den gegeeven laB: komt te
vloeien, en het geene tot uitvoering van dien laft noodzaakIyk is. Dus kan hy die magt heeft om geld te ontvangen. ook
quitantie geeven; en die magt heeft om eene Schuld in te
vorderen, heeft ook magt om des Schuldenaars goederen in
arreft te neemen.
~. Maar die Procuratie heeft tot eene byzondere zaak, zonder
uitgedrukten taft om het geld te ontvangen, kan zulks niet
doen, fchoon het uit die eigenfte zaak mo~t voortkomen; geen
Procuratie ad litem, geen gelalligde tot de .verkooping, mag
betaaIing ontvangen. uit dat rechtsgeding of verkooping voortkomende, zl!mder fpeciaal daartoe geauthoriCeerd te zyn.
S. De Lafigeever !Woet approbeeren en van waarde houden.
alles wat de Laft-ontvanger. uit kragte van zyne Procuratie
verrigt heeft; gelyk de Laft·ontvanger aan zyn kant verpligt
is, van zyne verrichtingen te doen behoorlyke retening. be.
wys en f'lI>liqua.
6. Deere Procuratien moeten gepasfeerd worden voor Nota~
ris en Getuigen, of voor Schout en Schepenen van den Oerechte ten platten lande, om den ontvang van zoodanig een
laft te kennen, ten regt en genoegen, proberen; doch in gemeene handelingen kan men een ontvangen laft of bevel ook
door brieven probeeren; dus wordt een laft. door brieven
aa ngenomen ,als befiaande uit de enkele toefiemming der con·
naétanten; wanneer iemant in een Brief bekent, zoodanig eeIII
Lafibrief ontvangen te hebbeil, zoo wordt hy daartoe ver.
pligt. Iemant by een brief iels gelaft wordende te doen, en
niet daartegen fchryvende. wordt verftaan den Jafi aangenomen te hebben. De Lafigeeving kan ook gefchieden door een
derde perCoon. of door andere middelen, maar een SchrifteIyke 1ait ~s het zekerfte; docb die dil lait weigen aan te nee~

mem,
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men I moet zig aanffonds excufeeren en de zaak in haar ge.
heellaaten.
7 Rene Procuratie voor den Gerechte. of voor Notuis en
g~tuigen gepasfeerd. is van dezdfde kra!t. bt:haillen in Gel·
derland I alwaar de laatflen niat gerefpt:él:eerd wor jen . al wa~
daar onder eene Aél:e van legaliteit door het Gerech' f:efleld;
doch wel buitenslancis. wanneer de I.egalireit van den Nor .• ris
con fleert • door het getuigenis van den Amhaff.deur va n die
kroon. Te Am1lerdam worden onder de Kooplieden of MIkeI aars • geene Procuratien gereCpetleerd in vervreemding of
trllnfporcen van gemeene Lands-Obligatien. ten zy 'er eene
Atle van legaliteit onder ~e1leld is. Te Leyden wor.it. vol.
gens eene byzondere keur, geene procuratien gerefptcteerd •
om eenige onroerende goederen te verkoopen. te verbinden
ofte TranCporteeren I dan die welken voor de Gerechten van
de Steden, Dorpen of Vlekken. magt hebbende om over het
bezegelen van Tranfporrcn, A Iienatien of verbtndteniffen van
onroerende goederen te flaan. g<-paffeerd zyn.
8. Men heeft eene fpeciale Procuratie noodig I om te mogen
CompenCeren oftranfigeren; om contracten voor den Gerecht
te doen confirmeren: om eed te accepteeren of refereren; om
zig te CubmÎ!teren aan Arbiters; om een huwelyk te contrac·
teren, te fluiten of ondertrouw te doen; om te zweeren in
des Conflituants Ziel; om relief te verzoeken; om renvoy te
begeeren, en de magt van den Rechter te dtclinteren j om
onroerende goederen te vervreemden; want tot deefe zaaken
is een by<:ondel' ui'gedrukten lafl noo lig.
9. Alle gegeevene Procuratitm zyn revocabel, of kunnen her·
roepen worden, te weeten als de zaak in zyn geheel is,
en anderi niet; of wel. zoo het zoodani~e particulkre zaaken
zyn. als de Adminlffralie der goeJeren. HuiCen • Landen. enz.
Waar van den Laftaanvaarder. ten allen tyde kan ontheven worden; doch zoo de Laft-ontvanger dtn gegeeven lafl
al had uitgevoerd of begonnen uit te voeren. eer hem de
herroeping was bekend gemaak' , zoo blyft het uitgevoerde
van kragt en moet geapprobeerd woden.
10. Alle Procuratien I de zaak in zyn geheel zynde. ten waare
om dringende oorzaak en die zulks beletten. kunnen door eene
Schriftelyke Infinuatie herroepen worden; en vervallen door
den dood van den Gevolmagtigden; ook door eeille van
I?oedcren.
.
VOLONES. Zoo wierden te Romen de fldaven genoemd. die
V rywillig hun dienff aanboden lil den tweeden PuniCchen
·Oorlog. wam'Jeer het met de Republiek negt gefteld was en
het 'er gevaarlyk mede ul!zag. De ManCchdp die dienff nam
was ten getale van 8000.
VOLON.
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VOLONTAIR. Is een perfoon die in den Oorlog, uit vryen
wille en op zyne eigene koften, dient, zonder dat die zig by
een Regiment of byeene Compagnie verbonden heeft·
VOLSELLA. Zie het Artykel ACANTHAnoLus.
VOLSELLA. Een Koorntang. een Haairtrekker, behoort oni
der de Chirurgicaale Infl:rumenten.
VO L TE. Dit woord betekent een ronden Cirkel of Hoefflag,
derge1yke een paard met twee hoefflagen om een middelpunt
of pylaar, grooter ,of kleiner maakt,
VOLTE REVERSEE. Is een weg van twee hoefflagen, die
een Paard maakt, en den kop tegens het middelpunt, de
Croupe naar buiten keert. Les fix tJoltes worden tefre à terre»
2. ter rechter, 2. ter linker, en wederom 2. ter rechter, in éénen
adem. fnellyk gemaakt. met de voorfte voeten in de lucht,
met de agterfTen, op de aarde. Se couccber Jur les Voltes, gefchiedt, als het paard het hoofd en de Croupe buiten de Volte
heeft, even als of het eenen anderen weg wilde gaan Demi
'Volta is een halve Cirkel, die een Paard maakt, van twee of
maar eenen Hoefflag.
VOLTIGEREN. Wordt voor eene Adelyke Exercitie gehou.
den, om het Ligchaam fnel en fterk te maaken. Het beftaat
voornaamelyk in driederlei , als in opheffen. fpringen en fiin.
geren. Maar men moet zorg draagen, dat alles met ftyve
voeten gefchiedt, en dat 'er geen voet verfl:uikt. Boven dien
moeten ook de armen en het ligchaam ftyf z}n; en hoe min·
der het houten voltigeer Paard. waarop deefe Exercitien
gemaakt worden t wordt geraakt, hoe cierlyker de fprong is.
Deefe fprongen JlJU, nadat het Tempo behoorlyk daartoe ge.
nomen is, hebben verfcheide benaamingen. I. De Scbilet
wordt gemaakt als men zig in de hoogte opheft, met de lino.
kelhand agler aan de Zadel vafl:, en met de regterhand voor;
voorts met den linker voet herwaarts en derwaarts (peelt.
en hem door den regtervoet in de Zadel werpt, Om 'er in te
zitten, keerende het gezigt naar het hoofd van het paard;
daarop andermaal met beide handen den Zadelknop vaft.
houdt, en 'er zjg uitheft, zoo dat men agter te zitten komt.
2. De Revers wordt gemaakt, als men zig in de Zadel links
omkeert. met de linkerhand aan den knop, met de regIer ag·
ter aan de Zadel grypt, en dus de Revers met den linkervoet
maakt, terwyl ze eenige maaIen om den Zadel gaat, en men
ten laatfte naar ben'eden fpringt. 3. De Troit wordt boven
op het Paard gemaakt, als men de linkerhand voor aan de Za.
delknop, en de regter agter aan den Zadel legt, zig vervol•.
gens in de hoogte heft. dat de voeten vooruit geftrekt zyn;
l1ierop den regtervoet door den linker flaa! en dus naar beo
neden fpringt, dat men op de linker zyde van het Paard
te
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te (han komt. 4· De gantfche en halve Pomade wordt geo•
.naamd. als men op de linker zyde van het Paard fiaande. met
de Iinkerh<1n 1 'lgter aan den Zadel grypr, vervolgens fprmgt,
en mt:t de re~terhand agter op Gaat, beide been en agter ol'
het Paard werpt dat het linker been over den Zadel f1dat.
en men agter het Paard komt te zitten; en wat dergelyke ge·
vaarlyke (prongen meer zyn • die ziJ!; befi op het voltigeerfchool
laaten leeren. S. De Staart· en Beenfprong 6. De ver wis·
felingan voor en agter, CII2;. Maar aangezien deefe en der.
gelyke Cprongen meer eene zonderlinge Force in de armen
verei.1Tchen, en het een ieder niet aanllaat , zyne gezonde leden dus te waagen, zoo is deere geweldige oeffening van va{·
ligeren merkelyk in onbruik geraakt. Immers men oeffent het
maar hier en daar op de SchermCchoolen, als eene Liefheb.
berye. Ook was voordeertn het voltigeeren over eene tafel,
bank, fioel, enz. meer in gebruik, en wordt hedendaagfch
den Koordedanff\!ren meell overgelaaten Maar by dat Tafel.
voltigeeren waren deere navolgende Leffen de voornaamllen.
Met de rechterhand een Cpan van de Aarde op de tafel te (laan
en kromme rprongen Ie maaken. zoo dat men te Raan kwam,
alwaar men had begonnen; den krommen fprong over alle vier
de l' 1felhoeken te maaken, met en zonder hand op· Gaan ; de
I!:antfche Pornade over de hlleken der Tafel, gelyk op het
Paard, de T,oit en de Revers Ie maaken; over de breedte der
Tafel, gelyk een Pomade te fpringen; aan den wand te 100pen; den linkervoet aan dezelve re zetten, en zig met den
regtervott daarovt!r te werpen; over de tafel te fpringen, zoo
dat men agler dezelve komt te zilten; en agter de tafel zitten~
de, wederom op te Ipringen, !nZ.
VOLTUMNALIEN. Waren Fèellen die de Romeinen vier·
den ler eere van een hunner Goden. die zy VoltUlDUS noemden en vanwien men niets weet.
VOLUCRIS VAGA. Zie het Arrykel ZWALUW.
VOLUMEN. Zoo wordt een byzondert: Band van eenBoek,
of ook van v\!ele Schnften ~enoemd, die men te (aamen in
eenen band heefr laaten bindt:n
VOLUMEN. Zoo heet in de Mathefis of wiskunde de ruimte
welke een Ligchaam in zyne breedte, lengte en dikte bel1aat
of inneemt
VOLUMNUS Was weleer een Heidenfche God, die volgens
de gevoelens der Heidenen, de begeerte der Menfchen befiielde en ten goede aanipoorde. Eene der~elyke Godin,
Volumna genaamd, werkte hetzelfde uit by .:e Vrouwc;:n Dt;
Romeinen baden beide deere Godht:den aan, als Voorllanders
nn lIen Huwelyken Staat, om de goede eensgt:.ilindheid
tu,·
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tulTchen Man en Vrouw in het huishouden te onderhouden en
aan re kweeken.
VOLUNTAS. Zie het Artykel WIL.
VOLUTA. Zie het Arrykel SLAK (In de Bouwkund~.)
VOLUT JE. Rollen. Tooten. Zyn eenfchalige, omgewonden
Conchylien; met zigtbaare draayingen. welker Spit fen plat
gedrukt zyn. met ongefpleetene agterdeelen. Daar zyn ver.
fcheide zeer aartige en zelrtfaame foorten van; ook veele die
wondcrlyke en mislyke naamen hebben. Dit is eene kundig.
heid of weetenfchap op zigzelve, die tot de Schulpkennis beo
hoort, en derhalven in de Medicynen van geen gebruik en
dus hier niet verder te omfchryven is. Zie het Artykel CON.
CIIYLlUM.

VOL VULUS. MiJerere Mei. Zie het Artykel ILIACA PASSIO.
VOLWASSEN. Men vertlaat door dit woord den fiaat des
Leevens. waarin het Ligchaam der Dieren. vooral dat van den
Menfch. gekomen is tot het punt van voluldaking, 't welk
aan dat foort gemeen is.
VOMER. Ploeg·yfer, Ploegkouter, is het zesde Neusbeen, dat
de Neusgaten van malkander fcheidt.
VOMICA PULMONUM. Een Longenzwcer, een Longver..
zweering. Is niets anders dan een Abfceffzu. welke in het
luchtige weefen der Long geplaatfi is. De tekens deefer Ziek.
te zyn, eene ecnigermaate bedwongene of moeielyke adem.
haalir.g. en dat de lucht niet vry genoeg verdikt wordt. De
Vomicce zyn, ten aanzien van hunne grootte, onderfcheiden;
want ze zyn of klein als Erwten; of grooter, naar dat 'er veel
of weinig etter in is, en deefe etter is of vloeibaar of dik,
fiinkende of niet tlinkende. De oorzaak is een bedorven
bloed. 't zy van eenc langduurige fiol/ing, van eene onttleeking of vertloppin~ der wegen, door flymen, fiooten. fcbaa.
ven, fcherpe Zinkingen. enz. of door eene fcheurin~, fier ken
hoeft, wonden der Longen, enz. By de geneefing deefer
Ziekte moet men onderzoeken, of de verzweering zig al geopend heeft of niet. Is zy nog niet open. zoo moet men trach.
ten zu~ks door EmolliClltia te doen. Ten dien einde zyn in.
wendig goed, leevendig gellample Kreeften met aîyn of wyn
ingenomen; en uitwendig gebruike men Ol. Corticis Cucurbi.
tor. long. Als het gezwel gt:opend is. moet de Etter geëva.
cueerd worden. Daar lOe zyn goed of ExpeElorantia. als
Herb. Verollic. Scabios. Hyffop. THffilag. Capill. Veneris • Mar.
'lib. A/b. Braffica ruura, Ruta, Salvia, Rosmarin. Rad. He.
lenii, A1lgelic. Levijlic. Imperator. Lig'l. Guajac • ./Iq. d/lbma.
tic. Spir. Salis Ammmiaci Allifat. met Gum. Ammoniac. Effent.
Helenii, TinEl. MeI/is, Be7I~oës, Syrztpus de Eryfilll.. Hyffop.
de VeTO/lic. Tllffi:agiil. &c. by voorbeeld:
X. DUL.
XX
~ • ../Iq.

v
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1Z- Aq. JlyIJop.
•

Veronic.

0 M I.

11 :; i 6.

37.

Tinft. Mellis
EO~l!t Er.ul. 3 vj.
sp. Sal Ammoniaci cum Gumm. Ammon. 3 iij.
Syrup. de Eryfim. q. J.

M. D. S.
Losmaakend Borildrankjc;

Of zagte L!lxantia uit Rad. Rbabsrb. Meeboacannll, Fol. Se1l11.
Polypod. Pafful. mi11. als ook Diuretica. Pttrofelin. Heder.
terreftr•.Lapid. CancT~r. fi~via.til. rum Ac:tQ. ~a deefen zyn
zulke mlddt:len noodlg, dIe dG ve-r lweenng ZUl veren en ge.
neefen; doch van meerder nuttigheid zyn ze als ze met B ecbicil
te gelyk voorgefchreeven en vermengd worden, als Herb.
Vrtie. Bug!'Z. Coft. Hort. CbiErofol. Gerall. Robertiall. Mille.
fol. Plantag. Portulac. Petrofelin. Sallicul. BurJ. Pallor. Rad.
Sympb'jt. maj. Tormentill. Pimpinell. Confer".) Flor. Salvo RI)
faro Urtie. BalJam. Peru';)Îan. S!41i-buris. TbcrebitltlJillo'. &c.
Zie hier een voorbeeld:
l}=.

Ilerb. Ilyffop.
Pu/monar. ti M j.
Millefol.
RurJ. Pallor. ti M 6.
Radie. GIyeyrrbiz.
Folypod.
Sympbyt. maj.
Pafful. min. á3j.
Flor. Ro]ar.
Sa/vice. Ii P. ij.
Sem. Anifi.
F(miwl. á5vj.
Ex. IH cis Ei eOlltus. F. Species.

á3 a.

'Tot eene wonddrank.
Eindelyk moet men ook acht geeven op de daarby komende
toevallen. Men kan derhalven tegens de koorts eene Etnuljja
uit de Se",. 4. Frigid. maj. Nitr. Saeebar. Pmidiaf. Gillatin.
Cam. Cerv. LaPid. Cal1eror. Antibeft. Pater, enz. voorfchry.
ven. Tegens de Teering zyn de Glutinofa en Oleo[a dienilig.
als Vrouwen' Geiten- en EfeIinnen Mdk, als ook kragtigc
Soupen , enz. De hoeft verzagt men met die: Geneesmiddelen
welken daarvoor dienilig zyn.
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VO:\1ITORIUM. Dit was by de Romeinen eene plaats vaD
het Huis waar de getmen gingen braaken die reeds te veel
gcgeeten hadden om van andere Spyfen te proeven. Nadat
ze gebraakt hadden, kwamen zy hunne plaats weder inneemen
en op nieuws hunne Maagen opvullen.
VOMITORIUM. Is een llraakmiddel, zynde zoodanig een Geneesmiddel, 'c welk de VeCelagtige deelen der Maag lot eer.e
tegennatuurlyke beweeging aanfpoort; waardoor alles wat zig in
de Maag bevlOdt. van boven door den mond omlaft en uit~
geworpen wordt.
VOMITUS. Het Braaken. Komt dat de Maag niet van d"
flinkere Maagmond. maar verkeerd bewogen wordt, en wel
mer zulk eene hevi~heid. dat alles wat in de Maag is. door
den mond uftgeworpen wordt. Dit woràt veroorzaakt door
veelerlei dingen. als door omdraayingen; het zien braaken van
een and<:r. Zeilen op het water. &c.
VOMITUS GRAVLDARUM. Het braaken der Zwangeren.
. omf1:Ht uit eene mede-aandoening der Zenuwen. welke het
P",r '!!agum, 't welk zyne takken aan de Baarmoeder mede.
deelt. tm alzoo eene vereeniging deefer Ingewanden maakt;
want de beweegende Vefeldraaden worden van de pynlyke
beweeging der Baarmoeder door een medelyden geneepen •
en van eene geheel tegennatuurlyke beweeging aaDgetafi, ZO()
dat die dingen, welken in de Maag beflooten zyn, en vanonder moefien weggaan, van boven uitgeworpen worden. Dit
ongemak wordt door de zwakke gefieldheid des Ligchaams t
jonge jaaren. fiil en ledig leeven , grootelyks vermeerderd.
VOMITUS INFANTUM. Het braak en der kleine kinderen.
wordt geneefeo met een Poeder uit N ux MoJcbata, Corall.
Car'Yopbyll. om met melk in te geeven. Joël, in Praxi L.IX.
S. 4· Membr. 3. p. 344· pryfi een DecofJum van Caryopbyll. 36
en Maftjeb. a ij met wyo gekookt te gebruiken; als ook TerrIl
Sigillat en alle andere foonen van Adftringentia, by voor~
beeld:
J}t. Aq. Mentbtt.

Cinllamom. Cydoniat. á 3 vj.
Corall. rubr. prap. 9 j.
Terrtt Sigillat. 3 q.
Tberiac. gr. iij.
Syrup. Papa'!!. alb. f. I.
M. D. S.
Braakftillend Drankje.
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eerlle Groef en Zecbe op eenen gang genoemd. Die nu eetA:
den gang ontbloot of ontdekt, die ko~t ook de vor.dgroef toe.
niettegenftaande eene oudere belecmng op den nog ontblootten gang Is. Hunne groone bedraagt omtrent 3 Webren.
VONNIS. Is eene gerechtelyke uitfpraak der wettige Overig·
heid, over een en Per foon die zig aan de eene of andere mis.
daad heeft fchuldig gemaakt.
VOOGD. Is een Magi!l:raats-Perfoon. diergelyken over veele
Steden van Zwitferland ge!l:eld zyn, en die uit den Adel en
de voornaamfte PatriciufTen verkoren worden.
,VOOGDEN. Zyn eigenlyk Opzieners over minderjaarige Kin·
deren, of toeziende Voogden. om toezigt te hebben op de
executie, adminiftratie en Voogdyfchap der minderjaarigen.
dat alles in goede order. naar den wil, de wetten en co!l:u.
men verricht warde. Aldus kan iemand Voogd zyn , zonder
de admini!l:ratie der Goederen te hebben. By voorbeeld, Man
en Vrouw, elkander den Lyftocht maakende van alle ode goe.
deren. en nevens dien Voogden 1l:eIlende, zoo zyn de gezegde
Voogden inderdaad niet anders, d:m Voogden over de Per.
foonen van den Onmondigen. en vermogen derhalven geene
Admini!l:ratie noch bewind over derzelver goederen te hebben. Maar in andere gevallen wordt ver1l:aan • dat hy. die
tot Voogd over de r.ninderjaarigen wordt ge1l:eld. ook het beo
wind over derzelver goederen hebbe tot de meerderjaarigheid
toe. of tot dat zy gehuwd zyn. of veniam retati.r hebben ver.
kreegen. Maar weinig Menfchen zyn 'er die niet te eeniger
tyd tot Voogd over minderjaarigen kunnen aange1l:eld worden.
maar die allen zyn niet volkomen onderrigt, wat daaromtrent
te weeten en te betragten 1l:aat, om welke reden wy het hoofd.
zaakelyk1l:e daarvan zullen opgeeven.
J. Geen Minderjaarigcn, die zelfs onder Voogdy 1l:aan. mo·
gen tot Voogd aangef1:eld worden; want zy zyn niet te ver·
trouwen om een ander te regeeren en zyne goederen te ad.
mini1l:reeren, die zelfs nog geregeerd ea wiens goederen door
een ander be1l:ierd worden.
2. Ook geen Minderjaarigen, fchoon zy 'lJeniam a:tati.r ver·
kreegen hebben, of tot een Publiek Ampt verheven zyn;
zelfs geen minderjaarige, fc hoon getrouwd zynde. kan eene
Voogdyfchap met veiligheid aanneemen , ten zy met kennis
en authorifatie van den Have, van de Weeskamer; want die
allen worden wel voor meerderjaarig gehouden, en zyn daar.
door gewettigd om hun eigea goed te admini1l:reeren. maar
niet de goederen vin een derde.
3. Ook geen Slads.kind , .omdat hy onder Curateele 1l:aat,
hebbende het Charaéler van Perfoon en mag. om zyn eigen
goed te admini1l:reeren. verlooren.
4. Ook
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.(. Ook geen doove. fiomme, innocente en andere miferable
Perfoonen, die de magt ontbreeken om hunnen pligt in deefen
te volvoeren.
S. Ook geen Krygsluiden, volgens de Keiferlyke Wetten.
maar wel by ons, doch zy behoeven de Voogdyfchap niet
aan te neemen. Zy behooren het ook niet te doen; want.de
Voogdyfchap is een perfooneele lal1: die in Perfoon en met
door een ander moet waargenomen worden; en hoe kunnen
zy de Regeering over de Perfoonen en de admiDil1:ratie der
~oederen, naar behooren waarneem en , die zelfs in Iyden van
vrede, niet altyd in een en dezelfde bezetting blyven. maar
dik wils hier en dan daar verlegd worden.
ó. Ook geen Bedienaars des Goddelyken woords, behoeven
de Voogdyfchap aan te neemen.
,. Geene Vrouwen mogen Voogdefl'en zyn; behalven Moe ~
der en Grootmoeder, over haare Kinderen en Kindskinderen.
doch al/een zoo lang zy ongetrouwd blyven ; maar trouwende
buitens lands, vervalt haare Voogdyfchap, omdat zy onder
de Magt van een ander geraaken. ten waare zy Clutie
11:eJlen.
~. Stiefvaders kunnen geen Voogd weefen over hunne huisvrouws kinderen, en zelfs by den Magiflraat daartoe niet
aangefteld worden, maar alleen zoo zy in het Tellawent daar
toe aangefield zyn.
9. Geen Roomfchgezinden mogen Voogd zyn. over Kinderen
van Gereformeerde Ouders /leboren.
10. Integendeel mogen tot Voogd aange!l:eld zyn. allen die
eerlyk, ordentelyk van gedrag en daartoe bekwaam zyn; en
niemant behoorde daartoe aange!l:eld te worden, ten waare
hy deefe vier hoedanigheden bezat: Dat hy met deugd, ver.
ftand en een gezond oordeel is begaafd. Dat hy genoegfaam
gegoedt is. Dat hy ondervinding genoeg bezit. Dat hy niet
daarna genaan , of geen eigen belang daar'in heeft.
II. Schoon een Vader, van Natuure Voogd is over zyn
minderjaarig kind, zoo veel de opvoeding aangaat. die men
hem niet kan ontneemen, zoo l1:aat het echter Grootvader en
Grootmoeder, enz, vry, om over de goederen die dat kind
van hem of haar zal komen te erven, zoodanige Voogden
als zy goedvinden, aan te fiellen.
12. Alle die devereifchte hoedanigheden bezitten, moeteo de
aan hun opgedraagene Voogdyfchap aanneemen • ten ware zy
wettige redenen hadden om zig daarvan te verCchoonen; DaOlmelyk, omdat hy reeds drie verfcheiden boedels en Voogdy.
fchappen, onder zig heef[, omdat hy allyd ziekelyk is; omdat
hy doof, 11:0m of blind is; omdat hy nie~ Ieefen of fchryven
kan, en omdat hy boven de feventig jaaren oud is, doch een
aa!l,
XX 3
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aangeflelde Voogd moet zyne redenen van Verfchooning alle.
geeren, binnen de vyftig dagen, nadat hem die aanfielling
bekend is gemaakt.
13· Een Voobct wordt aan!;efield door Tefiament, of door
eene fepar:lte Notnrhde Aéle, en zulks kan zoo wel by de
Moeder als hy dt:n Vader gedaan worden; en zoo zulks ver.
2uimd is, zyn de Weesmeefiers, of den Gerechte, of het
Hof daartoe bevoegd; en wordt de naafie Bloedverwanten,
die het bekwaamfie daartoe zyn, hiertoe verkoren.
14. Een Tellateur, iemant tot Voogd aanfiellende , behoeft
van die aanflelling aan denzelven geen kennis te geeven. ~
] 5. Een Ilngflleevende, of een Voogd, iemant tot medevoogd
affumcercnde, is ongehouden hetzelve te accepteeren.
]6. Een Voogd, taffens Executeur zynde, moet in het Sterf.
huis komende. zyn pligt betragten.
17. De Vo06den zyn verder gehouden om de onmondigen te
beCchermcn: de \Veefen naar hunnen flaat en middelen te
onderhouden en op te voeden, en ze in eenig beroep te on'
èerwyfen, alsmede in de Vreefe Gods en goede Zuden, en
011 derzelver Rechten te handhaven.
18. Wanneer een Voogd, cenige penningen van Weefen ,ten
meellen voordeele van dezelven, beleid onder Menfchen
die ten tyde van 't beleggen, by anderen in bet algemeen voo;
goed gekeurd wierden en die in volle crlldiet zaten; of dat
hv die penningen op obligatien, ondl'r die geen en , daar de
Vader of Moeder van dezelven die hadde gefield, hadJe laaten fiaan, zonder eenig vermoeden van derzelver onvermogen te verkrygen, en zoo dezelve echter bankroet fpeelde t
zoo zou hy, in de vergoeding van die penningen niet gehouden zyn: ook is hy daartoe niet verpligt, indien buiten zyn
fchuld, het goed van zyn Weeskind ge fiolen wierd of verlooren ging; maar hy moet alles vergoeden, met den interefi
yan dien, zoo het door zyn fchuld of verzuim is toegekomen.
zoo dat een Vo06d meer voor het goed van een onmondige als
voor zyn eigen moet zorgen.
18. Een. toeziende Voogd is nergens in gehouden, zoo lang
een adminifireerenèe Voo::;J niet infolvent is, die eerfi tot
vergoeding moet aangefprookcn worden; maar de admini.
fireerende Voogd infolvent zynde, dan kan de toeziende Voogd
aangefprooken worden, waarover nog iets zal aangemerkt
worden.
19. De Magt der Voogden, firekt zig zoo verre uit als hun
by Tellamect gcr;eeven is; doch maar over een gedeelte aan.
getleid zynie, zoo zyn zy in geen vergoeding \'an het andere
~\:d\.!elte bl:houden.
20. In
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yoo,'i,~cn, omtrent ~en
dat zy hunr,c tocfiemmmg
daartoe voJflrekt noodi~ hehben; zoo dat. of(chonn de Tes.
tateur hadde gewild. dat zyne goederen. by voorbeeld op
A, niet vry zouden komen, ten zy hy ofte zy, met confent
Van zyne of haare Voogden kW:lmen te trouwen, hy het tegendeel doende, dezelve vry zouJe genieten; h zoo verre.
dat byaldien een jongman aan den Td1:ateur gelof~e had~(! gedaan van niet te zullen trouwen, zonder Con ren! en toeltern·
ming van de Voogden, mz. dat zoodanige beloften kr.1gteloos
zouden zyn; zulks oo\{. dat indien iel~ van den Tel}ateur g(!'
geeven was, aan een Jongman of Dochter. uit confider:ttie
van zoodanige beloften, dat hetzelve van die geenen. dewel·
ken na het overly~.en van den Teftateur. contrarie deeden.
door de Voogden, Executeurs of Adminiftrateurs van den boe.
del niet zouden kunnen worden gerepeteerd. orte wederge.
eiCcht; want byaldien zoodanige Claufule ende Conditien kon·
den rublifteeren. of üandhouden. zou:le de vryheid van de
huwelyken, door eene onrechtvaardige vreefe, altyd worden be·
let, dat de wet verbiedt, in conformité van het Placcaat van
de Heeren Su aten van Holland, van 31 Jnly 1671. Zeifs
zoude het Con rent der Voogden. tot den trouw, niet noodzaakelyk zyn.· wanneer het Teftament merlebragt: zoo wie
van zyn Teftateurs kinderen, tegens den wille, of buiten voorweeten van zyne nagenoemde Voogden kwame te trouwen of
z:~ te verloopen, buiten kenniffe van ben, dat hy die ir.fti.
tUl'ert in zyne legitime portie.
2 I. Iemant ageerende als Voogd over zyne minderjaarige Pu.
pillen. behoeft niet te volgen de Rechtbank van den gedaag.
den; maar kan, ter eetfier Inftantie, zyn tegenparty 'roepen
voor den Hove van Holland.
22. Aan een Voo~d. de ordinaire'magt, by Tdhment niet
gege"ven zynde, om nevens hem een ander per loon te affu.
meeren • vermag zulks niet te dQen.
23. De Voogden ,:ermogen, indien eenig ii.1ei· Commiffaire
O~ligatien van den Boedel afgeloft wierden, claarvoor Lansleryen te koopen, vooral wanneer zt1rks- gefchiedt • niet om hel
Fideï.Commis te verminderen. maar met het voorneem en om
hetzelve beter te' bewaaren; en zulks doende,' mogen de FI.
od-Commilfaire Erfgenaamen. die handelingen der Voogden
niet te betwiften. En dewyl de Voogden Magt hebben om
anderen te betaaIen • zoo mogen zy ook zigzelven voldoen, en
op eigen Authorireit. poffeme neem(in van het geene hun by
Tefbment is gelegateerd of gemaakt.
~4. De Voogden hebben echter geen Magt, om de Perfonen
der Weefen, noch hunne goerieten. buiten de Provintie te
Xx 4
. ver-

696

VOO G.

vervoeren, ofte te doen brengen, tegen wil en dank van de
naafibei1:aande vrienden, ten waare met behoorlyke authorifa·
tie van den Magifiraat.
25. De Voogdye en het bewind over de Goederen der Pu.
pillen, eindigt aan de zyde der Weefen , wanneer de Weefen
bereikt hebben den ouderdom van vyfentwintig Jaaren. ten
wa are het Gerecht. om gewigtige redenen, goed vond, dat
die Weefen , nog eenigen tyd daarna, onder Voogden zouden
blyven. wanneer een Wees door den trouw mondig is gewor.
den; doch om gewigtige redenen wordt dan ook de Voogdye,
in het geheel. of over de onroerende goederen. wel ver·
Jengd; ook wanneer de Wees zyn 17eniam cetatis heeft ver..
kreegen; doch mag, zonder. exprelfe authorifatie, geene on.
roerende goederen veralieneeren.
26. De Voogdye Ceffeert noopens de Perfoon der Voogden.
jn de navolgende zeven gevallen: als de Voogd verdagt is
gehouden van de goederen van het Weeskind door te bren.
gen. of bankroet te zullen gaan. of zig aan iets anders, dat
zulks vordert. heeft fchuldig gemaakt; als over des Voogds
onbekwaamheid. met goede bewyfen. door de andere Voogden gc:.klaagd wordt. dan wordt hy van den dienfi als Voogd
ontlatl:. De Weefen boven de veertien Jaaren oud gçworden
zynde. mogen ,geaffi!1:eerd met een of meer van zyne bloedverwandten of andere vrienden. khagen; als het blykt dat
~yn Voogd ter kwader trouwe handelt, en dan wordt hy van
zyne Voogdyfchap beroofd, ten einde de Weefen niet verkort
nlOgen worden: door verfchooning, weigering of verontfchul.
diging, wanneer de verfchoonende aange!l:elde Voogd. aan
den Hove of de Magiftraat requefi prefenteert, en voldoende
redenen allegeert om van die Voo~ye verfchoond te worden:
wanneer iemant, de Voogdye aanvaard hebbende, door on.
gezondheid. blindheid, doofheid, beroerte. enz. buiten tl:aat
is gefteld om zyri pligt als Voogd langer te betragten : wan·
neer den tyd voorby is, of het geval komt te ontbreeken. of
de. zaak ophoudt •. onder of over dewelke iemant de voogdy
:w,as, opgedraagen; 'è(!Ilè . ieftienjaarige uitlandigheid van een
'Vees • zonder tyqing V!lP d~nzelven te ontvangen, dan kan
des zelfs boedel onder zyne Erfgenaamen inteflato, doch on.
rler SuffiJante. borgtogt, ged'eeld worden; maar geen Cautie
kunnende tl:ellen. dan moeten de goederen verder geadmini.
fireerd worden door een Curateur: als de Voogd komt te
fterven. want zyn recht gaat Diet over tot des zelfs Erfge.
naamen.
'1.7. Voogden hebben geen vafigeftelde ordinaire Salaris, en
moet dus, des noods, by het Gerecht gedecideerd worden;
doch in §lroote boedels mogen de Voogden een Ontvanger
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aanfiellen, genietende tot loon niet boven den 40ften penning
van den Ontvangft, tB weet~n van Huurpenningen, renten.
boekfchuIden, enz. 1l!aar met van afgelofte Capitaalen , als
Hypotheeken • ObligatIen , enz. zoo op het gemeene Land als
op Particulieren; ook niet van verkoopingen van roerende of
onroerende goederen. waarvan hem maar een gulden van het
bonderd toekomt, ten ware de keuren van zoodanig een Stad
dit anders bepaalden.
Te Amfterdam genooten eertyds de Voogden of hunne Onti
vangers ,voor loon, den 40ften penning van den Ontvangft
der lok.mften, en den 60ft en penning voor de Hoofdfom van
afgelofte renten en verkogte Huifen en Erven; maar heden.
daagfch genieten alle Voogden, het zy ze by uiterllen wille
of door Weesmeefteren zyn aangefteId, voor de moeite van
hunne Ontvangft en uitgaaf, den 20ften penning of Sten hon.
derd, fpruitende uit huishuur, renten, &c. maar dan genieten zy geen <iofte penning of ander Salaris ,of ander voordeel
van de hoofdfomme of afgelegde Renten; ook niets van de
gereedliI penningen in den. eerften fl:aat gefteld, komende van
de vel'kogte roerende goederen. en ook niet van het aanleggen van gereede penningen, komende van de vexkogte vafte
goederen.
VOOGDY. Dit
onder het voorgaande Artykel VOOGDEN
breedvoerig genoeg verhandeld. Zie ook het Artykel Tu.

is

TELA.

VOORARM, Een Ligchaamsdeel. 't welk doorgaands voorden
arm genomen wordt, doch 't welk onderfcheiden wordt van
den eigenlyk gezegden arm. Het is van dat deel dat zig van
de kneep des Elieboogs tot aan de voorhand uitfrrekt. Het is
faamengefl:eJd uit twee beenderen, welken het beengefl:el daarvan uitmaaken, te weeten uit het ElJebeen en uit het Speekbeen. Dit is het bovenfte; dat het onderfte. Deefe twee
beenderen zv door de voor- en agteroverkantelaars bedekt;
door de buigers en uitfreekers der Voorhand; door de verhe·
vene en diepe handfpier, enz.
VOOR·BRAAMSTENG. Is, op een Schip, de Spriet, die
boven de voorfl:eng geplaatft is.
VOORBURG. Een van de fchoonfl:e en oudfte Hollandfche
Dorpèn, tuffcben '5 Gravenhage en Leyden, een uur van 'de
eerllgemelde plaatfen in Delfsland gelegen.
VOORDEEL. Winft, die men uit den verkoop van eenige
goederen of door zynen arbeid en vlyt tl'ekt.
VOOR DEN WIND ZEILEN. Faire 'Uen~ en poupe. Betekent
den Wind vanagter hebben en met den vollen wind Zeilen.
VOOREN. Men geeft deefen naam aan de bogtea, die zjg.in
Xx S
me.
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menigte 33n de uitwendige oppervlakte des voor- en agter.
breins verWonen,
De! verfcheide langwerpige indruk fels , die de Slagaderen in
dl;! beenderen des bekkeneels. als zy nOb teder zyn. doen,
worden ook aldus gena:!!1ld.
VOORGAAND,of VOORSTE LID \rAN EENE PROGRESSIE Älltecedetls. Zoo heet het eerfte Lid, 't welk in dezelve ter linkerhand fia3t. By voorbeeld: 4, 8, I'l. 16;' in
dcefe arithmetirche Progreffie is -4 het voorgaande Lid. Van
de eigenfchappen dee(er Leden is ond!;:r het Artykel PRO'
GRI':<SIIl gehandelri.
VOORGEBlmG1'E Zie t-et Artykel KAAI'.
VOORGRACHT. Avalltir:[Je, Bevindt zig aan eene VefHng,
buiten de Contrescarp, en is 'Jan water voorzien.
VOORHAND. (In de .ATlatomie) Een deel dat tuffcben da
nahand en den voorarm gtlegen is.
De voorh8nd be!1:aat uit agt beenderen, die zeer onregelmaa.
li~ zyn • en in twee ryen liggen. Deefe beenderen wierden
welêer niet ondcrCcheiden dan met de naamen van eerlle.
tweede, &C'. De vermaardfi:e ontleedkundige LYSERUS, is de
eerfle, die hun verfchilIende naamen gegeeven beeft. De eer.
Ilu rye. die de dig,!le is by den voorarm, met denwelken zy
2r'iculeert. btfi:aat uit drie beenderen, welken zyn het Scheen"
lJw!tje en het Wiggebeentje. Men is gewoon daarby te voegen een vierde, dat wJJt.rgewyJe of buitenryCch genaamd wordt,
omdat hH inderdaa:i op dl:: inwendige oppervlakte des WigGe,
heens, en niet ter zyde geplaatfi: is. De tweede rye, die m~t
de eerCle en met de voorhand articuleert, is gemaakt door
ele vin \'olgende beentjes: het ~roote vierboeksbumje, het
Jpitfe. ~et. groote beentje, het b~ak· of bo~kbeentje.
De fchlkkmg deefer beenderen IS zoo danig dat zy door hunne
byéénlwmlt :l3n haare binnenlle oppervlak re eene holte ma;t.
ken. en uitwendig eene boirondte. Zy zyn kraakbeen in'de
kindert'n ell leer fpongieus in de vo:waffenen. Zy zyn met
elkander vafl: door kleine barden, die van een deefer beep··
deren naar het nabuutiv,e been ga;!h en dezelven dus aIlen te
faam en verééni~en. Daar zyn over deefe bandjes 1~!1gere, die
aan veele dt!eCer beenderen vaflgthegt worden. De Ringband,
die een en Boog, onder derrwelken de pee fen der bui~fpieren
loopen, maakt, wordt aan h.:t inwendige gedeelte der voor.
hand gevonJen.
VOORHOEDE. .Avant·gard~. De voorfi:e Troepen van een
Leger; wanneer hetzeI ve in f1ago~de !laat, zoo is het de eer~
fi:e Linie.
VOORHOF. Zie het Artykel V.ESTIBl,7LUII.
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VOORHOOFD. Zie het Artykel FRONS.
VOORHOOFD. Zoo heet het voorlledcel den LafFetten-Wand,
tegen het hoofd van het kanon.
VOORHOOFD GRENDEL. Zoo heet de houtfn Grendel.
doorwelken de Laffetten' Wanden aan het voorhoofd hyéén
of te (aamen gehouden wo~rlen. Hy wordt anderfints ook
de Hoofdgrcndel genoemd. Van deszelfs gefchapenheid han·
delt breedvoerig BUND in zyne b~dmdflagfcbe Btmneeflcrye.
p.

~02.

VOORHOOFD-RAD. Zoo wordt in de Mecbanica het rad ge.
noemd, 't welk de kamillen of tnnden aan het voorhoofd, dat
is, op zynen omtrek heeft. Wanneer dit rad kragt genoeg
zal hebben, zoo heeft men zoo wel op de verdeeling van de
daarby noodige tanden. als ook op de llerkte en hoogte van
het Rad te zien. By de verdeelin~ ichikt men zig daarna, dat
het Dryfwerk zoo dikwils omloope als men hetzelve tor zyn
oogmerk noodig heeft. Wat de llerkte en hoogte van de Tanden betreft, komen dien aangllande tweederhande voorvallen.
Wanneer dezelven naamelyk in~ezet worden. gelyk by groote
houten Raderen, zoo wordt de Peripherie of ommetrek van
het Rad daardoor grooter, en gevolglyk de kragt of het vermogen llerker; maar indien dezelven ingefneeden worden.
gelyk hv de Raderen van yfer- of een ander metaal, zoo wordt
de Radius van het Rad kleiner en dierhalven onvermogender.
Hoe voor het overige de Tanden moeten ingezet, en deefen.
of naar het Dryfwerk. of het Dryfwerk naar dezelven gefchikt
moet worden, en al het gcene tot de proponioneering van
het Rad teger.s den lall in acht te neemen is, verklaart zeer
~rondi~ LEUPOLD in zynen Tbeatro Ml1.cbinar. gellerali. P.47.
§ 84.. Seqq.
VOORHUID. Deefe naam wordt aan eene verlenging der bekleedfelen van de Roede, die den Aker by ",yre van een
!{uifje bedekt, gegeeven. Het inwendige vlies heeft met dat,
'e welk den Aker bedekt, gemeenfchap. Het is zeer fyn en
voorzien van kliertjes die een, ter glibberig ma~king van ci3
voorhuid geichikt. voge afkleinzen. welk vogt dient om den
Aker met meer gemak te ontblooten.
De gebreken der voorhuid zyn btkend onder de;} naam vaD
PHlMOSIS en PARAPHIMOSIS. Zie deefe Artykels.
VOORHUIS. Atrium. In het Franfch E,ltrée. zoo wordt in de
Bouwkunde de eerfie bedekt plaats genaamd, daar men inkomt. als men door de Deur in het Huis treedt.
VOORJAAR, Lente. Ver. Zoo heet de tyd welke zyn begin
neemt, wanneer de Zon, als ha are middaghoogte dagelyks
toeneemt, in den middag ofte het zuiden. de middelbaare
hoo"tc tulfchen de grootlle en kleinfte bereikt. Dit j;efchiedt
o
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by ons als zy in den Ram treedt. Wannee r echter de lengte
in andere gewellen begint, zulks wordt in 't gemeen in de
Geographie verhandeld.
VOORK OOP. Zie het Artykel PROPOL IUM.
VOOR LOOP. De enkele Voorloop is een gedeelte van de gedellilleerde Brandewyn, afgezonderd van een gedeelte der
Phlegm a, welke na de eerfte dellillatie op den grond blyft;
maar de quantiteit van de Voorloo p is evenredig met de kragt
des Brandewyns die men dellilleert. Van goeden Brandewyn
kan men val zes pinten, vyf, ten min!l:e vier en een halve
pint Voorloop trekken , en deeCe Voorloop ii de grondfiag van
llet delliIleeren der Liqueurs.
Dubbel e Voorlo op, is die zelve enkele Voorloo p. ten tweedemaale overgeh aald, en zoo veel gezuiverd van de Phlegma
als doenlyk is, zoo dat 'er weinig of geen waterdeelen meer
in gevonden worden , dat de belle is.
Zoo de dubbele Voorloo p op de proef goed is, moeten de
handen droog blyven als men ze daarmede wryft, en als men
eim Papier daarïn natgemaakt, by de Vlam van eene Kaars
brengt. zoo moet dit papier aanllonds in brand vliegen.
VOOR MIDDA GS-WO ORD BEKOM EN. Is hy den Raad
van Lubeck zoo veel als het Direél:eurfchap voeren.
VOOR N. Een Eiland in Zuidholland , tu!fchen de Monden van
de Maas, 't welk zeer Vrugtbaar is in Koorn, en 't welk in
0011:· en Wellvo orn verdeeld wordt. - Daar is ook een Fort
van dien naam. op een Eiland in de liletuwe, in Hollandfch
Gelderl and, alwaar de Maas en Wllal te faamen komen.
VOOR N. Is eene Rivierv ifch, hebbende het Iyf als een Karper; zynde bIaauwagtig op den rug, groenagtig van kop, wit
van buik; groot van oogen, week van vifch, en geevend e
weinig voedCel. Dezelve gevangen zynde blyft veel langer in
het water Ieeven dan andere vifch.
VOOR NAAM WOOR D. Pronomen. (In de SpraakkonJf) Een
veranderlyk deel van fpreeken, 't welk in de plaats der naam en
J!enolDen zynde, eenig perfoon of eenige zaak afbeeldt.
De voornaamen worden verdeeld in de zes volgende [oorten •
naamelyk demonflrati'Ve of aantoonende ; relative of betrekke·
lyke; poffeffive of bezittende; gentile of zulken die des per·
foons land aantoonen; interrogative of ondervraagende • en
reciprocale of wederzydfcbe.
VOOR ONDE RSTEL LING. Is eene daad des verllands ,
waardoor men iets van te vooren begrypt dat gebeure n. of
uit de voorhebbende zaak voortvloeien zal.
VOOR OVERK ANTEL lNG. (In de Anatomie.) Zie het Arty.
kel PaoNAT IO
VOOR SLaG. Zoo beet in de Artillerye het geene, waardoor
het
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liet Buskruid en de Kogel ie het Kanon wel va{lI~ehouden en
geflooten wordt. Deefe voorflag wordt in 't gemeen van zood.
aarde, aroo of hooi gemaakt, en op de in het KaDon ge.
':lragte laading J;eflooten.
VOORSPAN. Zie het Arrykel HAun!RN.
VOORSPELLING vall btt Weer. Alle de geenen die het beo
wind over eenig Landgoed hebben, moeten zig daarop toeleggen, door middel van een goede Barometer en Termometer. KenniITe van den tyd der Saifoenen en van den aart der
winden, gevoegd by de reeds gemelde waarneemingen om alles daarnaar te richten; ten dien einde naauwkeurig acht gee.
ven de op de navolgende voortekenen.
J. Voorteken ~an Rtgen. Het is een teken dat het dien dag
nog regenen zal, wanneer de Zon. omringd van W~ken, des
morgens opgaat; zoo dat ze dezelve geheel bedekken, of dat
de Zon rood of van verfcheide kleuren fchynt te weefen ; of
dat het op den dag heet~r dan naar gewoonte en broeiendo
is. Het is een teken dat het des anderen daags regenen zal
als de Zoo in haaren loop, zi~ bleek of duiller vertoond'
of dat zy. onder~aan~e. lange (haaIen uitrchiet;. of dat
zig bedekt met wltagtlge Wolken; dat 'er een nng Om de
Maan gezien wordt; dat de lucht zwaarer dan naar gewoonte
is. en men witagtige Wolken naar het Oofien ziet dryven ;
als men zig vermoeid en droefgeellig bevindt. dat men onge.
mak van verkoudheid of fmarle aan de Lykdoorns heeft; zoo
de KikvorCchen en Raveos groot getier maak en ; als de wa.
tervogels meer dan naar gewoonte met de Vlerken fIaan; in.
dien de Haanen des avond. meer dan naar gewoonte, of op
ongewoone uuren kraaien.
2.. Vo.rtekenen van mo.i weer. Wanneer de Zon helder en
zuiver ondergaat, en zonder af~ebrokene Straalen, of in een
dunne mifi, die vervliegt. opgaat. Als de Maan nieuw is
ten tyde van droog en helder weer; dat ze den vierden dag.
en alszc vol is. fterk brilleert. De flikkerende Starren, de
lucht des avonds rood en des morgens wit; de Horizont
voorzien met een witten vergUlden kring; de Vledero:uifen
rondom de huifen Vliegen, dit alles zyn tekenen van goed
weêr.
3. Vo.rtekenen tlan Wind. Zyn, al. de Zon i:1 een' roodag.
tigen Cirkel ondergaat; dat de Starren meer dan naar gewoon.
te flikkeren; dat de Wolken hoog neigen en zig verzólme·
len, en het hout ruifcht.
4. Voortekenen van Donder. Zyn. als de Zon heeter is dan
naar gewoonte, of in een dikke zwarte Wolk op of onder·
gaat, en zig des ayonds, by het onderGaan van de Zon een
Regenboog verlOODt.
S. Yoor.
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S. Voortekenen van Sim uw. Zyn gemeenelyk. eene groo:5'
drooge koude zonder Vorft. gepaard met ~en' 1lillen noor.
denwind.
6. Yoortekentn !lan een langen barden 'Winter. Als 'cr een groo.
ten overvloed van Akers gevonden wordt; wanneer de Var
kens, weidende. de A~rde omwroeten; als de Kraanvoge!s'
in grooten getale byéén vergaderd, wegvliegen; de fyLe'
fneeuw, tintelende Starren, ot: dunne vlam, als de geglom.
men kooIen Cchitteren ; als de uiter1le deel en der Ledemaateïl
fchielyk koud worden. dan zal het 1lerk vrieCen.
7. Voortekenen 'Van em 'Vroeg Voorjaar. Een middelmaatige
regen in het begin en 0;> het einde van Oétober. en zoo Je
Rc:gens niet voor in de maand November beginnen te vallen,
heeft men gemeenlyk een laat voorjaar te verwagten.
8. VoortekeneTI 'Van Vruchtbaarbeid. Wanneer men zeer Cchoon
weêr in deB herm heeft; dat het in Maart of April midJel.
maarig warm is, en het veel Cneeuwt des Winters, zoo heeft
men veel graan en weinig vrugten.
9. Voortekenen 'Van OIl'Vrucbtbaarbeià. Als het buiten den tyd
vrieft, of dat 'cr als dan daatlw valt; als het een nat voor.
jaar en Zomer is. dan heeft men weinig graan en vee!
vrugten.
VOO RSPRONG. Zoo wierd by het hoofddeel van eene order
de Voorrprong of uilftek van een Lid derzelve genoemd t
voor zoo veel naamelyk dit Lid naar zekere deelen van den
Modul een ander Lid van het gebouw overtreft. Aan de
hoofddeelen van eene order. by voorbeeld: by de Po1lemen·
ten, fteekt het dekrel bovt;n de Teerling en Cpringt builen dezelve verre uit, ten einde deeCe voor regen en onweer ge.
dekt en bewaard wode. Hoeveel dierhalven dit vooruitfprillgt:rde dt:cl van h~t dèkCel, dat is de Potlement (prang boven
den Teerling na de Modul bedraagt. zulks heet men den
voorfprong.
VllORST. E'!n pragtig en fchoon gemeubileerd Lullhof, met
t:en Stal en Tuin, met heerlyke wandeldreeven. Plantaadjen
en Or:ingerie. een uur van Zutphen. den Engeifchen Mylord
en Graaf van Albemarle toebehoorende.
VOORSTA!". Zie het Artykel GRAADBOOG
VOOR.STANDER. Zie het Artykel PROSTATlE.
VOORSTANDER. Zie het Artykel VORSTUIER.
VOORSTEK • 1corniJlilig of uitJlek. Zoo noemt GOLDMANN de
Maat, om dewelke cen trom lid aan het eene end verder
uitfteekt. dan aan het andere. By VITRuvrus heet dit Pro.
jeflio. eu da~rond~r verftaat hy de wydte. dewelke een Lid
boven het andere uitfteekt. De Werklieden gebruiken dit
woord meeftendeels in den ViU'uviaallfeben zin, en verwis·
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relen hetzelve dus telkens met den uitrprong; dnar noglans
luif<.:hen beide dit verfcbil is. dat naam<:lyk de uitfprong van
den As af gerekend. van alle Le~en zond<:r o.,dc:rfchcid kan
gebruikt worden; het Vo?rllek mtegendeel by een iegelyk
Lid in 't byzonder "Iaats Vindt. By voorbeeld een vierendeel
fiaf of Aflragaal heeft in 't gemeen tOt zyn voorflek of Itar·
nis 7 van zyne boogte. Zyne breedte integl"ndeel wordt ge.
von~en, als men de uitfprong van het naaflvoorgaande Lid
daarby addeert.
VOORSTEl.. Propojiti~. Is eer.e fielling, of oordeel, voor
zoo verre zulks met woorden uirgedrukt wordt.
VOORSTENG. Is op een Schip de Boom, die boven de Fok.
kemafl {laat.
VOORSTEVEN. Is op een Schip het voorfie. van de kiel af.
op hoogftaande en zeer overhangende dikhout. waaraan de
kreek van het Gallioen. of het hout, waarop de Boegfprict
rufi. vaflgemaakt is.
VOORTEKENS. Zie het Artykel VOORSPELLING.
VOOR TTEELING. Is niet andcm dan de werking, waardoor
de Vrugt verwekt wordt. De menfchelyke Vrugt of bet Em.
7Jryoll is het voortbrengrel van een werktuiglyk geheel. Zy is
vaft aan eene nageboorte. die ook werktuiglyk is en zonder
dewelke zy geen voedzei zou kunnen krygen.
De Voortteelin~ kan niet gerchieden zonder vereeniging of
faamenkoppeling der twee kunDen· Zie het ArtykeIGl!NE~
RATIE.

VOOR TTEELING DER DIEREN. Dm moet In acht genomen worden dat 'er Dieren zyn. die niet faamenkomen , zoo·
danig al, de Vilfchen, aan dcwe:ken gehoor wordt toege..
fchreeven; alsdan geCchiedt 'er cenc foort van irrotatie van
tIet Manlyke Zaad over de Eyeren der Vrouwe.
Maar hoe gefchiedt de voortteeling in de Zoopbyten of Plantdieren, 200danig als de Cpons en cenige· anderen? dat baart
mocielykheid. Men moet erkennen dat wy niet weet en hoe
dit foort van Dieren zig kan vermengen. Onderruffchen fchync
het twytfc:lagtig, dat dit werk volbragt wordt, ten minfte
zonder eene roort van introfuJceptie. De gevoelens der verfiandlgfte Naturali!ten zyn ten deefen opzigte zeer verdeeld.
doch dat is zoo niet met betrekking op de viervoetige Dieren.
Het is zeker dat zy zig byna allen op dezelfde wyfe ver_
mengen.
De weeCenlyke vermenging is in de MenCchen en Dieren, die
~'ol",aakte genaamd worden. ter voorlteeling noodzaakelyk.
Ddartoe behoort het Vrugebaar Zaad. dat in de Baarmoeder
moet dringen.
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De Dieren worden in Eyerbaarenden, lee'l1mdbaarenden, en
Eylee'CJendbaarenden verdeeld.
De E'Yerbaarende zyn de geen en die Eyeren leggen, die genoodzaakt zyn te broeien, opdat de jongen daar Jeevend uitkomen. Men moet nogtans van dit getal uitzonderen; de
Struisvogel, die, naar het verhaal der geloofwaardige Reifi.
gers. haare Eyeren in het zand legt. en aan de Zon de zorg
om ze te doen uitkomen. overlaat.
..
De Leevendbaarenden zyn die. welken haare jongen geheel
leevend ter Waereld brengen, zoodanig als de Vrouw is en
alle leevendbaarende Dieren.
De Eyleevendbilarenden zyn die. welken. [choon zy Ereren
hebben, baare jongen nogtans Jeevend werpen; by voorbeeld
de Slangen zyn Eyleevendbaarende. Zy broeien hunne Eye.
ren inwendig uit; zoo dat hunne jongen geheel leevend voor
den dag komen.
VOOR-VERTREK. Allti-Chambre. Zoo wordt het vertrek genaamd 't welk van de overige woon. en Audientie vertrekken, by
Koninklyke. Vor11:elyke, enz. Refidentie'Huifen afgezonderd
is, ten einde aldaar. deels de Bediendens van alle de Hovelingen. die naar het Hof komen, om het Heerfchap op te
wagten. of om gehoor te hebben; deels de Perfoonen zelfs.
die werkelyk het Hof uitmaak en. zig daarin kunnen ont.
houden.
VOORVOET. Een deel 't welk tutrchen den Agtervoet en
het been gelegen is, en het agterdeel des Voets uitmaakt. Zie
het Artykel T A:ltSUS.
De Voorvoet is faamengefl:eld uit agt, in gedaante verfchiJ.
lende, beenderen. Hunne grootte is veel aanmerkelyker dan
die der beenderen van de voorhand. Dee[e beenderen zyn
de koot. het hielbeen. het fchuitbeen. het Taarlingbeen en drie
Wiggebeenderen. De fchikking of order dee[er Beenderen
onder malkander, is zoodanig • dat zy vanboven eene bolronde ongelyke oppervlakte vertoonen, en van onder eene
holle en onregelmaatige. Zy zyn met elkander va11: door
banden t die haar niet toelaaten dan tegens malkander te
fchuiven in de verfchiIlende fiellingen. waarin de voet zig
bevindt.
Alle deefe Beenderen zyn by de Kinderen kraakbeen, fpon.
gieus en met eene vry dunne plaat bedekt. en by de vol was·
fenen van cene flevige Zelf11:andigheid.
VOORZICHTIGHEID. Eene handelwyfe waardoor men in
alle voorvallende gelegenheden zig zoodanig gedraàgt, dat men
a((e ongelukken of kwaade gevolgen. die daaruit zouden kun.
nen voortvloeien, zorgvuldig vermydt. en in tegendeel alle
zoo.
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zoodanige welberaadene middelen aanwendt, waardoor men
. zyn voorgefleld doeleinde gelu~kig bereiken kan.
VOORZIENIGHEID. Het.. beiber en de regeering der onder.
fcheidene deelen des Heelals, door een opper11: verfiandelyk
weeieli.
Het denkbeeld van eene Voorzienigheid is gegröndt op deeCe
veronderfteIling, dat de Schepper de wetten' der Natuur niet
zoodanig va11:gefteld en bepaald. noch den keten der tweede
oorzaaken zoodanig verbonden heeft, èat hy de waereld aan
zigzelve zou overlaateil; maar dat hy fteeds de toornen in
zyne eigen handen houdt. en by gelegenheid deeCe wetten bepaald, vermeerdert. vermindert, verfl:erkt, intrekt, door
eene byzondere wffchenkomll:.
Sommigen, met de EpJcuriften, ontkennen eene Voorzienigheid. als verbeeldende zig dat die niet overeenkomfiig zy met
het denkbeeld van eene goddelyke naluur.
Anderen wederom ontkennen het beftaan een er voorzienig.
heid, ter oorzaake der fchynb.aafe onrechtmaatige uitdeeling
van goed en kwaad.
SIMPLICIUS redekavelt aldus ten voordeele eener Voorzienig.
heid ; indien God geen acht flaat op de dingen deeier waereld» .
zoo is het of om d;:t. hy niet kan, of omdat hy niee wil; maar
het eerfte is ongerymd, terwyl het onderhouden niet moeielyk
zyn kan, wanneer het fchf!ppen gemakkelyk was; en het laat·
fie is beide ongerymd en godslafterlyk.
De gevoelens van CICER0 zyn insgelyks zeer naauw gez
noopens dit onderwerp; hy acht het onmogelyk voor iemant ;
die aandagtiglyk befchouwt de ontelbaare voorwerpen des
Heelals ,en dtrzelver onveranderlyke order en fchoonheid, om
de laatfl:e twyffeling ftaande te houden, maar dat 'er eene ge.
noegCaame oorzaak is die over dit magtige faamenll:el voorzet
en hetzelve be!l:iert. Hy ftelt het als eenen grondflag van alle Maatrchappyen. dat 'er eene Goddelyke Voorzienigheid is.
die alle de gebeurreniffen beftiert. de daaden der Menfchen.
kinderen gadcflaat. 't zy goed of kwaad, de waare oogmerken
van het harte kent. en die zekerlyk een onderfcheid zal
maaken tuffchen goede Menfchen en tufTehen kwaade.
VORK Zie het Anykel BWENS,
VORKJE. (In de Anatomie) Een naam die aan eene aanmerkelyke uitranding, die aan den bovenkant des ~orftbeens ge·
vonden wordt, wordt gegeeven.
_.
VORKJE of Toom der VrBuwel':}kheid. DeeCe benaaming wordt
gegeeven aan eene vliesagtige plooi, die gezien wotdt aan de
onderfte hoeklafch der Vrouwlyl,heid. Het gaffeltje of vorkje
ftaat in de Maagden uirgefpannen, en gaat door een dikwils
fiebruik van venus en door het kinderbaaren weg. In het laatfie
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VORM. VORS.

geval gebeurt 't. dat ~et door zyne fp3nn~ng den uitgang va;)
het hoofd des klOdi hindert. en dat het tn de perffingen ein·
ddyk. die de Vrouw ter haaring doet. fcheurt; zelfs gebemt
het fomtyds dat deefe fcJ.leuring tot den aars toe doorgaat. 't
weil, alsdan maakt dat deere twee deelen zig vereenigen en
IIlet elkander gemeenfchap hebben. Wanneer dit toeval ge·
fchkdt is. moet de verééniging der verfcheurde deel en , zoo
draa mogelyk, bevorderél worden. omdat, zoo de verfcheu
rillg was medegedeeld tot aan de Sluitfpier van den Aars. zoo
zoude de Vrouw. alsdan haare ui[werpfelen niet lUeer kunnen·
de ophouden. in eene vermagering en fieepende koorts ver.
vallen.
VORKJE. Is ook een heelkundig Infirument. waarvan men
zig in de handgreep op de tongriem bedient. De punten deefer
Vork zyn (wee in getal, fiomp en uitwaarts gebogen om
meerder plaats te beflaan, en de deelen waarop dezelven ge·
bruikt worden, niet te kwetfen. Het dient om de tong op te
houden, wanneer men dat niet doen kan of dat men daartoe
de vin"ers niet gebruiken wil.
VORM.oZie de Artykels FORMA.
VORMSEL. Confirmatio. Is een Sacrament by de Roomfch·
gezinden. waardoor iemant, ~emeenelyk na het zesde Jaar
zynes ouderdoms ,door den Btffchop of deszelfs WY'biffchop
in de tegenwoordigheid van eenige daartoe verzogte Peeters :
op zekere tyde.n , als in d~. Va!len ~ in den naam van de! Hei.
lige Drieéénhetd , met heiligen Olie of Chrysma gezalfd, met
het teken des kruiffe5 gezegend. met een en nieuwen naam
genoemd. en met eenen zagten kinnebaksflag, om geduld te
leeren , verm3and wordt. In de Griekfche Kerk kan ieder
Priefter dit Sacrament aan elk gedoopten, jong of oud, aan·
ftonds na den doop bedienen.
VORMSNYDER. Zie het Artykel FORMSNYDI!R.
VORSCH. Zie het Artykel KIKvoru;CH.
VORSCHE BEET. Zie het Artykel MORSUS RANiE.
VORST. Zie het Artykel FORST.
VORST. Is nooozaakelyk om de Graanen wel te doen geluk·
keI!; om de planten fierk ,te doen worden en het ongedierte
te dood en , dat anders aan het gewas veel fchade doet; el1
men moet de Vorfi niet vreeren , dan wanneer het fierk beo
gint te vriefen, ten tyde dat de A kkers nog vol water zyn.
gelyk wanneer het na een korten dooi wederom fierk begint
te vrieren.
VORSTEHER. PDorflanders. Worden in eenige Duitfche Steden die geenen genoemd, die uit de Gildens der Burgerrye
verkoren worden, om op het welzyn van de Stad te letten.
en in gewigtige zaaken door den Magifiraat mede in den Raad
geroe·

v0
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Zy zyn te vergelyken met de oude Tri,.

b!mÎ plebis of voorftanders van het Volk, en worden ook nog

tegenswaardig alzoo genaamd, dewyl zy de geheele Burger·
rye vertoon en
VORSTELYK COLLEGIE OP DEN RYKSDAG. Bdlaat
uit drie banken. Op de bank ter regterhandzltten de Geel1elyke
Vor/len en Prelaaten ; op die ter linkerhand de waereldlyke
Vorften, Graaven en Heeren, en op de derde of dwarsbank
de Protellantrche Bisfchoppen. Het Dire.:tèurfcnap wordt bCiJrt
om beurt door Ooflenryk en Salt~burg waargenomen, en de
fiemmen neemt de Erf·Maarfchalk, Graafvan Pappen heim op.
die dezelven naderhand aan de Secretariffen • die aan de Di.
retl:eurs.tafel zitten, om op het papier te l1:ellen, overgeeft.
Ieder Vorfi heeft zyn Vot!llll 'Virile, of eigene l1:ern. De Prelaaten die geen Vorll:en zyn, en de Graaven en Heeren, heb.
ben Vota Curiata of gemagtigde Stemmen. VUOrts ge even de
Prelaaten maar twee en de anderen beide vier fiemmen.
VORSTELYKE GRAAVEN. Zyn Ryksgraaven. welken.
fchoon zy den Graaflyken Iyeel blyven houden. echter de
Vorfielyke waardigheid bezitten en met de Vozl1:en in een en
rang gefield worden.
VORSTEN DAG. Betekent, wanneer.Vorllelyke Perfoonen
of derzei ver Comm!ffariffen. uit eenen of meer kreitren des
Roomfchen Ryks, op eene bellemde plaats te faamen komen.
om ald~ar over eenige gewigtige zaaken te handelen. In Si.
lelien is een Vorllenda~ zoo veel als een Landda~, welke
Jaarlykfch te Breslau op het Raadhuis van de Silefifche Lands·
fianden gehouden. en alwaar over de KoniDklyke voorl1:eIlin.
gen gehandeld wordt.
VORSTENRECHT. Was ';oordeefen ee::! byzonder gerechts·
hof. dat de Vorllen plagten te hou3en, en hetwelke door
den Roomrchen Keifer, als Prelident, maar alleen uit Vorfie.
lyke Leden aangefield wierd, wanneer de zaak hunne eer, Iyf
of leeven betrof.
VORSTEN VAN DEN BLOEDE, Zie het Artykel PRINSEN
VAN DEN BLOEDE.

VORTEX. (In de Meteorologie) Een dwarlwind, of haafiige.
foelie en hevige beweeging van de lucht in kringen ofCirkelf.
Vo,.tex wordt Inge!yks gebruikt voor eene terugloopende of
dwarlpool; of een Iigchaa'm van water; in zekere ZeeëöJ of
Rivieren, 't welk fchielyk rond loopt, vormende eene foolt
van holligheid in het midden.
VOR TEX. (In de Cartbefiaanfcbe Pbilofopbie.) Is een f~amen·
frel of verzamding van fiofdeeltjes. beweegende langs den.
zelfden weg. en om denzelfden as.
Zoodanige Vortices zyn de groote Machines waardoor èeefe
Yy 2
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Phi:o((loph de meelle b~weegingen en andere Pha!lJomen~ ~er
Hemcl(che Li~,cÏ1',:,men oploft. Ingevolge hiervan. maakt ,ie
l(!er van d;;cfe Vortices een groOt gedeelte van de Carthefi.
aan(chc Ph!lofophie uit.
MJal" d~e[-.! Leer der Vortices of wervelwinden is op zyn bef!:
hypothetirch of verondcr!lellende. Dezelve kan niet aantoo.
ntn door welke wetten en middelen de hemelfche beweegingen inderrlaad volbragt word~n, zoo min als door welke middelen zulks mogelylt zoude zy I ingeval de Schepper zulks
zoude beha~gd hebben. Maar wy hebben een ander Princi·
pium, 't welke, ten opzigte van dezelfde Phamomena. beter
en naauwkeurigcr is dan dat der Vortices; en hetwelke wy
volkomen bevinden a~s daadelyk be!laande in cie natuur der
d:ngen; en dit is zwaarttkragt of het gewigt der Ligchaa.
men.
VORTICOSA VASA. Dus noemt men een groot getal Vaatjes,
waarmede het ryevlies doorzaaid is. Zy zyn zeer dlln en
rnaaken op zigzelfs een groot getal plooien uit.
VOS. Vu/peso In 't FranCch Renard, is een argliftig Dier, zeer
fchadelyk voor de Hoenderen en ander gevogelte; doch het
geeft een goede Pelterye. Dit Dier draagt negen weeken en
werpt van 2 tot 6 jO'1gen. DeeCen zyn blind als ze ter waereld
komen, gelyk de Honden. met welken zy zjg ook fomtyds
vermengen. Zy werpen de jongen in de maand Mei, wanneer
ze in het lantfi van 1uly reeds met de oude uitloopen , en
kwakkels. nevens anJere Vogels kunnen vangen. Omtrent
St. M:mten zyn ze volwaff~n. Zy dryven de Daffen uit hun.
ne holen. en bewoonen dezelven. De raode Voffen hebhen
witte pluimen aan de punten hunner ftaarten I maar de bruine
Voffen zwarte pluimen. Zy maaken jagt op jon~e Haafen,
.Rheebokken en Helt~n. 's Winters eeten ze ook pruimen en
gedroogde Peeren • die hun als een Lokaa~ gegeeven worden;
doch beft met een gebraaden haaring. Hierdoor kunnen ze
gemakkelyk aan eene plaats gewendt en geCchooten worden.
De Voffenjagt geCchiedt in den Herm. gelyk die der HaaCen.
Aan Vorftelyke Hoven worden de Voffen. zynde by malkan.
der gedreeven, of gepreid , dat is met lange netten, die van
twee laagers of Edellieden worden vaftgehouden. en over
welken de Voffen moeten fpringen, in de lucht geworpen.
of met kleine knuppels dood gefldgen.
VOSSEN·ROEDE Zie het Artykel PIUAPU8 VULPIS.
VOTUM of SUFFRAGlUM. Zoo heet de !lem of het
woord, dat men in de vergaderingen, ,by het omvraagen
~eeft. Vota of Remmen op de Ryksdagen. die de ft,mdell
~eeven I zyn tweetlrlei, of Abfoluta of Decifiva. gelyk de
Kt;urvorften en Vorfien ,ook de VOlllelyke Prelaaten heb·
ben;
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ben; of Vota Cr/data Sive ConfultativtJ. gelyk die der Pre'
luten en Abtdilren • die geene Vorllclyre waardighei1 he!>.
ben, als ook die der Graaven. Heeren en Rykstleden; want
:llle hunne Vo,a Cririata. worden maar voor zes Vota abfo.
/uta in het Vorllen·CoJleglc gerekend, hebbende de Zwabj.
f.:he, Wettepl1(che, Frankenlandfche en Wellphaa!f.:he Gr.1:!'
ven 4 Vou abJolllta en de Rvksl1eden maar twee, n;jame1yk
de Rhynfche Bank het eerfie. en de Zwabi[~he Dmk het
tweede Votum.
VOTUM. Eene Gelofu. In de Kloollers hebben de ardens.
lieden 3 Vota of geloften, na:lmelyk het Votl/m jJaupertatis,
of van armoede; Caflitatis. of van l{ uifchheid, cn Obedien.
tiee of van gehoorzaamheid. Uit ltragt van de eerlIe Gelofre
moeten zy al hunne have en goed aan het Kloofier geeven, en
zig met dat geene vergenoegen, wat hun de Pater Superior,
volgens den Ordens-regel, vergunt. Uit hoofde van de tweede
gelofte mogen zy nooit trouwen, en de derde gelofre verbindt
hen, alle bevelen van hun Guardiaan of Prior te gehoor7.aamen. De Je[uiten hadden, behalven deefe drie. ro~ eer.e
vierde gelofte, waardoor zy eene gant[ch onbep~alde ;!ehoor.
z3amheid aan den Pauffelyken Stoel en de Zendclingfchappen
tot de Heidenen beloofden.
V 0 X H U MAN A. Is een Regifier in de Orgelen, dat zeer naar
de fiern van eenen menfch zweemt.
VRAAGSTUK. Zie het Artykel PROBLEMA.
VRAAT. (In de Zoologie.) Zie het Artykel GULO.
VRACHT. Zoo wordt de La:lding der Schippers en Voerlieden
~cnoemd.

VRACHTBRIEF. Lettre de Voiture. Die a2n de Voerlieden,
wegen. de ~elaadene goerleren, mede gegeeven wordt. De
Schippers noemen het C01l7l~[JemC1lt.
VRACHTLOON. Is het geld, dat aan Schippers en Voerlieden. voor het overbrengen der goederen b<:taald wordt.
VRANKR YK. Zie het Ar!ykel FRANKRYK.
VRANSCH DAK. Zie het Arrykel TOlT A LA MAN~ARDE.
VREDE·RECHTERS. Ju/Nees of tbc pClJec. Zyn in Engeland
de geenen die in eene Stad of zekere Landllreek , alle Ruil:.
verfioordcrs en andere Misdaadigers, die aan hun overgeleverd
worden, moeten laawn exam;neeren ; die ook gehouden zyn.
om alle drie maanden in de HoofdllaJ van ieder Graaf(chapte
komen. Diergelyken zyn 'er ook in Schor land , na de ge·
maakte Unie van 1708, door eene P31lements-Aéle ingevoerd
geworden.
VREEF, of WREEF DES VOETS. Is het bovendeel des
Voe!s, dlt geene waarop de Gefp der Schoen gd aan wordt,
het boilonde gedeelte van den voor- en agtervoet.
Yy 3
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VREEMD of VREF.~1nr:LING. Peregl inrI!. 7.00 heet by de
Sterrekundigen eene P:ancct, wanneer dezelve van alle Afpec.
ten vry is i 't welk, voorJ'<l~melyk van dl! Maan, als iets by.
zonders, In de A,nJ2na];Jwn aangtmerkt. wordt, omdat zy
meelè alle dagen zekere Afptc1en met de overige Planecten
heeft.
VREUGDE-SCHOTEN. Worden by zonderlinge O\'erwin.
ningen toll heuchelyke Gevallen, of alleen uit het grof ge.
[chut, of ook uit het kleine geweer, door de gantfche Militie
gedaan. Is de overwinning zeer groot. zoo moelen, in de
vafie Steden. niet alleen dé B(;zetting. maar ook de Burgers t
in volle geweer op de A'larkt of op de wallen trekken. en
eene driedubbele Salvo uit hun fchietgeweer doen.
VRIEND. Zie het Artykel CORR~SPOND~NT.
VRIENDSCHAP. De Order van de goede Vrie1ldJcbap tuJJcbm
Keur·Saxen m Keurbrandenb!lrg. Is eene uitvinding valJ den
Doorluchtigen Keurvorll Johan George de IV, van Saxen,
wanneer Frederik de lil, toen KeurvorIl van Brandenburg •
in het lalr 1692. te Torgau aan denzelveJl eene Vifite gegeeven had. Het Orden steken was een gouden Armband.
op wiens eene zy.:le de naamen van beide de Keurvorfien
fionden. met dit byfchrift: Amitit! fillcere. dat is: op' echte
Vriendfchap. Op de andere zyde. twee !e faamen genotene
llar,den, waaronder twee kruislings-leggende Zwaarden. en
op dezelfde wyfe twee gekruifie palmtakken, met deefe woor·
den te zien waren: Ull:S pour jamais • dat is: voor altoos
veréénigd.
VRIESCfm RUITER. Zie het Artvkcl FRIE5ClIE RUInR.
VRIESLAND. Eene Provintie de::r' Vereenigde Nederlanden.
welke in drie deelen verdeeld wordt, naamclyk Oo!l:ergo.
\Vefiergo en Zevenwolden. Zy zendt twee Gedeputeerdt:n
in de Vergadering van de Staaten Generaal in '5 Gravenh,,·
ge. In dezelve liggen de fieden Staveren , Harlingen. Frane
ker, Leeuwaarden en Dockum.
VRIEZEN. (In de PbiloJopbie) Hetzelfde met Congelatio. De
Wysbegeerigen zyn het onderling niet ee::ns omtn:n! de oor.
zaak van dit Verfchynfd. - De Cartdhanen geeven daarvan
reden door de reces of uit~ang dt!r luch~fiolfe uit de porien
van het water. De Corpusculariaanen. aan den anderen kant.
fchryven hetzelve toe aan den ingang der frigorifique deeltjes,
gelyk zy ze noemen; en Hobbes beweert. dat deefe deeltjes
niet anders 'lyn elan gemeene lucht. die zig vereenigende met
de wa:erdee::ltjes, derzelver beweeging voorkomen. - Ande·
ren willen dat eene foort van Nitris Zout de oorzaak der
Congelatie of Saamenllrêmming is. door zig tu{fchen de deel.
tjes des waters in te dringen, en dezelven le [aamen te ver·
ecnj~en
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eenigen gr;!vk Spykers. En. inderdaad. het (chynt ~ewy.s.
Daar dat kouJe en vlieren onlll:a an Uit z(;.~.~ere Zelfllandlgheld
van eene Zoutagtige Natuur. z\~eeven~.e in de lucht; terwyl
alle Zouten. en v00rnaamelyk die va" Nitrwn, wanneer ze
vermengd zyn met Ys en Sneeuw, deu<:e!ver kouje grootelyks
vermeerderen.
Boerhaave merkt aan, dat het ten uiter!l:e moeielylt is om
aan het oo~ te vertoon en de juifl:e graad van koude, waarin
het Ys zig begint te vormen; wan t hette en koude, eens aan
et:n Ligchaam medegedeeld, bly~ en daaraan langen tyd ver.
!-.nogt voor dat zy hetzelve verl; ,ate:;. Wanneer de lucht, om
die reJen, in zoojanig een flat,! is, dat de Thermometer van
Fahrenheit op 32 graaden fllt~.lt. zoo zal het water niet beo
vrieCen; omd~t water. 800 ro aal dikker zynde dan IUlht, de
warmte aanmerkelyk langer {.. ehouGt dan lucht. lndien iernant
om die reden, nieuwsgieri f ,.; is om te weeten op wat graad
van koude water begint te. bevrlefen, hat hy eerll: een Thermometer hangen in eene. vrye lucht die van alle ].;anten open
is; en al,dan een dun lil' men )deed in bet zuiver water dompelen de , en he~zelve i!.Jsgelyks in de open lucht hangende,
zoo zal hetzelve flyf 'worden op den eed1en aanval van de
vriefende koude. en daardoor aantoon en wanneer Water in
Ys begint te verande-ren.
Door middel van Ix' vriefen, kunnen Wyn, Afyn, en Mout';
Li'lueuren, tot een vierde van derzelver hm;\'eelheid vermin.
derd worden, zou·jer eenig aallmerkelyk verli~s hunner wee.
feniyke deelen; lerwyl alleen)yk de wat<:T3gtige deelen beo
niefen, laatende de geellryke deelen vereenigd of tot een
kleiner omtrek geb ragt , en bekwaam om met minder koften
vervoerd en ve:ele jaaren bewaard te worden.
VRIEZEN!.) MIXTUUR. De Heer Boyle toont in zyne
Hillorie van houde, dat niet alleen alle foorten van Zouten,
maar in5geh{a<s Spirituffen, Suiker, en Saccharium Satumi.
vermengd -met Sneeuw. bekwaam zyn om de meeLl:e vogten
te bevrie(i,:n; en hetzelfde uitwerk Cel wicrd ook te wege ge·
bragt dOfJr bet mengCd van Olie van Vitriool, of SpirituIl
Nini. rJlct fneeuw.
VROEDKUNDE. Zie het Artykel OnSTl:TRICIA.
VROED MEESTER. Een Heelmeelter , die zig bvzonderlyk
lOe!<.,gt om de Vrouwen in arbeid by te ftaan. De Heer REC.
Q.UET, een ParyfiaanCch Geneesheer heeft een Boek geCchree.
ven over de Onbetaamelykheid van Vrouwen door Mans tI'
verlofTen. Doch het ware te wenCchen, dat de HeelmeeLl:ers
200 lang niet nalaatig waren geweel1: in dit gedeelte der konl1:.
H~t zou eerder die trap van volmaaktheid I waartoe 2y het
yy 4
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thans gehragt hebhen ~ hereikt hebben; en zy zouden heJeeven van een oneindig ge(al Vrouwen en Kinderen, die de
Slachtoffers haarcr on.vc .. tenhc::id geweelt zyn, behouden
hebber:.
l~en H::elmeeller die z'g byzonderlyk op de Verloffingskunde
wil toe!eg;!,cn. moet byzondere hoeJanigheden bezitten. I.
moet cn:krrigt zyn in die dingen, welken het byzondere der
VerloJTingen aangaan. 2. Hy moet zedig zyn, ge[chikt, niet
overg"'set:ven aan den drank, en bedaard van Geeft. 3. Hy
moet een uiterlyk goed voorkomen hebben, en tegens zyne
Ziel;en, vooral ten tyae als hy zyne handgreepen doet, heel
zJgizlnnig. 4, Hy moet handig zyn; indien hy klein van hand
is, zal hy zoo veel te a~nr~enaamer zyn; doch zoo hy ltcrk
in de hand is, zal zulks bt.!ter zyn om te werken. S' Hy
moet omtrent de Armen zeer liefdaadig zyn. 6. Hy moet in
de behandeling der Vrouwenziektens, zoo in die voorgaan.
als die op de Ver/offing volgen, eene byzondere beleefdheid
oeffenen, omdat de Vrouwen In deere om!1:andigheden zeer
ligt geraakt zyn. Een Vroedmeelter dient vooral vlug en
zind.elyk te zyn, om het oogenblik en de gelegenheid der
Verloffing niet te laaten vourbygaan, en om einc Vrouw,
die door de minfle zaak beledigd wordt, doorgaands in weer·
wil van haar zelfs, niet te mishaagen.
VROEDVROUW. Zie het Artykel OBSTETRIX.
VROUWELYKHEID. Dus wordt eene langwerpi~e hollig.
heid, die tuffchen de lippen der uitwendige Vrouwelyke Teel.
leden ligt, genoemd. Dezelve /lrekt zig van het onderdeel
des Schaamsbeens uit tot een vingerbreed van den Aars. Haar
onJerfte gedeelte is dieper dan haar boven/le, en dee[e in·
,"\'king noemt men het Scheepkuiltje.
Vn.OUWENHAAR. Deere Plant groeit in drooge fteenagtige
G,onden, in [chaduwagtige plaatfen en Muuren. De bladen
Zi7!) langs de ltengels aan den eenen kant gerangeird, valt,
maar dun. klein, rond en z~t:r groen. Dat op de Rotren
walt is het belte. Dit kruid is verzagtend en verfriff~nd. Men
maakt 'er eene /lroop van voor den hoelt, wordende de beo
roemdlte genaamd Syroop de Capillaire de Montpellier.
VROUWEN·NAVEL. Die gewas groeit op oude Muuren,
op fteenagtige en vo;;tige plaattèn. De bladen en wortels
zuiveren. breeken den 1h:en, zetten het water af, verwekken
groote luft tot byl1aapen. en zyn een goeJ middel voor de
warerzugt.
VROUWEN·ROOSJE. Is eene aangenaame bloem. De ge.
vuldt;n zyn de be!1:en. rooj. lyfkleur en wit. Dezelven han.
gen van Mei tot Ottober al!yd vol roosjes. Zy worden do?r
Uit.
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uit 'pruitfels voortge p\3nt, die in de Lente verplan t worden .
Zy kur.nen des Winters in de Aarde blyven.
VROUW SPERS OON. Is het Wyfje van een Menfch . In al.
lts wat het gd1acht aangaat , is .de yrouw een. Menfch . Alles
waarin zy van den Man ver(chIl t, IS ten opzlgte der kunne.
Het voornaamfie onder[cheld dat tuffchen den Man en de
Vrouw is, bellall in de Natuurl yke Teelled en. De gantfchc
gefieldheid is. om de waarhei d te zeggen, op verre na het.
zelfde niet. De Man, van eene Ilerke geaarth dd, van een
valler en fteviger weefCel, door de natuur gemnakt om zyn
voedfel te zoeken en aan moeielyken Arbeid te werken , heeft
meerder fterkte en kragt. De Vrouw heeft flappe en weeke
Vefelen en eene zwakker e gcaartheid. Zy had. gefchikt zyn.
de tot huiffelyke zaaken. die aan den Man noodlge fteri,te
niet van doen, voor het overige zegt een hedendaagfch Wysgeer is het een der Verwon derensw aardigll e werken der Natuur, twee zoo gelyke Weefen s , zoo verfchilIende te hebben
faamengefteld.
Een Vrouw~perfoon is aan eene regelmaatige ontlaf1:ing door
de Schede onderhe vig. Een met lympba vermengd bloed loopt
alte maanden uit de aderlyke Vaten der Baarmo eder; dit is
bc:t geene men de Maalldflolldm noemt. Dee[e geregeld e
vloeying is by de vrouwen als baar gezondheids-compas. Zoo
doorlan~ die regelmaatig en wel geCchiedt, geniet de Vrouw
gaands eene ftandvalHge gezondh eid; en zoo dezelve in wan.
order raakt. overvall en en kwellen haar duifende Ziekten s.
of ten minne veelerle i ongema kken, tOt dat zy weder haar en
gewoor.en loop hervat.
zyn
l~en Vrouws per[oon heeft geen baard. en haare Borll:en
n
s-rrekke
Wee[en
de
in
ook
zyn
Daar
er.
ongelyk veel groot
eener Vrouw onuitdruklyke kleurmengCels , die uy de Mannen
niet gellonden worden. Zy hebben doorgaands een zagt ge.
zigt. en de Spieren des Aangezigts vatbaarer voor de Ge.
moedsbeweegingen. Zy bloofen zeer gemakkelyk. D~ [chaam_
agtif!heid is haare deugd en haar fchoonfle cieraad.
De Vrouwe n hebben een grooter bekken dan de Mans. Dat
dient te zyn, omdat zy ter ontvanging en kinderbaaring ge.
maakt zyn. gelyk zy ook om geene andere reden Borllen heb.
ben dan om haare Kinderen te voeden. Door dit teken alleen
kan een Vrouwe ngeraam te van dat eenes Mans onderfc heiden
worden . De andere verfchilIendheden zyn voor het grootfte
gedeelte onbegrypelyk.
VRUC HT. Zie het Artykel FCETBS ;
VRUCH TBAAR E TEKEN EN. Signa flEcundlJ. Zoo worden
door de Sterrekundigen genaamd de Kreeft, de Scorpio en en
de VHl'chen.
VRUC HT·
YV5
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VRUCHTROOM. Is een Boom die doorgaands alle jaaren Cl!,
een bepaalJen tyd vrugten voortbrengt, in meerdere of min"
dere hoeveelheid. nl3r dat het flifoen voordeelig geweeft is
of niet. - Zie het Arrykel BOOM.
VRUCHTGEBRUIK. Zie het Artykel USUSFRUCTUS.
VRUCHTHORENS. Horens flati Overvloed. Cornu,l A:r.altbrelJ.
Zyn geronde of gedraaide Horens, met vruchten en Bbemen
opgevuld. welken by de Ouden den Overvloed vall Vrede
en Eendragt of Verdraagfaamheid betekende. Zy dienen voor·
n3amelyk by de Corinrhifche order gebruikt te worden. en
een Gebouw kan zeer fraai met dezelven onder de Boogen (n
de Venfiers verderd worden. Een heerlyk voorbeeld d"ar.
van vindt men in het Stadhuis te Amfierdam. alwaar zy onder
de Boogen, door dewelken ronde Venfters gaan. krui{1!ng5
rondom dezelven boven elkander gelegd. en. van A1nûurttt~
of Cupidootjes gehouc]en, aangebragt zyn.
VRUCHTSNOER of GORDEL. Zoo heet eene omwikkeling
uit Vruchten, Bloemen en Bladeren of Loveren. als mede
verCcbeidc andère zaak en , die ~ezamentlyk met fraaie in elkander ge11ingerde en gebondene Lintjes verderd of daaraan
opgehangen zyn. De ltaliaanen noemen dezelve Cbirlande.
Sommigen fchikken de verdt:eling en het verCchii van deefe
Vruchtfnoeren, naar de Bouworder , waarvan STURM in zyne
A~nmerkingen over GoldlNns verhandeling van de Neven.
cieraaden der Archireéluur, Cap. IV. kan nageleefen worden.
Medl:endeels voigt men dien aangaande het ~ebruik van eene
Pbats, alsmede het oogmerk van den Bouwheer; ja fomty js
khikt men dezelven na?! de ntvens a/mll:aande Statuen of andere Cieraadjen. Gevolglyk maakt men ook diergelyke fnoe.
ren uit Scbryfpennen, Inl\!\,~ten, Zegels en Brieven. te faa.
men~ero1de Papieren; insgelyks uit vcrCcheide Infirumenten.
die tot Je Koniten en verfch:llende Am~agten gebruikt wor.
den, &c. D~ Vruchtfnoeren, die men in 't gemeen Fefiol!.
nen nL'cmt, zyn als aan beide enden aangehangt:n, en moe'
tcn altoos het aanzien hebbcn, als of zy, by voorbeeld. aan
den rand, of aan een~ krul van cene Bouwcieraadje geknoopt
waren. Zy worden of in de lucht zweevende. of Baffi re·
lie ...:i aan den wand gcma2kt; daar integendeel deeCt:n maar
met een end aangehangen z)'n, en gelyk als regtöpfiaande
afhangen; en die noemt men Pilafler·Feflonnen, of in het
Duitfch Gordels, en gebruikt ze aan Pilaaren of Poften van
de Deuren. De Vruchtfnoeren worden meeftendeels onder
de Veilfiers, boven de Invattingen in de Gevelvelden, van
wcersY.:anten aan de in het midden van dezelven aangehechte
fchilden of I;ardoefen, en aan de Hoeken van de Gevel-vel·
den, alsmede tuirl.:hen niet ver van malkander fiaande kraag-
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neen en of krollen aangehangen; eindelyk ook aan de krullen
open;n!: v~n de Deu\":(0 de Kapiteelen. en fomtyds boven de
ren. Fraai uitgevonde en heerlyl,e ftaaltjes hiel van vindt men
VENNE'
3:10 het Stadhuis van Amfh:rdam, gel~'k zulks JAvon
KOOL, op eene koperen. Plaat verbeel~t I~eeft. Ook vind~
men eene goede verzameling van dusdamge Cieraadjen:o Br::N.
nfl, p.
jAlIUN HEDERICIIS Voor' oeffèllingen 'VQ" de Bou'loko
aan.
Z 18. en 219, alwaar hy tot de tekening van beide foorten
leiding geefc.
VRUC HTVO ORTBR ENGEN D GEZELSCHAP. Zie het
Artykel PALMEN·ORDE.
VR YBUIT ER. Zie het Artykel KAAP ER.
VR Y.CORPORAAL. Is een Onder· Officier te voet, die det.
mar.fchap op de poften brengt. en de Schildwagten onderrigaf.
Hy vifiteert de ponen en voert de Manfchap wederom
Maar een Vryman, Gevrydde, Landpaffade of Adelborfl: volgt
op den Corperaal, en zyne verrigting in een Corps de Garde
is om op de afioffing der Schildwagten te paffen; maar in het
veld wordt hy. als een verlooren Schildwagt op den gevaar.
Iykften poft gefteld.
VR YE AMTE N. Met èeefen naam wordt in Zwitrerland het
gebied genaamd, dat zig aan den weftelyl;en oever van den
Rusllroom bevindt, en waar!n voordeefcn het Graaffchap ROl
re gelegen heeft. De Rivier Bunts ftroomt midden door dit
Land 't welk voordeeftn tOt de zeven oude Kantons behoorhet
G~; maar in den Zwitferfdlen Oorlog van ] 712 kwam
r.
Bremga
pl33tfen
de
,
Berrers
en
Zurigers
de
dat
verre,
zoo
ten en Meilingen benevens de helft van de ovcnge Vrye Am.
tcn voor zig alleen behielden, en de zes Roomfch.Catholyke
oude Kantons zig met het overig\! moei1:cn vergenoegen; echo
ter wierd het Kanton Glaris zyn recht daarin voorbehouden,
omdat hetzelve zig onzy:iig gedraagen hadde.
\'RYE FRANCKEN. Zoo wordt de onmiddelyke Ryks-Rid..
derf.:hap in Fra"nkenland genoemci. welke hunne goedertn van.
den KtÎÎer. als een vry leen. verkrygen en bezitten, en van
de ?,ewoonelyke Ridderdienflen btvrydt zyn.
VRYl!: LUIDE N. VRYE MANNEN. Zyn byeene Compagnie te voet de naafl:en na de Onder" Ofiklers.
VR YE·METSELAARS. Is een GezeIfchap • 't welke voor.
naamelyk in Engeland, federt het 1691. zyn begin genomen.
en vel\'olgens zig in andere Koninkryken en Landen uitgebreidt heeft; befbande deszelfs Broederfchap uit Koningen.
Vorfl:en, Hertogen. Pairs, enz. Godgekerden. Rechtsge.
leerden, Geneesheeren, Konftenaars , Kooplieden, Winke.
liers, H:lOdwerkslieden» en zelfs ook uit Kruiers. Deefe
:lJroedelfchap. zoo van talryke als aanzienlyke Leden, bezit
eene
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eene verwonderensw33rdige llifzwygenheid. w~ardoor hun
geheim ondoorgrondelyk b:yfc, til van zulken aart dat tot nog toe
niemant hetzelve heett durven openbaar maaken. 't welk de
oorznk i~. dat men ver(chdde gisfIngen van hen gemankt
heeft. So'nmigen houden h~n Voor Vrygee(lcn en Deïtl:en;
ook voor Debauchanten vóln allerlei rang met den toege,
pallen bekenden regel: Ede. bibe. lude. poft mortcm !lul/a
'lJoluptas. Nog anJ~ren hebben 'er Goudmaakers , Bloeders
van het Roozen' krul~, em;. van ge'11aakt. In verfcheide Lan.
den beefe men hunne Verga ~eringen verboden. gelyk in Holland ook gefchiedt is • wanneer zy in het Jau 1735 eerl1: beo
gol1:en om aldaar Loges of kleine vergaderingen op te richten;
ma;jr in Engelan~, en voorna;Jmelyk te Londen, is het getal
van hunne Loges federt het Jaar J69r reeds tot omtrent 150
aangegroei,-j. waaruit men l,an atneemen, dat zy met het
b:JVen~cnoemde niet befmet zyn • als hun geheim maar op gi~.
fingen fieunende. en bygevolg niet anders behelzende dan eene
burgerlyke faamenleeving. Deere Societeit gaf in het Jaar
1735 eene Iyll: uit van alle Loges, die zy erkent, en zulks
naar rang van den datum. volgers derzelver oprichring. van
]let J3ar 169[ af, zoo als die in een Boekje. MajJomy dir.
JeEled genaamd. gevonden wordt. met byvoeging der Wapenll
van iedere Loge, en derzelver d Ig v:m vergadering. Maar
om eigenlyk te melden van hunne inftellingen , zoo veel als
bekend is. moet ieder by zyne aanneerning of inwying, naar
zynen rang betaaien ; zynde by hen den inkoop van den minfien tot den grootll:en. van clOlJcriei gewigt. De Leerlin~ moet
eenen Eed doen, om de g~h~imen \'an de Eroederfchap direa
noch indireél te opcnbaare:n, en dien me! eene yffelyke ver·
doeming van zyn cigen Ligch~am bel:ragtiger:. Voorts vindt
men in het bovengenoemde Boekje liiets dan fmaakeloo[e.
belachlyhc cn I a~drdabtige din~(~n, welken de Leerlingen van
de Broeders en Meell:t:r~ d('r Vrye Metrelaars zouden moeten
ondergaan, willen ze geraak en tot het Broederfehap cn voorts
opklimmen tut het Meefiel {chap. tot welken laatn~n trap echo
ter kderëèn niet toegela;Jten wordt, Een Loge by hen bellast
uit zeven Per[oonen. Ie weet en : een Meellcr. twee Opzieners, twee B.oeders en twee Leerlingen; hebbende tor tekens en cieraaJj.::n, een Compas. een LinÏJal, een Winkel;:
haak, een Schootsvel, een Trueel. en veel..: andere dingen
tot het Metfdaars-Ambagt behoorende , draagende de Gro,Jtmeeller de Zon op de barll:. met een omgdeerd Com Y3s. CIl
de voornaamlle Regels dier Brocderfchap behelzen. dat alle de
Leden elkander als Broeders erkennen, onderling bytlaan,
hunne W eeten[ch3ppcn, goeden raad en gevoeh:ns mcdedee.
len, Ook met hunnt:n dientl cn beurs b~hulp[a:lm zyo. D"efe
SQcie·
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Societeit van Vrye Metfelaars doet romtyds te Londen eene
In Koetfen ; invoege
dezelve ook van de nieuwe Prl1iffifche Regering thans beo
fchermd en in Holland vryelyk gcro!leretrd wordt.
VRYHEEREN DES H. ROOMSCHEN RYKS. worden
onJerfcheiJ::nryk op de RyksdJgen gt:ooemd. Dan noemt men
ze alleen meI den naam van vrye, als de Vryheeren van Flec·
Itenlldn; nu Hlieren en dan wederom Edele Heen:n. als de
Graaf en Edtle Heer van den Lippe; dan ook Semper vrye.
als de Graaven van Wefierburg, de Graaven of Erffchenkers
van Lim~urg en de Graaven van Schafgotfch. Volgens het
gevoelen van de meellen is 'er geen onderfcheid onder hen.
en zy worden met de Ryl(s'Graaven gelyk gelleld i gelyk z'l
ook hur.f'e zitting op de Graaven'banken hebben. In Frank.
ryk bell: aac deere waardigheid hedendaagfch ma,r alleen in deQ
(ylel; en in Engeland hebben zy na de Bisfchoppen hunne
z\lttr.g en Stem in het Hogerbuis van het ParlemclJl.
VRYHEID. Zie het Arrykel LIRERTAS.
VRYHEID VAN DEN WIL. Dat vermogen of die bekwaamheid des verllands , waar door het in ll:aat is om te werken
0: niet te werken, om te kiefen of te verwerpen, dat geene
't welke het goed vjndt. Hiervoor moet eell icgelyk menfch
gevoeJig of vatbaar zyn, als die in zigzelven. een vermogen
vindt tot het voortzetten of eindigen van onderfcheidene daaden. Het daadelyk g':bruik van dit vermogen, is dat geene 'e
well~ men willm noemt; en de Agens of Werker, in {bat
om in die manier te werken, wordt fJry genoemd, en de daa.
den die hy verrigt, vrywillige.
YPLAATS. Afylmn. D~s wierden eertyds en ook nu die
Steden genoemd. werwaarcs de geenen, du, eenige misdaaden begaan hadden, in vt:iligheid hun toevlugt konden nee·
men. Dcrgclyke Ileden zyn 'cr weleer veelen geweell. vooral
onder het oude lsraë.l, en zy zyn 'cr hedendaagfch hier en
daar nog.
Y·TRAP. Perron. Is eene frap, die onder den vryen HemeI, buiten voor de Hoofddeur van een Gebouw gelegd
worJt, wanneer dezelve naamelyk tot boven een kelder, of
wel eene gehee!e verdlcping verheven is. Vermits nu dier.
gelyke trap aan een Gebouweene ongemeene fraaiheid byzet.
zoo hebben zig de belle Bouwmeellers benaarll:igd. om alles
te verzinnen, 't geen eenigfints tot derzelver verdering iets
toebrengen kon. Derhalven vindt men daarvan hier en daar
fraaie llaahjes; als by STURM, in zynen verduitfchten VIGNO'
LA. Tab. 86, 87, 88. In het byzonder verdient hierover nagezien te worden PAUI. DECKER , in zynen Porflelyken Bouw·
meefltr, beneveos het Aanhangfel, omdat liIe~ aldaar byna
foort van Procesfie langs de Straatcn,
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alle [oorten van diergelyke Vrytrappen getekend vindt. Hunne
gemeene verdeeling befiaat in t wee armen, die van beide
zyden naar de deur toeloopen. en. ofte zonder afzet. in
éénen voortgaan. ofte op verfcheide wyfen te faamengefield
en veranderd zyn. Tuffchen derzelver dubbele opgangen kan
eene Deur in de beneden- of kelder'verdieping, of ook eene
Fontein of Bron, ofte eindelyk een fraai fiandbeeld geplaatfi
worden. Van drie armen vindt men zeet weinig. daar zy nog·
tans aangerrofFèn worden, gelyk aan het Koninklyke Lufihui5
in dcn Tuin te Dresden, daar zy een heerlyk aanzien aan
geeven. Eene enkele, regt tegen .De Deur opgaande.trap is
wel de eenvouw.liglle, naglans kan aan dezelve weinig aan·
zien gegeeven worden. als me? de Dorpels of Treden lang
maakt. en derzelver BorfiweerJIIgen uit laage Muuren en Pie.
dell;allen beftaan , welken met Standbeelden. Vafen en dier·
gel'y'ken bezet worden.
VUIST. Is de hand zelve, wanneer alle de vingers geOooten
zyn. De Vuill is by den Menfch een weefenlyk wapentuig,
met hetwelke hy aanvalt en zig befchermt. Het is eene foort
van knods. die aan een zeer langen Hefboom vatl: is, 't
welk haar veel kragts byzct. Het gewoonelyk regtoptl:aan,
daar de menfeh zig in bevindt, geeft hem boven al het gedierte een zeer aanmerkelyk voordeel. MlLON DE CROTONE
doodde een Os met een enkelen Vaiflflag.
VULCANALlA. Romein[che Feefien ter eerevan Vu:canus.
VULCANUS. Is de naam van een Heidenfche Afgod, een
Zoon van Jupiter en Juno. nicttegenfiaande fommigen zeg·
gen. dat Juno hem. zonder behulp van haar man, zou geteeld
en voortgebragt hebben. Doch Jupiter ziende dat hy zoo Ie·
1yk was, fiiet hem uit den Hemel J dat hy op het Eiland Lem·
nos nederviel en zyn been brak. waarvan hy naderhand altyd
kreupel ging.
VULCANUS. Dus noemen de fcheikundigen het vuur, ZOIt
wel het natuurlyk, als het door kunf!: gemaakte,
VU LCANUS. Betekent fomtyds ook een vuurfpuwende Berg.
~elyk de Ema en VeJuvÎus.
VULGATA. Eene zeer oude overzetting van den Bybel, en de
eenigfie die door' de Kerk van Romen voor Authentiek ge.
houden wordt.
De oude Vulgata van bet onde Tefiament. is meerendeels
woord voor woord uit het Griekfch van de LXX vertaald.
De Autheur van de overzetting is niet bekend. Zy wordt door
de Protefianten verworpen, om de menigvuldige fouten die
'er in gevonden worden.
VULGATA van b~t Nieuwe Teflament. Deefc houden de
R.oomfche in het algemeen voor verkiesbaar bOTen den ge·
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tneenen Griekfchen tcxt. omdat het deefe alleen is, en niet
de grickfche text. welke door bet Concilie van Trenthe voor authentiek verklaard is. Ingevolge hiervan heeft die
Kerk. als bet waare t decfe Editie aangenomen. De Prie!1:ers
leefen geene andere 'mor den Altaar; de Predikheeren gebruiken ge~ne andere op den Leer11:oel, noch de Leeraars in de
Schooien.
VULNERARIA. Anthyllif. Wondluuid. Is ecne Plant met
vierbladige regelmaatige of papiljoenswyfe bloemen. die_ zjg
van de overige LeguminoJ'l daardoor onderfcheid. dat derzelver hoven11:e bloemblad (f9lium florale tot een bloembewaar.
der dient. waarop ze als in een Bundeltje byéén 11:aan. De
peul 'is als eene blaas gevormd. die 11egts het Pericarpium der
kleine huize is. Daar zyn verfcheide [oorten van.
'VULNERARIA. Wondmiddelen. Zyn zoo wel Plei!1:ers als andere middelen. die tot het geneefen der wonden gebruikt wor..
den. - Men zal dezelven onder het Artykel WOND hoofd.
zaakelyk vermeldt vinden.
VULNERA. VENERATA. Zie bet Artykel VERGIFTIGDE
WONDEN.

VU LNUS. Eene wonde. Is eene geweldige en bloedige [cheur
of breuk dernatuurlyke verééniging van de weeke en vleefige
deel en des Ligchaams; zynde door een !1:eekend. fnydend ~
houwend of ander In11:rument toegebragt. Zie het ArtykeL
WOND •.
VULNUS PECTORIS. Caffale Vulnuf. Zoo wordt genaamd
eene. wonde in de bor11:.
VULPECULA MARINA. In het Fran[ch Renard Marin. ZeeVos. is een groote Zeevifch. dien de Schryvers onder de
Walviifchen gefield hebben, Zy worden ook Galeodi genaamd.
De Hoofdkenmerken deefer Viifchen zyn. dat ze twee Levers
hebben; op iedere zyde vyf kieu wen of kaak en. en nederhangende fpitfen aan de vinnen. Deefen hebben de Mannet·
jes aan de zyden van den navel. onder aan den bIlik. Het
elgenlyke onder[cheid van deefen Vifch bel1:aat daarin. dat
hy een 11:aart gelyle een fikkeI heeft. Hy wordt zeer groot
en weegt fomwylen wel 100 pond. In het Jaar 1667, wier.!
in Juny. op de Koninldyke Academie der Weetenfchappen te
Parys. zoodanig een Vifch geanatomireerd. zynde 8 en een
halve voet lang; en· 14 duim breed van buik. alwaar by bet
11:erk!1:e was. Wat zyne gedaante aangaat,hy liep van den kop
tot aan den buik allengskens fmaller, tot aan die plaats alwaar anderfints den 11:aart van een anderen Vifcb eindigt;
want hier begon zyn 11:aart eigenlyk. zynde byna zoo lang.
als het overige Ligchaam. van gedaante als een fikkeI ,en naar
den buik gekromd. Midden op den rug had hy gelyk als een
,root.
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groote kam. en omtrent den {laart een kleine. Aan lede:c
zyJe drie v innen. vanwelken de voorfle J 5 duim lang en <'
breed was. naamelyk aan het breedfte einde; van gedaant~
gelyk een Vleugel van een Vogel, met pe!'lnen. De middelile
was niet zeer groot, en zat aan den navel ter zyde, hebbende
een nedei hangen je fpits. De derde. naby den ftaart. was zeer
klein. Het vel was glad en zonder Schubben. De kammen
en vinnen waren hard. b~ilaande uit enkel graaten. die de
huid waarm~de zy overtrok ken waren. gantfch digt by elkan .
der hield. - Hy was overal van eenerlei kleur, naamelyk
graauw en zeer bruin, en eenigfints blaauw. De kop was
fchier niet andc;rs dan een groot I.l:uk vleefch • met Spieren aan
den {hap overdc!lt. Deef.: Sjlieren waren meer dan 4 duim
dik. Dt: hers(enpan was niet veel graoter dan een vuil.l:; van
boven byna twee vingers dik. De herffenen waren zeer klein,
wetk en vol kromme trekken. De oagen waren graoter dan
die van een Os, halfroiJd en vanvooren plat. Aan elke zyde
hal hy vier ooren. De opening der keel was van 5 duim en
met tweed.-:rlei tanden gewapend. Aan de regter zyde van de
boven kaal!:. tot daar andere Dieren de Handstanden hebben.
was eene rye fpltfe. harde en vafte tanden, allen aan één
been. in de geda'lIlte v;;n eene Zaag. De andere tanden. met
welken het overige van de Ilaak bezet was. insgelyks de on.
derlle kaak, beilonden in alles uit z~s ryen, waren beweeg.
Iyk. en met eene vleelige huid beveiligd. Haare gedaante
was driekant en fpits; voorts niet zeer hard. gelyk de ande.
ren, die de gedaànte van eene zaag hadden. voornaamelyk
de inwendiglle. als welken aanilonds braken. De Tong was
g:mtfch aan de onderkaak valt en bellond uit eene menigte
beenderen, die door midJcl van vleelige vefelen gantfch vall
in elkander gevoegd waren. VOOlts was ze met eene hardfil
huid overtrokken en met kleine glini1:erende fpitfen bezet, die
ze zeer fcherp maakten. Deere fpiefen. door een vergrootglas
bezien, waren doorzigtig. ~elyk Cryltal, drie Iinien lang en
and~rhalve breed aan het onderl1e einde. De keel was zeer
wyd. Men verhaalt van deefen Vi(ch, dat hy zyne jongen.
uit vree fe voor gevaar. opflokt en naderhand weder uitfpuwt.
Het hart had de gedaante en grootte van een hoender-ey, zon·
der hart·vlies. Het had maar een eenig. doch zeer groot oor.
De Lever vervulde de gantfche regterzyde van den buik. Z'I
was in twee Lobi of I.l:ukken verdeeld. En dit zal waarfchynIyk de oorzaak zyn. dat de Sch yvers van hem melden als
of h'l twee Levers hadde. Deefe Vifch onthoudt zig gemee..
nelyk op flymagtige plaat(en. Hy leeft van kruiden en vis.
fchen. Hy is zeer vleelig en heeft op verfcheiden plaat(en
meer dan een duim dik vet. Zyn vleefch fmaakt redelyk wel.
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Hy heeft veel vliegend Zout en Olie. maar weinig vafl Zout.
Zyn vet verzagt en verdeelt.
VULPES. Zie het Artykel Vos.
VULPJNA. Zie het Artykel PARIS BERBA.
VUL PI SIMIA. Zie het Artykel MARSUPIAL.
VULSEL. Wordt van Cat1:anjes, Groentens. Appelen, Co.
renten, kruim van brood, enz. gemaakt, dat men in de Ganzen en Eendvogels doet. Om het delicaat te maaken, neemt
men Kalfs·Zweferikken en tweemaal zoo veel Oifenvet. d1t
men onder malkander hakt. Hieronder mengt men Pieterfe.
He, Bieflook • Champignons gehakt. daarby doende twee Eyeren. wat Zout en Peper; en dit kneed men door één, met
een half pinrje room. Hiermede het gevogelte gevuld. wel
toegenaaid, aan het fpit gebraaden of in een pot gefinoord.
is zeer fmaakelyk. Men kan 'er ook balletjes van maaken,
om in de Pafieien en Ragouts te doen.
VULSEL, of OPVULLING. Zoo heet in de Bouwkonfl: eene
iegelyke ruimte. die door cene verheven invatting ingeflotun
'Wordt. Dierhalven wordt aan een Schip de tuJTchenruimte
dus genoemd, welke tuifchen twee Barkhouten zig bevindt.
omdat deefe eeriige Duimen over de buitenfl:e bekleeding uit.
fieekt. Hiervan wordt echter uitgenomen de Ruimte, welke
het derde en vierde Barkhout influiten, en omtri.:nt vyf Voet
hoogte heeft, daar de overige en zoogenaamde vuilingen maar
I ~ voet hoogte bekomen, en daarom wordt de eer!lgemelde
ook de breede gang genoemd.
VULSEL of OPVULLING. Tympanum 'Valvee. Zoo heet aan
eene Deur de boven elJ beneden van hee not gemaakte en met
Lyfien ingevatte verdieping. Men maakt dezelve in 't gemeen
vierkant, of uit allerhande Lyfl:werk. met verfcheide hoeken
te faamengeileld; zeer weinig nogtans wordt de ronJe figuur
aan dezel ve goedgekeurd.
VULSELLA. Zie het Arrykel ACANTBABoLUs.
VULTUR. De Gier, is een Roofvogel van een zeeï fcherpeR
reuk, uit het Geflacht der Arenden. Hy heeft een groote
krop. maar een regten fnavel, die flegts aan de punt vanbo·
ven aan het onderfte kinnebakken gebogen is; ook heeft hy
kleine pooten en kruipt op den grond; maar dezelve zyn met
groote klaauwen voorzien. Men heeft 'er ver[cheide foorlen
van. Deszelfs vet is weekmaakende , ontbindende en ver.
fierkenàe. Het "leefch wordt in de vallende Zit:kte en [ched.
hoofdzweer goed geacht.
VULTUR CA.DENS. Zie het Artykel LYRA.
VULTURNUS, De OoJt·Zuid·Oo11:e wind. oleeg op te {lee,
ken van daar de Zon 's winWrs opgut. Tegen deozelven
X. DEEl..
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over wordt de Ca:tyus of Corus, de WeJ.1-Noord- Weilen winJ
gefield.
VULTURNUS. Dit was ook de naam van eenen Afgod die
. te Romen vereerd wierde Zyne Feeil:en wierden 17ultltl'1Z(;,
lia genaamd.
VULTURNUS. Is eene Rivier die ontfpringt in de Napelfche
. Provintie Terra di Lavol'a, gelegen aan de grenzen van het
Graaffchap MoliJe en Abruzzo citerior, niet verre van lvle·
'!lafro; loopende vervolgens voorby Capua en vallende [en
la:;tfie beneden deefe Stad in de Thyrrheenfche Zee.
VULTUS. Het geûcliit. Zie het Artyl\el Vrslo.
VU L VA. Zie het Artykel VROUWELYKHEm.
VUL VA CEREBRI. Is aan de wortelen van het gewelf qer
Herffenen. aan den grond, cene fpleet, die tot den tregte!
leidt.
VULVARIA. Zie het Artykel ATRIPLEX.
VULY PAVON. Zie het Artykel CRISTA PAVONIS•
.VUUR. Dus noemt men eene zel,ere Ziekte der Boomen.
voornaamelyk in de Boffchen ,waardo::>r de bafi gelyk als verzengd, de Boom zelve wormfieekig en dor wordt; waarop
eene verrotting en het afvallen van den top volgt. De oor.
zaaken van dit ongemak worden in veele dingen gezogt, als
een kwaade Miil: en Nevel, groote droogte en vorfi, klein
ongedierte, blikfem, il:erke winden die de wortelen der Boomen losmaaken; waardoor hun het noodige voedfel onttrokken wordt; voorts heete en koude mineraale dampen, die uit
de Aarde opkomen en de Wortelen befchadigen. Het Hars.
hout wordt 'er meer van aangetafi dan het Loofhout, en het
mag met recht eene pefl: dei' Boomen genoemd worden. Op
fommige plaat fen maakt men groote diepe Grachten tuifchen
de aangefiookene en gezonde Boomen; en men hakt de wor·
telen der kranke Boomen af, ten einde zy de gezonde niet
aan en fieeken.
VUUR. Ignis. Is volgens de meening der ou~e peripatetif,he
Philofoopben, het droogil:e, warmfte en ligtfte der vier Ele.
menten. By de Carthefiaanen is het Elementarifch vuur de
fubtile ftof van hun eerfl:e Element. Sommigen houden het
vuur ilJ 't geheel voor geen Element, maar gelooven dat alle
fioffen vuur zyn, zoo dra bure kleinfie deeltjes in eene genoegfaame. beweeging gebragt worden. Anderen zetten het
vuur uit zeer kleine ronde of fpitfe. en zonder ophouden fierk
bewogene Atomi of zoogenaamde ondeelbaare ftofjes, te [aa_
men. Men onderfcheidt het vuur in het geene boven en on.
der de Aarde ia. Het vuur onder de Aarde betoont men uit
de vuurbraakende Bergen, warme Baden, enz. Het vuur
boven
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boven de Aarde is insgelyks twecderJei. een Ele'llenmifch en
het zoo;;enaamde Vuur in de Keuken. Het Elementarifch
Vuur wordt in alle D3ruurlyke Ligchaamén gevonden. De
Peripathetifche Philofoophen eigenen dit Vuur een gTOOten
kring (Spbrrra) toe. tuffchen de Spbrera der Lucht. o:Jder de
Maan. Dir Elementarifch vuur toont de Natuur ecnigûnti in
de ZwaveJagrige dampen. donder. blikfem. vuurfl:e~:J, die
veel zwavelige deelen met zig voert. Doch het e!ementarifch
Vuur is van het Keukenvuur niet ten opzigte van het Wee·
fen. maar van de toevalligheden ondcrfcheiden; \nnt ieder
gemeen of keuken vuur bevat in zig een Elementari(ch vuur,
doch zoo dat het met veele andere Ligchaameo vermengd is.
Naarmaate derhalyen dat deefen van malkander onderfcheiden
zyn. maakt ook het Keukenvuur een witte. roode. blaauwe
of andere vlam. Uit dit vuur onrftaat ook het Chymifche of
Scheikundige. als een der voornaamll:e werktuigan deefer
voortreffelyke \Veetenfchap. doch het wordt wederom in
zyne Graaden. die vier in getale zyn. verdeeld. De eerfie
en zwakll:e graad wordt gemeenelyk een digereer. circuleer.
of putritkeervuur genaamd. dat in het Bad en Paardemill: beo
{laat. en welke hitte de tcderfl:e vi(')ger nog kan verdraagen.
In den tweeden graad is de hitte reeds groeter. zoo dat ze
de hand na;:uwelyks verdraagen kan. hoewel zy 'er niet door
berchadigd wordt. Deere hitte is in heet water en Zonnen.
firaalen. Maar de hitte. die de hand niet kan verdraagen,
als in zmd en kook end water. is in den derden graad. In
den vierden graad verbrandt al het geene het Iigchaam aan.
grypt. Het wordt het gereverboreerde vuur genaamd, ell
brandt zeer helder. Men vindt het in gloeiende FyHpaan.
Jers. Somwylen worden ook de Graaden van het vuur, na
de nedervallende droppelen. onder het deftillee.ren verdeeld,
naam~lyl. naar dat zull,s langraam of fnel gerchledt; zoo, ge.
Iykerwys men uit het flJan \'an de pols. de hitte van een
Menfch bemerkt. Doch anderen verklaaren deefe graaden
op eene andere wr1è. N ogtans, aangezien ook onder deere
Graaden ccn groot onderrcheid gevonuen wordt. zoo blykt
het daaruit, dat 'er nog veele graaden van het vuur zyn kun.
nen; welk onderrchcid ten deele van het voed rel waardoor
het vuur onderhouden wordt, ten deele van de lucht. en ten
deele van den affiand van het vuur en van de vaten Ontfiut. Voorts verhaalt men no~ van andere roorten van vuur,
als open en gedempt. en beflooten en blindt. gelyk in lee.
vendlgc Kalk. e/lZ. gevonden wordt.
VUUR (HEILIG) Zie het Artykel ZONA.
VUUR-BALLEN. of VUURKOGELS. Zoo heeten dusdanige
kogel" die eedl: in brand geftoohn en vervolgilJa uit Mor.
Zz 2
tielcn

7%4

vu

U R.

tieren geworpen moeten worden.

Van deeCe Kogels ball,Je·

1cn SU.tlENOIVITl in Zyile Artilieryp. P. 1. en MICTH (rl :wne

Gefcbutbefcbryvi1l{;. P. 111. Zy w()rden ver~e(;ld in Er;:jll:o
gelm, wanneer zy naamelyk in een Le;;er, Dy Je b~ie~erlng

van eene Vc!1;n~ gebruikt worden. Diergelyken zvn de Bomben of grootc Granaden, llrandkogelen. K~: kaiLn, Alll;.;r·
kogelen, «c. en in Lufl- of Vermaak-kogels, die by neugdeVuurwerken uit de Morlier~n geworpe!l worden, Di~rbelyke
Bailen, ten e:nde zy eensdeels aan de magt vzn het vuur tegen!1and doen, en anderendeels op den b~!1emden tyd met
een groot geweld badien en fprin~ell kunnen, worden dezel.
ven met byzondere Vuurwerkers-f1ingers, en wonderbaarlyk
in malkander verknoopte touwen omwonJt'n. Dusdani 6e ban·
den voeren echter naar hunne verfchi!!er.d~ ged::ant~. ook
verfchilIende naalllen, als daar is de Ribbe-band, dOe de flegt.
fie is; op deefen volgt de ral-band; maar de fierkfle en te·
vens de konfli~fle van allen zyn ~e R"Jm en de SlakbIlIld.
VUUR BELEESEN Dit is een gewaand geheim der Jooden,
w"ardoor ze zig inbeelden. dat ze onder de Chrillenen beo
hooren verdraagen Ie worden, aangezien ze hun door dit ge,
heim veel voordeel l\Unnen toebrengen. Hoewel oy den brand
der Jooden!l:ad Ie Praag en Frankfort aan den Main de onder.
vindilJA geleerd heeft, dat zy zigzelven niet konden helpen.
Dit geheim nu befiaat in tweederlei foorten van Vuur te blus.
fchen; naamelyk of van verre met woorden. als ze het vuur
aanfpreeken; of van naby. door Schrift. Op beiderlei wyfe
bellaat de kragt in de Hebreeuwfche woorden, NUMER. XI.
2.. Doe riep bet Volk tot MoJe; eli Mofes bad den Heere, en
bet 'Vuur weTJt gedempt. Als nu iemant het vuur van verre
wil aanfpreeken, giet hy een weinig water op een pan met
gloeiende kooien; mompelt de voornoemde Hebreeuwfche
woorden; en gelooft, dat dus het vuur in een oogenblik zal
uitgeblufcht worden. Maar met Schrift wiJlen ze htt vuur
dempen. als ze aan de voordeur van een in gevaar fiaande
Huis, den zoogenaamden Schild Davids, of de Hieroglyphi.
fehe Figuur. die DJvid, volgens hun verhaal, op zyn Schild
gevoerd heeft, nevens de gemelde Spreuk met kryt fchryven;
cf als het Huis reeds in brand flaat, de voornoemde woorden
en Hieroglyphifche figuur op eene korfl van brood tekenen.
daarmede driemaal rondom het vuur gaan. en het vervolgens
daarin werpen. Men gelooft ook dat fommil!e Chrifienen
deefe kragt bezitten, om het vuur te beleeren. Edoch het een
en het andere is eene loutere bY4eloovigheid.
VUURB LAAS. Is een Schip gelyk een Fregat, van Vuuren.
hout gebouwd, en wordt gemeenelyk door de Zweden gebruikt.
lIet h~eft geen Gefchut.
VUUR·
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VUun.DRIEHOEK. Zoo worden dedrie vuurige Hemelteke.
nen geno:!md, naamelyk de Ram, de Leeuw cn de Boog.
(c~utrCT.

VVV REN. Betekenen op de S~hepen de Lantaarns. die des
N agts met een of meer hrandende Lichte!J aangellool:en WOr.
den. Vuuren worden OOf: Baakm genaamd.
VUUR.HEMEL. Zie het Arrykel EMrYRo\EUM CORLV?-I.
VUURIGE TEKENl~N, Zoo worden door de AllrologIllen de
zoo ev;'!n gl!T!eld~ drie Hemeltekens genoemd.
VUURKISTEN. Coffres à, Jeu. Zyn ki{1:en op de Scheepen ,
anderhalf voet lang, een voet ho,'~ en een halve voet breed.
Df?tlven worden hier. en· daar met flerl;e YC.:;-:m banden
b<::q;J. zyn van boven wat punrig, en van binnen m~t busIc uid, kleine kogels en met f1:ukken en brokken van YI~r gevuld. 1-J<::t gat om de l:i{1: d;lard.)or in brand te fleeken, heeft
ecn pypj:! van hODt. die door hct bovenll:e verdek 'Jan het
Scn:p Ui,!;O~lt, alw2::; ze verborgen gehou,ien en op zyn tyd
kan 3~TJgdl,)i{en worJen. Men g:-bruikt ze in de pbars van
Mynf::j, om de~ Vyand d.ar.!oor te befrhadigen. WJnne\;r
die aan hoord Itomt.
VUUR KRUID. Van di! gewas heefc men twee fo~rten, groot
en Lldn. of ~{'r,.ten en groot. Ht:t eerfle is zeer ge·
Jyk aan de zwarte Nieswortel, doch de bladen zyn fm3J\er
en 1}~koTVen als eene Z~~5' Op de {1:~ngels draagt het gras·
grot:ne blG~men. De bladen fl3an als z~ven aanéén gevoe~de
Vin,.;er,. Dit KruU pu:geert no~ ft~rker da;] de 2wane NIes.
wor~el en wordt in clcszdfs plaats g:!brnikt.
VUUR.LANS of PIEK. Is eene met Vuur'kogeJrufg en f11'
gen opgevulde Prp, die men hy bet doorbreden van {'e
Vyanden in de CO'ltreJc,Jrp~ gebruil;en kan, Breedvoeriger naricht daarvan geeft Mn:TH in zyne Gefebutbefebryvillg.
VUU:l.LELIEN. Lilitl1T/, Lutwm- Deertn worden in de n1~
volgende foorten gedeeld. als: in )!;antrch goud?ceJe, lIlt:t
bloedverwige flreepen en {1:ippen; g3ntt'ch blocdvenvigen, ~ie
da:lTom ook bloed· en VIlurlelien benoemd woden. ,. o oers in
enkele en dubbele.
VUUR.MACHINE. Zoo wordt die genoemd, weli;e ha3re
beweeging door de kragt van het vuur behoudt, en op del f<!
wyfe het water uit ecne groote diepre naarben'en ligt en tot
uitgieten brengt, De b(:h'~ele grond daarvan berufl op de
beiJe bekende eigenfchnptJcn van de Lucht, dat naamelyk
decre door groote hitte niet alleen Herk uirgebreidt. maar
ook door de koude eveneens zoo aanmerkelyk te (aamer.ge.
p'~rfl wordt, en het is no~ nk~ hng geleden dat deere M ~.
chine uitt;t:vonclen is. Dç eerlle uitvinder was Tbo11l(e Sa.
'l),ry in Engeland. w:\ .. rvan lllen in Trall{aElio11. Ailgifc, Al',
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J(;49 MwJe f:I:2io naricht vinden kan. Na deefen heeft PA'
eertycls ProfdTvr tf~ M~rpurr" eene andere roort Lc·

1'IlWS,

Itend gem::akt, waarvan men naleef::n kan de AEla Erudito'
rum van het Jaar 168ó Dcefe foort wierd Wel in haarc
theor:e, zeker, maar tcfi"ens zeer kollbaar bevond~n, behal'
ven dat 7.'1 geene byzonclcrB voordeelen belooft. En niette'
gcmfiaandc men van tyd tot tyJ nieuwe Proeven van diergelyl\e
Machines gemaakt heeft, is nogtans geen van allen zoo ge·
luld:ig tct fiand gehragt, uitgenomen de PottuiJcbe Alac[.ine
te Koain3sbergen, v/ell;e door drie Vaamen hout, die daartoe
,"crc~fcbt worden, binnen 24 uuren 24000 Emmers water na~r
b:'JVen brengt, en in het al;;emeen met zoo veel kragt en fne!·
hei,l werkt, dat honderd Paarden in dien tyd zulks niet zou·
den kunnen doen. Eene befchryving van deere VU'Jr.Machi·
De, nevens ecn crondig onderzoek, waarop het daarby voor.
naamelyk aankomt, vindr men in LEUPOLDS Tbeatro Hydra!•.
lieo Tom. Il. p. S7. S'Q1' Niet minder kan ook n:Jgeleefen
'Worden, 't gccne hy i7l ~hatro·MacbinarU!n Geaerali. p. 153.
Seqq. van de twee eertl6eme:~1~ Vuur' Machines. cn meer an.
deren van deefe foort bybrentit.
VU U r, p Y L. Is eene bj'30odere foort van Pylen, die tot het
Ernft'VuaTwerk behoeren. en u;t K~~onnen, Musketten en
Pil'.o!etten gerchooten kunnen worden, om eelle plaats in
br3ild te /leeken, PLAAT CCLXXIIl. Fig. 2. MIna han.
èe!t van dezelve uitvocr:g in zyne Gerchut'bclchryvir.g. P. IV.
p.21. Ook befcbryft d~zelve SIl\IlENO\"/ITZ in zyne Ar:ill~.
f'y~. P. J. p. 229. daar I:y te~è!l3 de VmlTpylen v~n cll:! ouden
aan'.'lytl, van dewel:;en z'J zi~ vcor Je üntdck!;in~ van I;;;t
Bmi;ruid bedIend hebben.
V lJUR-RAD. Is eigenlyk een. op ee:1e byzoodere en vcrfchil.
lende manier toebereid, Rad, 't V;;;:.:. ::~er fnel rondom loopt
en vuur uitfpuwt, v!annet! het in bran:l gelleoken wor,lt.
Diergeiyl;e Raderen loopen rondcr.1 eene S:!lfoef of Spil, en
hunne daardoor ont!hande v:aktc of Ph,':;::, pat ofmet den
Hcrizont parallel of p~r?cn(i:,:ulJ~r; diCthalven worden d~zd.
ven ook verdeelJ in b~r!~Olltlil!~ ~7! p~rpendiculai,.e Radcrm.
Hoe zy op verfchill.:nd~ Vly:~!l k~n;.C', vr:",2:lrdigd WOrdC!ll,
befchryft SIMIENOWITl. in zyne Artil!èrye. P. 1. pag. 186;
ingclyks BUCHNER , in zyile Artill~r'je. P. I. p. 20. Seqq. Men
noemt nogtans ook in '[ gemeen alle andere Machines, Vuur·
:raderen. die by vreugde Vuurwcrkc:1 • a:s zy ontftecken wor.
den, als een Rld of Wiel ron,~om {han, vermits zy zig rond.
om eenen Spyker beweeg.m. Dicrgelyl;en zyn de omloopende
Sraven en ~elyl~zydige 1'ri:IrJhe~~.

VUURREGEN. Zoo

h·~et

w~nV3n men
ml:t hout. 11100 of riet

ht.:! Ernll·Vuurwcrk,
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bedekt 2yn vön verre in brand te fieel:cn. !Tne dh'rgelyl,cn
moet verVadrdiiJd worde:1. leert z:;er breedvoerig Sn.ilE!':O·
tllTZ in zyre Artiller ye, P 1. p. J 14
VUURSNUITSELS. Zyn eene roort VJn J.:!el!~e ko~elen by
.
vreu~de-Vllur\Ver\;en, en worcen in de {lagen ,;èJfUil;r
,lUURS PUIT. Zoo wordt Ge Machine g:;noemd t door wt;!ll:o
men het d.13r'in verzamelde WJICr op e.;r.en zel,eren anland
met geweld pellT~n of dryven ],an. 1\1 en bedient z;,; \'3r. de·
zeI ven by brand, om de vlJIII daardoor le bllllT.:n. H lnr rro;,.:!
heru/l: op een druk'.verk. cn b~;! re Cnd1:r<lélie of maJIJel :s
zeer verCchillenC:e, waaro'n men ooi: :l~n de;:"~\'e vcrr.:heida
bynaamen geefc; want da'lr z'Jn de g-;:mecoe HlIIdfprûten, de
amde
I~ewoone Vuur- of Brll.dfp uitm en einéelyk de zoogena
Slangen Spuiten, D.: Vuurfpuiten, die mnr uit een enkel
drukwerk of La;m benaan , diergelyk de Handfpuitcn en fom.
mige van de gemeene kie:;]e Bran;tfpu;ten Zjin. hebben den
aart dat zy in 't gemeen alleenlyk tcr dier (yJ h(;t water uit.
gieten, "Is de Kolf nedt!rgedrukt wo:dt, en uit:.:he:den als
dezelve terug g~haald wordt; daar integendeel die Spuiten t
die met een dubbeId drukwl!rk voorzien lvn, L~llt!ndig en
zonder ophouden het water uitgieten, zoo I~ng naamelyl:; ee·
nig water voorhanden is. LEuPoLn, die eertyds zoo ver·
maarde Mechal/icfU heeft naglans eer.e [core van kleine Spui.
(en met eene Laars en een windv3ng vervaardil;d, èewellte
zonder ophouden water gecît. en hy berchryft derzelver
Con!lrllétie in zynen lbeatro !l1achirzar!l:n lij-drrm!ico. T. J.
p. J2.O. Echter is van diergelyke Spt.;it a:mlO' c;;dylt. dat zy
niet zoo hoog dryft als eene andere, èic geell~n windvang of
windketel heeft, cn alkenlyk by het nt!d(;rdru.(!,en van de
L3ars ujt~i( t.
VUUR STEEN . Zie het Artykel PYROMA CHUS.
VUUR TON. Zie het Artykel STORM!\UIP.
VUUR \VERK. Is eene voorllelling van e.::ne cf meer Figuu.
ren, die uit verfchilIende konfiige vreugd~- Vuuren te (aa.
mengellelJ zyn, die W3r:nt'er zy in brand gefiooken worden t
len wil, naar
uy donkeren nacht I de Z,~Jk I'\'c:ke men voorllel
behooren verbeelden. Men vertoont Jiergelyken in 'c gemeen
by groote Fcllynen I als oy krooilin;;en van Koningen en Po.
dagen·
(~nt~aten, by derzeln: r huldif!.!ng, flOUW' en geboorte
verkiefr
en
&c.
alingen
Zegepra
en
n
Vlél:arie
mcrkwaardig~
daartoe dllsjanit;e voorlleiliDgçn • welk~n met de zaak, in aanmerking van dewelken de konllen worden gedaan, overéén .
komen. Dierha)ven is by het aanleggen en maaken vaD een
Vuurwerk niet alleen noodig, dat men alle Coonen van de beo
kende Vuur- Machin es, als Raketten of VUllrpylen, SJagell,
VUUtbalfen en Raderen . Schilrien , Strydkolven J Sabels, Zwaarden.
Z z 4-
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der.. Sta\'en. Swkl:en. &.(~. in hehoorlyke Proportie
Weec Ie verv:lardigen e~ eene ge(chlkre verki: !J.J~ te
ma"ken, te" eilJde al Je d~cre enkele deelen dU~rl:L~l~ met
elkw:lcr te ver~)ir,den en oneer malkander te verwifli.'le1, '-'at
zy bv het aanfl:eeke'l en de geheele voorfl:dl:ng in Cene 3an.
ge"'ame order verfchynen. Ook is het niec genoeg, dat alJtF zoodanig gere;:;uleerd is. dat el!; een, die deefe rIj achi~e
moet in brand fieeken of daarby Ilaan, zulks zondLr go;,vaar
doen kan; maar voornaamelyk behoort nog by de goede uitvinding de bekl':33mheid, om het uiterlyk aar.zicn van de ge.
heele, tOt het Vuurwerk opgerichte Ilellaadje, naar de Ar.
chi~eébnifche regelen te verdeelen, en met hillorifche en an·
cew Zinnebeelden en vercieringen aangenaam t~ maaken.
Hierom handelen n:et alleen de gemeene Boeken, die vlin de
Anilierye naricht geevpn. als HRAUN, BUCHNER en SnIlENo.
WITl, in hUllne Artilleryekonfi, maar ook kunnen hIertoe
voornaamelyk dienll: doen de menigvuldig in prent ontw(lrpe.
ne Vuurwcrpen. die by het een en ander Feflyn aangeftooken
en ,jaar den druk hekend gemaakt en befchreeven zyn.
VUUR WERKERSBUNDEL. Is eene foort van een Ernfl:
Vuurwerk, 'c welk van yferen of koperen Slagen. die drie·
dubbel, dubhel of cnl;el, en met Buskruid en loo~en Kogelen
gelaa:len worden, te fdarnengezet en met yferdraad valt om·
wonden zyn, ten einde de Slagen het geweld van het bus kruid
hnnen uitftaan , vaft b7 ma!kandér blyven, en niet eer dan
op de plaats waar zv he~n gtf-::hooten worden. hunne werking
!Joen. D:erge!yke B~ndels worden vervaardir,d, als men wegen, de kortheid van den tyd ofte andere verhinderingen, niet
veel /c()l'l1ge Vuur ballen en Kogels maak en kJn, en dezelven
w8~,lr-:;n in eene verfchillenJe grootte geretd gemaakt, naar
d~ \":,rfcneijen monden van de Kanonr.cn en Monieren, in
de,l'e!k~n zy, in plaats V3n de bOllengemelde Vuurballen en
1\:).~el~rJ 0:1111ld:!e!yk op het buskruid gezet lJloet worden.
VU UR WERKERSFAKKEL. Zoo heet een dusdani~ toebe.
reidde F dJ,kel, welke noell win'j noch regen I,an uitbluffchen,
en dIe zelf ond~r het water in brand hlyfc_ SIJ\IINOWITZ in
zyne Artiiler"je, P. 1. p. '227. handelt zoo wel V3n derzelver
waar gellTuIk, als ook van de toebereiding; echter worden
7V "(~é!f'ndaag(ch weinig of in 't geheel niet gebru:kt.
V U UR WERKKOl'JST. P"jrotecLnia. Zoo heet eene weeten·
:chap , welke zoo wt! Ernl1- als Lufi:- of Vr~L1gde Vuurwer·
ken lel!rt verr3ardigen. Zie bet Artykel. VlHJR''';>F.RK - Leerlirj!cn, llie iet~ grondigs hiervan willen weeten , v.ndt:1' zulks
in llOCKLI!RS AlG/wat, ArcbiufJ. j\1ilitar &. Artiller. ell in
RR"NDS o1?durecb~ 'Vall de bedmdaagJcbe Rusmeefter"j.
VUUR WOR fEL. J;ertbramswoltet. Radix Pyretbti. Wordt

.
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overvloedig in Bohemen gevonden, maar ook in de DuitCche
HO\'en. Hoewel de bloem met die welke in Ir::lien groeit,
r.:r.t overeen kO!I1t. De bene komt uit Afien; is fcherp van
fmaak en gelyk als brandend. Men noemt zeook Kwy/wortel ,
oTdar ze, gekaau\~:i zynde, veel fpeekfe! ve~wekt. Het loof
is den Kamillen niet ongelyk. De wortel. mgeval ze goed
zal zyn, moer verfeh, flerk, en wel gedroogd zyn, doch geen.
zinls bloo~. Doch zy wordt, wegens haare doordringende
birte, zelden gebruikt. Uitwendig geappliceerd, is het een
voortreffdyk middel voor tandpyn en lammigheid der tong,
00), wordt ze gebruikt onder de fcherpe en opwakkerende
C:yflee'en, tegens de Slaapziekte, de vallende zIekte en ftik.
kil':: 'Jan de Lyf moeller.
VYFBLA D. Zie het Artykel QUINQUEFOLIUM.
VYFHOEK. Zie het Artykell'ENTAGONuM.
VYFTIENDE. Rene oude fchatting of [ax, gelegd op alle
S:~!dcn, Vlekken. fnz. door geheel Engeland, cn aldus ge.
r:o~ nd omdat dezelve uitkwam op een vyftiende deel waarop
eike S~ad gewaardeerd was; of het was een vyftiende deel
van eenes icgelyks bezitting, overeenkomflig met eene rede.
lv1·:e w.l1rdeering.
VYFVJl'\GERKRUID. Zie het Artykel QUINQUEFOLIUM.
VYG. Ficus. In het Franfch FigHe. Is eene bekt:nde en aan.
gcn:t~me Vrucht. Dat de Vygen de kwaade Slyrnen zouden
naarbuiten of uit het tandvleefch trekken, fchynt ons toe niet
te klJnmm zyn; maar wy meenen dat deefe fiym, die men in
den mond krygt, naJat men daarin eene Vyg gelegd heeft.
wel het meefl: hierv~nda~n komt, dat door de grootheid van
dezelve, de VrJa Saliva/ill of Speekfel vaten opengezet wor.
den, en dat hiervandaan de overvloed van vogt komt, die men
in den mond gewaar wordt, gelyk men dit alryd ziet gebeu·
Ien. zco door het gebruik van vygen, als ook door alle an.
dere Ligchaamen , die in Haat zyn om de buisjes op re fp~n·
nen. AnJeI~ zyn de Vygen van een groot gebruik in de Ge.
nee~kunde. Zy hebben, als ze inwendig gebruikt worden,
ce ne delueemuie of verdunnende kragt, 't welk aan de uitwer.
kingen blykt; ze zyn een glutil/oJlIIn en Obva/vens, 't geene
ook aan hur:ne werking blykr. Ais ze uitwendig gebruikt wor·
den, hebben zy e::!nc 11latrlfeerende kragt door haar g/utilloJum,
zoo dat zy byna een der a!lerbefle GlOneesmiddelen zyn, om
op gezwellen. in de gedaante van eene pap, te gebruiken, die
tot rypmaaking rr.oeflen gebruikt worden. Dat de Vygen een
Geneesmiddel by uitneemenheid zyn, blykt, zelfi uit de Hei·
lige bladeren, alwaar men dezelven ziet aangeraaden door
den Propheet jeSAlA, voor den Koning HrsKIA, in 2 Kon.
Zz 5
XX, 7.
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XX, 7. tot het gcneefen van zyn gezwel, waaraan hy anders
nerven wadi.
VYGBLAD. Dus worden de Indrukkingen, welken aan de
inwen:iigc oppervlakle der wandbeenderen, in de Zelflhndög.
heid deerer beenderen zyn uitgewerkt, genoemd. Hl are diepte
vermeerdert met de Jaaren. Zy zyn g~m3akt door den Graat.
Slagader die hier ter plaatie aan het harde harffenvlies uit~e.
deeld wordt, zyn begin neemende aan den voorllen onucdlen
hoek van ieder wandbeen.
VYGEBOOM. Van denzelven is als iets zonder\in~s aan re
merl(en, dat hy niet bloeit, maar de vruf',t aanll:c nd's Illet de
bladen, in de gedaante van kleine wratjes voorbrengt. De
ilam en takken bellaan ook uit eene z~lOdcrlin~e foort van
hout, dat met andere Boomen geene overeenkOll1ft heeft.
Her laat zig in de Lente bui;:;en en vlechten; maar na,1:orhand
breekt het als glas. Htt f:;p is gelyk melk. Daar zyn in het
3Ig~mec;n tweederlei foortc::n, hooge en laa~e. De eedl:en
worden aan hooge Latten en Heiningen gebonden, ook in de
Oranjeryen na2!1: de wanden in de a<irde gezet, blyvende \Vin·
ter en Zomer Haan. D..: laagen worden in houten en aarden
potten gezet, en 's w;ncers in I;eidcrs bewaard. Laat men ze
in c(;n open grond fiaan, d~n moeten ze voor de koude,
gelyk ~ie Wyn!1:okken, met IDill bt;;dekt, en voor April niet
ont!lloot worden. De Vyge~00'11 Wil een vetten en warmen
groni hehben; 001, dikwils befp:o:::iJ worden. De vermeerdering gefchiedt of door het alincd;en dcr takken, die kru:.·
wyCe gefpleeten e:1 in de ;nrdc !i(;'zet worden; of door de
uitCpruitiels der wortelen, die \'uorzigtig, zonder den !1:am of
wortelEn te befchadi!,(m. moeten afgenomen en verplant wor·
den; of cindelyk door het inleggen der takken. VOOrts V:lt·
ten ze ligt op de eene en op l~e andere wyfe en verei!f~hen
weinig l11oei'e,
VYG. (INDIAANSCHE,) Zie het Artykel Frcus INnICA.
VYGWERTEN. ZIe het Artykel CONDYLOMA.
VYGWERTENKRUID. Zie het Artykel C/lI!I.IDONIUM.
VYL. Een heelkundig werktuig, dat voorn:J:lme,yk voor de
tanden dient. Hiervan zyn verfchtide (oorten , cn zy ~'er
fchillen in 't gemeen door haare lengte, bredw en gedaante.
Eenigen zyn piat en vylen ter wc:derzyJe; anderen knaagen
rr,aar aan t!t:nell kant, en de andere kJnt is glad en gcpolyll:.
op dat dt: vyl tuifchcn twee tanden gaande, maar eenen af.
knaage. Daar zyn 'er waarllan ~ene der oppervlakte plat
is. en de andere afgerondt • en dl\! vylen maar aan de afgeronde zydê, EIIJdciyk maakt men 'cr, die als eene [OOIt van
verhevenheid langs haarc oppervlaktens hebben, en vier affchuiD~
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rch'lin1iI'~('n, well:en twee fcherptens maaken, waarvan een
ieder ter wederzyde afnee;nt of vylt.
De vylen moeten van goed, wel ,getemperd {hal zyn: de ~root·
ncn dienen niet langer dan drie duim te weefen. Daar is
'er, die niet langer d~n twee .Iinien zyn; anderen zyn 'er
drie, en d~ ?reedll:en moeten met ~ree:ier zyn dan vier en
een halve IIme, De Heelmccll:ers, die deefe werktui~en heb.
ben willen, moeten die den Meffemaakers niet aan b~\'eelen;
die. welken zy maaken aan het uiteinde van zekere Koker,
Inll:rumenrjes, deugen niet met al en neemen -niet af. De
Heer Garengeot. raadt aan, vermits men 'er een doufyn van
noodig beeft, die door de yrerkramers te laaten hezorgen.
De wyfe om zig van deefe Vyltjes te bedienen is zoo ver_
fchillende, als de tanden vereiffchen verfchilIende gevyld te
worden. By voorbeeld. de tanden', welken niet tcr deeg op
hunne tegenover!laande fluiten, en. zo:> 'er niets is dat hun
aan~roei bepaalt, groot er dan de andert::n wordende, moeten
/!,evyld worden met het fcherp der vyl, om ze met hunne me.
de2czellen gelyk te maaken. In dit geval wordt eene platte
vVl geno:nen, en die ter wederzyde afneemt; zy wordt aan
den Ihart va!lgehouden of met haar handvat, met den duim.
den Wysvinger en den miJdd!len der rechterhanj; in acht
neemende dat de vingers onder zyn , en d~ duim boven op.
dan wordt de duim der linkerhand g~bragt op de voorile op'
pervlakte des tands, dien men vylen wil, om dezelve te on.
dedl:eunen; men vylt zagtkens van buiten 1Har binnen, en
\710 binnen naar buiten.
Als de tanden al te digt tegen mal.
k:mder gedrongen !laan; worden zy vané":n gefchelden, 't welk
met de vylen 6edam wordt. Om hiertoe te komen, vat men
voorëerft eene vyl, die in net midden eene ri~ heeft. en by
gevolg vier oppervlaktens , die twee Scherptens maak en.
Deefe vyl wordt even als de voorgaan,le gevat; uitgezonJerd
dat 'er eene icherpte O~ boog, en eene anJere van onrler is.
ven'olgens wordt den duim der Iinkerhanj op de voorlle op.
p~rvlakte der tWie tanden, die men vané~il fchei,Jen wd, g.:.
bragt. en men vylt. Als men een weinlg p,evodcrd is, neemt
men eene platte vyl, en naar :naate men vor Jert, verwilTelt
men van vyl. Zoo men den eenen tand meerder myden wil
dan den anderen, worden 'er vylen, die madr aan eene zydc
vylen, gebruikt.
Het gebruik der Vylen om de tanden in order te ftellen, is
niet vrv van ongemakken. J. Deefe deelen kan men, zonder
dat zy aanmerkelyk geCchudt worden. niet vylen; maar iedere
tand, die door veele en herhaalde fchokken gefchudt is,
houdt niet !levig genoeg in zyne kas, en valt in 't vervolg
uit. 2. De op den tand knaagende vyl, ver!lyt h::t verglaas,
of
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of verdunt hetzelve zooJanig, dat het buiten fbat is de
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nuwdraadjes behoorlyk te befehermen. De tanden worden
pynlyk; het been bederf komt daaraan en de tand valt uit.
Het gebruik der vylen is can om te dienen tr:r vanéénfchei·
ding van de te 5en malkader te dig~ f1:aande tande!l, om die
geen en die al te lang zyn wat in te korten; oru de puntjes»
welken in de tong of in het tand',decfch haakende , gele.
genheid tot k:mkerag:ig;! vei'zweerincen w~even, web te nee·
men. Doch zy moet~n z')o min doenlyk is, en met veel handigheid en voozi~t;g;le:d gebrni:;t worden.
VYLEN. D:: Beenderen cioor middel cener vyl afneelllen. Deefe
handgreep, wordt i:-: het werk gefield. om de tanden gelyk te
maaken en het been~edetf te beneemen.
VYLSEL. Zie het brtykel LTMATURA.
VYT. Een he'~t g.;zwel, d~t aan de toppen der vingeren, aan
den Wortel. of a~!1 de zyden der Nagels komt. Het is hard.
en in 't be~in een wein:6 p)'nlyk ; doeh vervolgens wordt het
heet, ontCteek t en W()rdt doorbaancls rood. Daarop oncilaat 'er
eene zeer .fche~pe ldc;:>pcr.de p)'n .. en d?ar ko:nt ~ttermaaking.
Zy wordt In drie [oorten onder[:!lden. De eerlle IS de Iigile en
wordt doorgaands in het Fran[ch mal d'Qventure genaamd,
Het neemt niets in dan èe bekleedfelen. De tweede heefe
zyne zitplaats in de:J koker der peefen. De derde is tuiTehen
11et beenvlie5 en het bern.
Wanneer dit gezwel, even gelyk d~ andere heete gezwellen,
zig door mid.~el èer pappen, aderlaatingen en verfriiTende
middelen niet ontbindt, ,-:o!dt 'er eene heelkundige hanJgreep
gedaan. Men neemt c.;:n .lAn::et, dat een weinig grooler is
dan het geene tot eene a~ler13~ting gebru:kt wordt. en doet
eene overlangfehe infr.ydir.g aan het zyJelyke deel des vin·
gers. om geen gevaar te loopen nn de pees te f1:eeken; 't
welk zou kunnen gebeuren, 200 dezelve in het midden ge·
daan wordt. Schoon op deere openir.g maar ('ene weiagtigheirf
en bloed uitkomt. l.lat zuiks nogta,;s niet na den Z;eken te
verligten ; dus hoeft men met bang te zyn, dat het absces te
vroeg geopend i~.
Vervolgens wordt 'er een rypmaakend middel geb"liikt. Men
1egt op de infnyJing eene met de Koninklyke Zalf bef:I:rerde
wiek. en daarover eenc kleine Plcif1:cr van de GOïlpleil1er,
die als een Maltheefer- Kruis gefneeden i<. D~ar wordt ('en
drukdoek van dezelfde gedaante aangelel;rl, rn alles worele
mee een Zwagteltje. dat men koornsa:.inwyfe vailmaakt,
beveiligd.
Men moet zig niet ontzette!l als 'er des :mderen daags bevon·
den wordt, dat het vlecfch door de ir;(nyd'ng wiid l!Jtgro~it.
dat verdwynt door de etterilliaklDg. H~t welke, inJien bet
nkt
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niet mogt gefchieden. zal men dat met de Schaar affnyden of
met een branclmi.:ldd wegne{,lmm.
Zoo by oncreluk 'è.e ilof het bf0r..\'Iies geknl':agd had, zou het
been van het Jaatll:e vingerlid moeten af(d:iI[eren. en dewyl
het klein is, gaat het in dit geval geheel cn al weg. Doch
vermits dat nict ge[chiedcn kan, of h~t einde der pees. dat
zig daar vatlhegt, is aangedaan en' be~on·en. behoort men
in de affeheiding , welke van deefe twee deel en gefchieden
moet, de natuur door gebruik der b:Mamiel:e en: ge(;flryke middelen te helpen. Alsdan wordt de Gompleifier niet meer gebruikt. het Unguentum divillum, is, volgens Dionis hier voor.
treffelyk, en brengt de Ziekte tot eene volmaakte geneefing.
VYTKRUID. Zie het Artykel PARONYCHIA.
VYVER. Tot een aanzienlyk Landgoed behoort ook een aan.
zienlyke Vyver, daar eenig vlietend wrter getladig in en uit.
loopt, zonder dat de Vifch kan ontfnappen; doch die Vyvers
Jyden geene byzondere bepaaling. maar moeten gemaakt worden naar dat het terrein zulks toelaat. - In den Haag, ag ter
het Hof, is een groote Vyver,met een Eilandje,waarop een
geplant Bofchje in het midden ligt. In deefen Vyver heeft
de Czaar de proef van het uitgevondene infirument Jaaten nee ..
men om de lengte op Zee te meeten.
'

VYZEL. Zie de ArtykeJs MOUIU en PrSl'ILLtlM.
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D e éénëntwintigfte Letter van het Alpbabeth. zynde, go.
lyk de naam uitdrukt. faamengefteld uit twee V. Zy was by de
Hebreën, Grieken en Romeinen niet in gebruilt , maar des to
meer eigen aan de Noordfche Volkeren, de Teutonen , Sa.
xen, Bricons , enz. Maar zy wordt niet gebruikt hy de Fran·
[chen, Italianen, Spanjaarden en Portugeefen, uitgezonderd
in eigen Naamen en in andere bewoordingen, die uit andere
Taaien overgenomen. worden. en waarin ze oorfprongkelyk
gebruikt wordt. - Van wat gebruik 'dezelve in de Neder.
duitfche Taal is, behoeft niet aangetoond te worden.
tV AADT. Een groot Gtbied langs het Meir van Geneve, in
het Zwitfers Kanton Bern. Hetzelve is zeer vrugtbaar aan
goeden wyn. welke den naam van La Cote of Rhyn-Wyo
draagt. LauJalme. Marfen, Nervis. Vivis. Yverd!ln. en an·
deren. zyn de v:oornaamfte fteden. in welke de voornaamften
van den Adel hun verblyf houden.
WAAG. of WEEGSCHAAL. Is een van de noodzaaklykfie
en voordeeIigfie Inftrumemen. door hetwelke men de zwaar.
te van een Ligchaam ontdekken kan. De Waag wordt naar
de wetten van den Hevel ingericht, en het voornaamfte ftuk
van dezelve beftaat in haar waagregten fland, waarÏn zy altoos met gemak moet kunrien gebragt worden. Gelyk nu de
Hevel nn tweederlei aart is, naamelyk ge!yl,.armig of onge.
lyk-armig, zoo heeft men ook voornaamelyk tweederlei waa·
gen, dat is, de gemeene of zooger.aamde Kraamers-Waag, ell
de Snelwaag. Eene volkomen thorie van de Waag heeft W ALLISlUS in zyne Medlanica, insgelyks JACOB LEUPOLD, in
zynen Tbeatro Machinarum Genera/i. c. 2, ea in Tbeatro Statico. P. I. c. 2 3. gegeeven, alwaar dee[c ook in het vierde
Hoofddeel fommige foorten van algemeene Waagen verklaard.
waardoor niet alleen alle noodige eigenfchappen van de ge·
meene Waag onderzogt, maar ook de gebreken van dezelve
ontdekt kunnen worden. Voor het overige wordt eene iegelyke Waag naar den laft, welke zy moet draagen, geproportioneerd, zoo d~t, indien een grooter laft daarop afgewoo.
gen wOfdt, de Weegfchaalen Iyden en onzeker worden; want
de Waagbalk van die geen en , op dewelken men met centners
weegt, moeten omtrent of neffens haaren Tap of Legger
noodzaaklyk fterker weefen • dan de balk van eene Kraamers·
waag, op dewelke men Degts eenige ponden legt. Nog anders
zyn sefchapen de Goud, of Proefwaagen, by dewelken het
tegengewigt in zeer kleine deelen beftaae" zoo dat men ze niet
meer UIt Metaal vervaardigen kan, maar de punten van Sub..
tUe Vogelveeren daartoe gebruiken moet, en hetzelve dikwils
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nos niet de zwaarte van een ~and~orrel heeft. Gevolglyk
moet diergelyke waag zeer fllb!lel of veel meer fnel zyn, en
ten einde dezel."e, nochte door de Lucht, nochte door den
Adem verhinderd of belet kan worden, maakt men de;,:elve
in tt gemeen in een Kaftje van Glas. dat zy tdrens niet alleen
voor Wind cn Stof bewaard is ; maar ook daarin oiJlhoog
ge ligt en weder nedergelaaten kan worden, zonder dnt \l,en
noodig heeft om de waag daar door fierk te beweegen By
het onderzoeken of Probeeren van deefe GouGwaagen. moet
men voornaamelyk daarop letten, dat de Schaalen beneden
niet te wyd zyn, en de As eene regte linie hebbe. Dj"rhal.
ven kan men onderzoeken of de As heen- en- weder fChu,ft.
en een en andermaal, daar de zoo wel aan deefen als altn (jen
anderen kant aanftoot • de waag ledig optrekken. Is nu de
Scherpte gelyk of regt. ?oo zal de waag by de proef eent:rlei
ftand houden, zoo niet, dan kan men derzelver onzekerheid
aanftonds ontdekken.
WAAG of WEEGSCHAAL. Libra. tIn de AftronDmie.) Zoo
heet het zevende Sterrebeeld in den Dierkreits , waar van daan
her ze~"ende deel van de Ecliptica zynen naam heeft. Zie het
Artykel LIBu, en ook verder de Artykels W AGR.
WAAGMEESTER. Dus wordt in voornaame Koopfteden ge.
naamd iemant by de Overigheid daartoe aangefield • om de
goederen der Kooplieden en anderen. die hem in de Stads_
waag om te weegen gebragt worden, naauwkeurig af re wee.
gen, wn einde noch Kooper. noch Verkooper, of Voerman,
die ze overgebragt heeft, eenig nadeel Iyde.
WAAGR.ECHT. Zoo wordt van eene grootte gezegd, wanneer dezelve horizontaal of waterpas fiaat.
WAAKEN. De fiaat des Ligchaams, waatin de zinnen en
voornaamelyk het gezicht in werking zyn. Het waaken en de
flaap verfchillen hie!Ïn dat in het waaken de denkbeelden al.
toos eenige verbindtenis hebben, het geene in den flaap zoo
niet is; doch men moet hieruit niet befluiten. dat deefe denk..
beelden in onze inbeelding door eenig uitwendig weefen voorcgebragt zyn. opdat de menfchen van het toekomende onder~
rigt, zekere dingen leeren te zoeken en anderen te myden.
w~nt het zou belachlyk zyn. dat een Weefen , dat in het welzyn der Menfchen deel nam, haar verkondigingen op eene
zoo duifiere en dubbelzinnige wyfe in gedagte bragt. zoo dat
men met moeite naauwelyks een wel beweefen voorbeeld .van
iemant. aan den welken eene aankondiging in den droom een
gevaar heeft doen ontgaan. bybrengt.
WAAL. Eene Rivier der Vereenigde Nederlanden, zynde een
der Armen van den Rhyn. loopende van het Oofien naar het
Weften, door de Betuwe. in de Provintie Geld'rland • en
fi100.

735

,V A A L.

W A A R.

llroomende voorby N Imegen, Thiel, Rommel en Gorcum •
en vervorderen Je dcrztlver 100;> Ool1,v::a:ts vere~n;2.t zy zig
met de Maas, en, loo;JenJc voorby DLJrJr~ciJc, v~lc zy by
den Briel in de Noordzee.
WAAL· WORTEL. Is een G~WJS met d!U:c h()ltc fi::!Jgels
, en ruwe bladen, dat meell: op Moeräfli~e en voglige pl .. :\t1en
in het wild gevonden warde. De: biodT':;;1 is \'IIC, blo('Jrood
en purperverwj~.. Het Zaad zwart en gitr,fi·crcnd. D:: won er
is lang, dj~;. taal en vol flymagtig f~p. Dit i~ b::c \·C'orn1JIr.llc
van alfe de wor.dkrui.iC.l ; flllc de bUikloop; g;;:"eell d:: Z ILC·
Jen der Long, dezcive. zoo wd als andere \l'onc!en, VOln etter
en flym zuiv::rcnde. Het heel~ ook de Rreuken.
WAARDIGHEID VI\N EENE PLANEET. Zoo wordt cioor
de Sterrekundigen den voorrang van dtl Planee:t genoemd.
welke zy, of wegens h3are fiandplaat5 tegens de Zon en de
overige Planeeten, of ook wegens hlare plaJcs in de Ecliptica
en het Hemelhuis he(;[t. waardoor hJilre kragt 0111 te werl,en
verwcerden.
WAAREN. Mem.. In het Franfch. der Marcballdifes. De·
zelven kunnen onderfcheiden worder. in (I) natuur:yk.;: en
door konn gemaakte; (2) noodzaaldyke en min-noojza"klyke. (3) geoorloofde en verbodene. (4) ruwe en bewerkte. (5)
bekende en o::\>ekende of vreemde. (6) duure en die ;!ocJ·
koop zyn. (7) grove en fyne. (3) verd.:rfiyl\e en on\·erderflyke.
(9) oprechte en vervalCchte.
Onder alle Waaren die aan een onverW.1gt bederf onderwor.
pen zyn. worden de Drogeryen en Apothecars - W2aren ge.
tdd, als die eene ol1gemeene oplettenht:id \ereifTchen; want
de afynen die 'er opgegooten zyn, mot:tt:n iedt:r Jaar VL:ran·
derd, of met nieuwen afyn en mJceria11en ven'erf(h, worden.
Gedefillleerde waceren, die phlt:gmätlfch zyn; verandert en
vernieuwt men alle Jaar. Maar men r.Ot':li[ ·,:emiezn.vm, het
water ot' nieuwe Ge\\'afT~n gi~tcn en ddli!:~,·ren. Geeflige
wateren kan men langer goedhouden. B"lfdmid<e cn kruidig~
zaake:l biyven twee of drie Jaar p,oed. De Cerata duuren
naluwelyks een Ja~r. De Coilyria lw~)en met de 1rocbisci
overeen. 0:.: Cowlita of ir.bt:/llaaktc vn:g'~n duuren 2 Jaar.
Co IIfy I el! duurcn langer dan naruurlyke z<iJ!;en, omdatze met
Suiker gantrch zyn bdlooten. CU/ljèl V~11 }:ullnen omtrent een
J Jar god blyvéZJ; de EcJegmata of Lichs, dat is: Llkkinp.en.
naauwelyks zoo IJ!';; :lIs ze: zabt en <langtn l~m zyn. Een EIi:x;·
tir. aangezien h.;t gecflig is, duurt veele J Jdren. mies dat
het wel befloocen blyfc. Pkiflerzalf duurt naauwelyl<s een
half J Jar. te:n zy ze reet Jroo~ zy. lhrde extra ccm duureo
veele J'3ren, zon1:.:r lll:fchadigd te worden. behllven door
de droogt::. De &:CIII.e of Iw Neerz.kfd der GewaiTo;:n.
moet
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men ieder Jaar vernieuwen; hoewel het menigmaal wel
Jaar en meer goedblyfc. De FI~res verandt:ren naar de
ver(cheidenheid van het geene waaruit ze gefubflmeerd worden. De koeldranken van Roofen eD Vioolen worden tot
een ConfillenlÎe van eene Syroop gemaakt en bewaard. Lo.
Docb of EcltgmatlJ • dat is Likkingen vOOr borft en long, die
Uit AmaJldclen, PimpernoOlen en koude Zaaden. die ligt
verderven, gemaakt worden, duuren naauwelyks één Jaar;
de anderen ten hoogfle twee Jaar. De MagifterilJ of
Meeflerpoeders kunnen niet ligt verderven ,omllat ze uit
hJrde zaak en gemaakt worden. Uitgeperlle Olien J als ze
gemaatigd zyn, gelyk ~e Olie van Amandelen, en van
Pimpernooten, voornaamelyk die goed zr.n om in te
neemen , blyven naauwelylls eene maand goed; koude Olien
een Jaar; warme twee of drie Jaar; maar die uit welriekende
vrugten geperft worden, blyven een half Jaar goed. Gedes.
tilleerde Olien duuren langer. Die in de Zon gepync worden.
verandert DIen ieder half Jaar. De Pillen ~uuren wegens haa~
re hardigheid, en Aloë, die byn .. by allen gevoegd wordr J
twee of drie Jaar; voornaamelyk als ze geen Opium behelzen.
Ver(che Poeders zyn beft om te gebruiken. Dikke Sappen
worden Jaarlyks veranderd. Koekjes worden telkens verfen
gemaakt. De zouten, voornaamelyk gecryllallifeerde, duuren
eenige Jaaren lang. Welriekende Speceryen worden 'jaarlyh
vernieu\vd. De Spiritus blyven zeer lang, voornaamelyk als·
ze wel bewaard en gel100ten worden. Vloeiende Sappen wor·
den Jaarlyks, maar harde Sappen om de twee of drie Jaar
veranderd. Enkele Syroopen duuren een Jau, maar gemengt.le en AromatiCche lwee Jaaren. De Tinéluuren in Poeders
duuren eenige Jaaren. De vloeiende zyn insgelyl\S. naar het
onderfcheid van het Menflruum, duurzaam. De Trocblsci o~
drooge Oog:niddelen, blyven een Jaar, uitgezonderd die ~ee.
nen, inweiken Opium of andere ligt bedervende dingen ge.
men:;d worden. De eerftgemelden kunnen wel 6 Jaar, maar de
laalflen ndauwe!} ks een halfjaar goed blyven. De Zalven
duurcn byna ecn Jaar; doch het komt 'er zeer op aan, waar
ter plaatfe alle deert: en meer andere Waaren bewaard
worden; en tet verfchilt groolelyks, of ze droog, dan of ze
vogtig, naar het Oollen, Wellen, Zuiden of Noorden gele'
gen zyn; hetwt:lke veel tot het bewaaren of tot het bederf
toebrengt.
EJoch, om nog iets van het bewaaren der Materiaalen . te
zeggen: de MilierlJlm worden gemeenelyk in houten boffen
opgel1ooten; de Salia of zoulen in hout en glas; de warerag.
lige 10 glafcn en kruiken. Gewaife:; worden in de lueht ge_
<!roogd, en zoo het welriekenden zyn, in boffen van Linden.
X. D.li:JU,.
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van een ep~e:1, h;ds) hebbende eene tin;lC:-'
Dl' !;r,'iden \VI)fden in ne lcha~uw gedroogd; maar
jn":,è,'~\ Z~ dllü;c <:n zeer vogtige bhd.:;n hebben, moeten ze
in Gt;! Zon gcdroo.;d wo~den; vervolgens wordenze in hOuten
I.. ~dcn gelegd, om ;;t: ,'oor fiof te bewaaren. De Zaadt!n be,'rart men op eene dlOoge plaats, in hout, yCer of Papier.
wanneer ze langer duuren cn zuiver blyven. De Vrugten
worden in dooren, laaden en korven bewaard. De wortels
in de drooge lucht. De kleinen en dunnen, wier kragten
deor de w:nmte der Zon en lucht welhaafr vergaan, moeten
in de CchaJuw en door den wind droogen. Zoodanigen zyn
I~C \vonels van Eppe, Venkel, enz. Die grover zyn, wor'
dl:n aan het vuur, in de Zou. of in loen wind gedroogd. Zoo.
danig is de Gentialla of Maldergeer • Aluin, enz. De ballen
bewaart men in houten duolen, op eene drooge plaats. Gomm::n en drooge HJr:1:en I:elluit men in houten vaten, op droo·
ge plaatCen ; maar de vloeienden in kruiken. De Dieren en
hunne drooGe deelen fluit men in houten beffen; maar het vet
en de merg in kruiken. op kou1e en drooge plaatren. De
BalCemen in tinnen boffen of glafen. Ingemaakte za~ken wor·
ècn beter in aarden d1n in t;nnen vaten bewa~rd. Suiker·Con.
fituren in houten laadt:nc De Conferven , Edegmata en Lik·
kinpcn. bet ..: in aarde vaten, dan in tin. De Plel!1:erzalven
en <'Cemta of \Vafchplcillers worden met eene bl:1as of met
papier, zynde in wafèh gedoopt. o!llwon~en, en in drooge
Boffen bewaard. De EXlraébn doet men in aarden of ~Iaren
boffen, l1-;et cene wyde opening, om 'er met een fp:;teltje iets
uit te ncelllen; maar droo~ zynJe, worden ze als Pillen be.
waard. De Fecull1i en Flores worden naar vereiCch van z:lll.cn
in glafen bewaard; de Liy.kingen gelyk Conferven.
W AARHElD. E~ne AlIegor:Cche Godhtid, dogter van Satur·
. DUS, en Moeder van de deuglJ. Men vettoopt bar in èe gedaante van eene Vrouw, hebbende c~n Mdj.;l1ueu5 gelaat cu
zyndé eenvouwJ'g gekleedt.
WAARHEID. Veritas. Eene bewoording die men gebruikt in
tegenftelling van ValCchheid, en toepafr op voorfiellingen die
beantwoorden of overeenfremmen met de natuur en de wee·
fenlykheid der dingen, waarvan iets bevefrigd of ontker.J
wordt.
Zedelyke waarheid, benaat in het fpreeken van dingen, over·
eenkomfiig met de overtuiging van ons gemoed, en wordt
daarom veralitas genoemd.
Metapbyfifcbe Waarheid, is niet anrlers d3n het weefenlyk beo
ftaan der dingen, overéénkomfrig met de denkb.;:elden welke::n
wy aan derzelver naamen hebben gehegt.
]JOlJt.
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WAARSCHYNELYKHEID. p,.obaiJiUtas. Is niet anders dan
den fchyn der overéénftemming of afwyking van twec denk·
beelden door de tuffchenkomft van bewyfen. wier verband
niet fl:andvafiig en onbeweeglyk is, of niet begreepen wordt
aldus te zyn; en genoeg is om het ~emocd ofverfl:and aanleiding te geeven om te oordeclen of de voorll:elling waar of
valfch is, eerder dan het tegendeel.
'WAARZEGGERS. Dit waren Rbmeinr~he Pridters, die te
Romen in groote achting ftonoen. Zy droegen eenen Man·
tel van purper en fcharlaken-kleur, die me:J Trabea no;:mde.
Zie hier hoe zy hunne Ampm-errigtingen deeden. De
Waarzegger, gezeten en bekleed met zj'nGn mantel, keerde
zig naar het Doften, en tekende of bep(;!rkte met zyDe Wichel.
roede, die men Lituus noemde, een gedeelte van den hemel.
Dit gedeelte werdt Templum genaamd. en die manier om den
Hemel te verdeelen, noemde men Tabernaculum Capere. Als·
dan onderzogt de waarzegger met oplettenheid welke Vogels
'er te voor[chyn kwamen; op welk eene wyf\~ zy vloogen ;
hoe z'{ zongen, en op welken kant van dat gedeelte 't welk
Templwn genaamd wierd, zy zig bevonden. De tekens die
ter linkerzyde te voorfchyn kwamen, wierden voor geh,kl,ig
gehouden, en de geen en die men van de regterzyde zag, wierden
voor kwaade voortel,cns aangezien. De Vogels, door wier
gezang men voorzeggingen deed, wÎi::rden OJeines genaamd;
en de geenen wier vlugt men in opmerking nam, wierden
Prrepetp.s genoemd. Wanneer de voortekens gunfl:ig waren.
dan wierd dit van de zyde der Vogelen addicere (:1 admittert!
genaamd; en indien ze ongunflig waren, zoo noemde men het
fefragari. Een enkel tel,eri was niet genoeg. Hetzelve mod1:
nog door een ander bevefl:igd worden. De Waarzeggers voorfpelden ook het toekomende door middel van den Donder en
van den Blikfem.
'Er waren ook Waarzeggim • die voorfpellingen deeden door
de Hoenders, die men eene foort van deeg voorwierp, met
naame Olfa. Indien zy hetzelve gretig oräten. zoo was het
een voordeelig teken, en vooral indien een gedeelte van het
geene zy aten weder op de aarde viel. Dit noemde men tri.
pudium Soliftimum. Indien integendeel de Hoenders weiger,Jen te eeten. of indien zy wegvloogen , dan was het een
kwaad voorteken. Het viel gemal\kelyk, gelyk men Diet na
liet te doen, om zjg voordeelige tekens te verfchafFen.
't zy door de Hoenders te verzadigen of uit te hongeren, al.
voorens dezelven aan het lot der Waarzeggerye bloot te Hel.
len.
WAARZEGGERYE. Auguria. Magia. (In de Oudbeid.) Een
A i1a ~
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roort van voorzegging. of de daad van toekomende dingen tè
voor(pellen. wordt ver~eeld in vyf foort~n. I. Waalze~gerve
uit den Hemel. 2. U:t Vogels. 3. Uit Hoenders. 4. Uit
of door viervoetige Dieren. S. Uit kwaadbedwidende Gebeur.
tenifren. Hoe dezelve gefchiedde is onder het Artykel WAAR.'
znddlnts verklaard.
WAARZEG-REKENKONST. Is eene konff. om door reke.
nen verfcheide zaaken te raaden en te voorzeggen. By voor'
beeld: wat voor een getal iemant in de gedagten • en hOi:
veel geld hy in zyn Beurs heert. enz. Ten einde men eell
denkbeeld hiervan verkryge, zullen w'l 'er een voorbeeld van
geeven. Men zal naamelyk raaden. welk getal iemant denkt,
zoo"laat men den anderen, zyn, in de gedagten hebbend ge.
tal met drie multipliceeren. het Produél:, wanneer hetzelve
ongelyk il. met I vermeerderen en in twee gelyke deelen
deelen; vervolgens moet hy de helft daarvan weder met 3
multipliceeren en opgeeven, hoe dikwils negen van het laat
f1:e getal kan weggeworpen worden.; want indien men het ge.
tal, 't welk hy alsdan opgeeft, met 2. multipliceert. zoo komt
in het produél: hetzelfde ~etal uit. 't geene hy in zyne gedag.
ten gehouden heeft. By voorbeeld: men heeft het getal Sin
de gedagten genomen; wanneer dit getal met 3 gemultipliceerd. en het produél:. omdat het effen of gelyk is. verdeeld
wordt. zoo geeft de helft 12. Multipliceert men nu deefe helft
wederom met 3 • zoo komt 'er 36. waarvan men 9 viermaal
kan neem en ; dus brengt het getal 4. tweemaal genomen, het
in de gedagten gehouden getal 8 voort, 't welk ontdekt of
geraaden moeft worden. Ook behooren tot deefe Rekening
de opgaven, waardoor men vinden kan. welk blad van de
kaart iemant hteft gekoren ; doch zulks heeft weinig nut. Dat
echter in fommlge gelegenheden nog eenig nut daaruit ontftaan
kàn, en dus de geheele zaak niet voor een Speelwerk te hou.
den zy. wordt in het gemeen door het volgende voorbeeld aangetoond. Als" daar zyn IS Turken en IS Chrifienen op een
Schip ter Zee, en men wil ter oorzaake van eenen Storm dio
'er ontl1:aat, en om het Schip te verligten , fommigen van dezelven overboord werpen, zoo wordt gevraagd: hoe men
deefe Chriftenen en Turken onder malkander plaat fen zal.
dat, indien altoos de negende over boord geworpen wordt.
alle de Turken iJ) Zee moeten, alvoorens de beurt aan de
Chriftenen komt. Men begint naamelyk van de Chril1:enen
te tellen. en l1:elt zoo veel Chril1:enen en Turken nevens mal.
kander. als de order van de Vocaalen in het volgende vers
vereifcht: Populeam Pirgam mater ,"egina tenebit. Maar de
letter 0 betekent alhier vier Chril1:enen, u vyf Turken. e tweo
Chriftenen. &c. waarvan men meer naricht vindt by DECHA'
LU
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us in Mundo Mathematico Tom. 1. p. 4r.ci. In het Nederduitfch vindt men dit mede in de Mathematifchc vermaakclvkheden van W. VAN WESTEN, alsmede in het Na:uurlyk
Toverboek van WITGEEST.
WACHT. Wordt op de Engelfche en Hollandfche Scheepen •
door het Scheepsvolk in de volgende order verricht: van twaalf
tiuren des middernagts tot 4 uuren, is de tweede nacht ofhondewacht; van 4 uur tot 8 uuren des voormiddags , is de dag.
wacht; van 8 uur tot 12 uur des middags, de voormiddags.
wacht; van n unr tot 4 uur. de namlddags wacht; van 4 tot
8 uur de platsvoets, en van 8- uur tot I zuur, de eerfie nagt~
wacht, welke laatae wacht altyd door den Provoofi met Zangmeeaerlyke rymen afgekondigd; door de Klok op den bak afgeluidt; door den Tamboer op de Campanje afgelegen; door
den Trompetter met een Avondlied geblafen, en met een
lwnon afgefchooten wordt. Om nu het onderfcheid deefer
w~chttyden te weeten , zoo fiaat onder het haJf'lerdek, 81 de
Cajuit, een Schildwacbt byeenen Zandlooper. die alle half.
uur het teken met eenen flag geeft, dus; dat hy alle half-uur
eenen flag meer doet, tot dat hy eindelyk ~ ihgen geeft.
wanneer de eene wacht geeindigd is, en eene nieuwe wacht
aangevoerd wordt. Deefe tekens van halve uuren, worden
naaI' de Zand!oopers. glafen genoemd, en de Schipper. benevens de beide Stuurluiden, wiifelen alle uuren malkander
met zoodanige wacht af; maar ele Soldaaten op het Schip
worden alle twee glafen, dat is, ieder uur, afgelofi.
WACHTEN. Zyn zekere Scheepen , die de Vyanden den ingllng te water verhinderen.
WACHTEN DONK. Eene kleine beveiligde Stad, benevens
een flerk flot. aan de Niers, in Opper· Gelderland, twee uuren
van de Stad Gelder , die in bet Ja3r 17 I4, in den Badenfchen
Vreden, aan den Koning van Pruiifen toegeweefen is. Zy is
het Sr:lmhuis van het oude adelyke. nu vry heerlyke geflacht
va!, Wachtendonek , dat in Weftphaalen en in de Nederlan.
den regt GraafFelyke Goederen bezit,
WACHTERS of BEWAAK ERS. Zoo heeten de twee voorfte
Sterren op het ligchaatn van den J>;leinen Beer. De eeDe is
van de tweede, en de andere van de derde grootte.
WACHT-KLOK. Is, in eene Veiling, aan het Wachthuisje
gemaakt. Zoo dra die geluidt wordt. moete~ alle Schildwach·
ten met de klokjes die zy in hunne Schilderhuisjes hebben,
antwoorden.
.
WACHT-TOREN of VERSPIE-TOREN. Is een Toren op
eene verheven plaats of heuvel, vanwaar men eene zekere
Landilreek lean overzien. Men vindt van dezelven in fommige Landen nog verfcbeiden, en de ouden hebben zig daarv:an
.
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bediend, om vanclaar nf van den Vyand en c1e~zelfs heweegin<j
naricht te krygcn. en dien a<!ngaande :;an de omli,:gende Land.
fireeken kC'lnis te gecven. Men becfe ook wel hedendaagfch
Rednuten daarvan g::n12;;l;t en dezel.'en rondom digt met Pa'
lilr;Jden voorzien; ook fomtyds rondom nog eene graft opgeworpen, en van de opgegraavenc aarde nog eene borfiweering
ap,ter den Toren gemaakt, m:.!ar tuffcben dezelve in deR Toren eene ruime plaats gela:l!en waaruit dus kleine Forten of
il:crktens ontfiaan zyn, wa:irïn men voor een vliegend Corps
gedekt konde zyn •
.WACHTVUUREN. Zoo worden die Vuuren genoemd, wel.
ken gewoonelyk op de Spaanfche en andere Kuiten aangeltoo.
1{en worden J dienende om, wegens de Zeeroovers van Cor·
ftca en B:ubaryen, op zvne hoede te zyn_
'W t\ERELD, of bet HEELAL. Betekent in het gemeen den
Aardkloot en den Hemel met alle de Sterren; maar fomtyds
gó;eft men ook wel 'l:l!1 (km Aardkloot alleen deeren naam •
.Als men integendeel met de wysgecrcn of Waereldwyfen wil
fpreekëfl, ZOel heet, naar bet gevoelen van VVOLFF de Wae·
leId cene rye van mogç;lyke zaáken, die met elkander verknogt
2yn, Echter zyn die met elkander verbonden. als eene iegeJy::e onder haar den grond in zig be\'l;!t. waarom de tweede
nevens baar te eely!,: in weefen is. of op h:J<!r volgt.
WAERELD-CIRKELS. Zyn de Cirkels. die men zjg op de
vlakte van den \Vaereldkloot verbeeld, ten einde men de
Sta;Jdplaats van eene iegelyke Ster, en de verfchynfelen van
de Starren J die V3n derzelver eerf1:e bewcegir:g ontlta:m, beo
paaien kan. Diergelyktn zyn de Breedte" en Lengte-Cirkels t
de Hoogte- en Wydre-CirkeJs, &c.
WAERELD-GEBOUW. SyJlema mundi. Zoo beetdeorder,
inweike de groote w~ereld Ligchaamen zig nevens malkandf:r
bevinden. Men telt tot op onzen tyd drieërlei manieren ""n
hetzelve, naamelyk het PTOLOMEHCHE TYCHONfSCHE en Col'I:RNICAANSCHE \VAERIlLDGEBOUW; waarvan reeds op zyn
plaats, afzonderlyk gefprooken is. Men kan daarby voegm
het HALF·TvCHO",!oCHE, 'e well, Longomontan!lS, in zyne
.Ajlronomia Danica aar~enomen heeft, maar echter van weinigen goedgekenrd is. Het zekerfte deel v:m deefe order heeft
COPERNICUS ons loeren kennen, die· zeer gelul,kig getoond en
beweefen heeft, op welke wvfe de Planeeten rondom de Zon
ftaan. Maar by onzen tyd, nadat men door hulp van de Verrekykcrs den Hemel naauwlwuriger heeft ontdekt, beweerd
men niet zonder grond, d3t 'er zoo veel Syflemata Planetaria.
zyn, als wy valte Srerwn W3zrnee:r.cn. Naamelyk een.e i~
:;elyke vatle Sr er is cenc Z:m en hee~: bnr~ PI<1,,~er:n diezig
rondom ba:!! beweC/;en. E'1 op dusdamge wyl';: onlftaa. emdclylç
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een Wacrel"~tbouw, 't welk mcë de oneino;;;c Ireetenrcl;3p,
wysheid ,magt en genade Gods, in all~n dt:elt.:, Ilvereenko:nt ;
daar inderdaad die gecnen met de ccre, die G 3d toekomt.
firydig zyn. welken cleefe \Vaere!d re;;enfprt'ck~.n. DERHAM
noemt dit Syftema J11u7lIli NovuI;: , of het Nïooli'.\'C \Vaerdd.
gebouw, en beweert hetzelve in zyne· A(lro Tb~o:o,;ie of GoJgeleerde S,errekunde, ondn well,e:1 laatften tytd dit werk
in het NederduitCch vertaald en gcdr<.kt ir.
WAERELD·LlGCHAAM. Zoo wordt in de Sterrekunde dat
gcene genoemd, 't welk een onmidJe!ba:lr deel van de 1.-Vae·
reld is. Zoodanig zyn de A:lrdk!oot, de Zon, alsmede de
overige Planeeren en v~l1e Stem::;:.
W AERELDSTREEKEN. Zoo wO'den de \'ier hocfdll:rce.
ken der Lucht, naamclyk 0011:, We 11: , ZuiJ en Noord ge.
noemd.
WAERELDWYSHEID. Zie het Artykel PHlLOf.OPHIE.
W AERELD·ZIEL. Anima M1Wdi. Hierdoo;' vcrllond PLATO
en andere oude PhiloCophen, ook fom1!1ig~n dellaatere wys.
geeren, cene algemeene Ziel der Waereld, of zoodan;g eén
geeflelyk wee!'en, dat zig. volgens hun ge\'oeltn, d00r hEt
gefchapen He<::lal uitbreidt; zynde het beginf:.'1 Gf de werken.
de oorzaak van alles wat daarïn, gelyk als in een groot Li:{chaam gebeurt. Doch dit wange voelen wo:'dt door de Christenen, die uit Gods woord beter cnderwt:e;Cen zyn, billyk
verworpen.
W:\GE. Zie de Artykels WAAG.
WAGE. Een W'i;f Tin is in Zweden 165 pond; maar een lVa'
'~e Gias zvn 2 Kifh:n.
Wf\GE. Dus wordt by de Bergwerkers gel1a~u.d: J) een geel·
hop:.'r \verktuig, in de gedaante v~n een halv, n ];ring, in 80
t:r;eL:n verdeeld, waarvan zig de M~n[cheiders bedienen. 2)
E:.'n houten Inl1:ru"lcnt. gelyk een Drieho~'l;, :ntt een Loot.
w ~3rr1Cde het zoo6',naamde fpoor in d"n dryJhaard , ten einde
h~:t in 't midden kome, womt afgemeeten,
WAGEMEESTER. Zie het Artykel WAAOU2ESTER.
WAGEN. Een Rytuig. Deefen zyn naar d~ verfcheiJenheid
van hun gebruik, 00;' vall onderfchcidene [oonen, als KOi::ts.
wagen-, Legerwage;n. Vraww31!en 1 Karrio 1t;1. zoogenaam je
Cbaifes roul~lltes, Caldr~n. Ber1YiJen. KOlfwJgen, enz. 100.
p~n~h! op vier of op twee \Vil'len.
WAGEN. (In de Aflro7!omie) Zoo heeten fommigen de zeven
heldere Starren in den grooten Beer. Somtyds noelllt rr.en
d:zelve ook den Grooten lVagm, omdat in den kleinen Beer
anderen in eene gelykmaatige Figuur aangetroffen worden, die
men den klcir.en Wasen noemt.
Aaa 4
WAGEN·

~44

WAGE. 'VAGT. vVAGU. WAHL~

WAGENBLTRG. Zoo heet de Beveiliging van eene plaats,
. door middel van in malkander geflelde en gefchoven Wagen,,;
De Ouden hebben zig daarvan veel bediend, en dezelven,
volgens het bericht van AMMrANus, meeflendeels in de rondte
gefchaard, hoewel men diergelyke Wagen burg fomtyds ook
halfrond en vierkant maaken kan. Hedendaagfch is dezelve
niet meer zoo fierk in gebruik; echter dient zy in den eerflen
r.ood nog tot eene goede tegenweer. DILLJCH in zyne Peri
bologi/J, pag. I S3, handelt daarvan uitvoerig en fielt eenige
Staaltjes van dezelven in prent voor.
WAGEN' of KOETSHUIS. Remife de Caroffe. Is het Ge.
bouw, waarin de kollbaare fiaat- en andere Koetfen van het
Hof, nevens het daartoe behoorende Tuig bewaard en fchoon
gehouden wordt.
WAGENINGEN. Eene Stad der Veréénigde Nederlanden, in
de Provintie Gelderland, in de Veluwe, ter regterhand van
den Rhyn. 'Er wordt veel Tabak in den omtrek gewoR-

nen.

VlAG EN MEESTER. Is cen Officier in den Oorlog, die zorg
draagt dat de Bagagie gelaaden en ordenlyk vervoerd wordt,
hebbende ieder Regiment zyn byzondere Wagenmeefler.
V; AGTELKONING. Van de Vogels zvn (wee foorten bekend,
de Land'Wagtelkonil/g, en de JVater.Wagtelkoning. De eerfle
iG zvo groot als ecn Palrys, maar meerder gefptkkeld. De
vederen zyn wit, rood en gefchakeerd; de bek is lang en
puntig, byna van gedaante als cen Kwakkel of Waglel, maar
veel groot er. Men vindt ze meen in de Brem, zynde een
groot Liefhebber van het Zaad van dit Heell:ergewas. De
fmaakelykheid van zyn vleefch wordt hoog gepreefen. Die
Vogel heeft moeite om te vliegen, maar loopt half vliegende
zeer fnel; men fchiet ze, of vangt ze in N eCten of Strikken.
De tweede heeft veel gelykenis met de Meerl, zynde van
Vederen als de Waterhoentjes, maar het vleerch is zwartag
tig. Men vindt ze veel in de Moeraffen, en in de BiefeR
23n den kant der Rivieren; maar het vleefch is op verre ria
200 goed niet. Zy worden gemeenelyk gefchooten.
WAGULLEN. Zoo worden voor een gedeelte de InwooI1'ers
van Siberien genaamd, die noch van God noch van zyn ge·
bod weeten, maar zig alleen met hunnen pyl en boo~ genee·
ren. Zy vlechten de Huifen , of veelmeer hunne hutten, van
jong hout, welke wooningen zy Jurten noemen, en hebben
hun verblyf aan de Ruffifchen grenzen.
·WAHL-TAG. VerkiefillgsdtJg. Zoo wordt de vergadering
der Keurvorflen in het Room(c~e Ryk genaamd, wanneer zy
op eene plaats te faarnen komen, om eeneo Keifer of Roomfcht.:u Kor,ing te verkieft:~
WAH·
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WAHRUNGS-ACKER. Is die plaats onder den bloaten H~'
mei in het Land Hadelen in Bremen, alwaar derzelver In·
wooners , wanneer zy wegens contributie en andere [charlin·
gen iets te beraad(]agen ht:bben, hunne openbaare faamenkomfien hebben. Op deefe plaats wierden voordeefen ook de
nieuw -aangenome vorflelyke hedienden van hel Landfchap
voorgefleJd, alvoorens zy hun Ampt moglen aanvaarden.
WAKEN. Zie het Artykel WAAKEN.
WAL. Rempart. Is de opgeworpene aarde aan eene Ve!1:ing.
wurvan de Bolwerken en Gordynen gemaakt zyn , moetende
dezel\'e vanboven zoo breed zyn, dat men de manfchap en
het geCchut daarop !1:ellen, en dezelve met eene Bor!1:weering
voorzien kan. Deszelfs breedte en fierkte. nevens de binnenen buitenfchoeijing, en de daarop gefielde Borfiweering. is
zeer verfchiliende , naardat de werken groot of klein, befien.
dig of onbefiendig zyn. Zyne hoogte integendeel fchikt men
naar den aldaar rondomleggend6l1 Horizont. Voor het overige
wordt den Wal in drie ondericheidene deelen verdeeld, naa.
melyl: in de Fa,e, de FiaTicque en de Courtine.
W AL. Zoo wordt by de Schippers het firand of de oever ger:oemd.
WAL. Betekent in Duitfchland ook een getal van 80 fiuk
Kanon.
WALCHEREN. Het voornaamfle en het meefi Zeewaarts ge.
legen Eiland van Zeeland, dat door de Wefierfcheide van
Vlaanderen afgefcheiden wor~r.
WALDBOTEN. of Wild- en Waldgraaven. Waren eertyds de
geen en die door de Keifers hier-en-daar in de Kalleelen en
Bo!Tchen aangefleId wierden, om de Struikroovers te beteu.
gelen, alsmede om het opzigt te hebben over het hOllt gewas.
ópd3t de Jagt daardoor geen fchade zoude Iyden. Dergelyke
Waldboten waren reeds by de Romeinen in gebruik, onder
den naam van Emiffarii Syl'Veflres.
WALDECK. Een Graaffchap in den Opper-RhynfcheKreirs,
dat ten oofien en zuiden aan het Landgraaffchap He!Ten·Caifd.
fen wefien aan het Hertogdom Weftphalen. en ten noorden
aan het Bisdom Paderborn grenft. zynde een Heifen-Caifels
leen, cn aan de Graaven van Waldeck toebehoorende • die
zig voordeefen in de Wddungfche en lfenbergfche Linie ver.
deelden. waarvan de eerfie in het Jaar 1681, in den Ryks.
vorftenftand verheven wierci, maar ook in het J~ar 1692
wederom zonder mannelyke Erven uitgefiorven is. Het Land
is bergagtig. maar vruglbaar, en men vindt yfer. koper en
Zilvermynen daalïn. De Hoofdfiad en het StamDot Wald~ck
ligt aan de Rivier Eder, op eene hooge Rots. en is iitS
vervallen.
.
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WALnENJWRG)CIlE VI\TEN. Worècn in de;>;oo~€n:!r.;J~
Altflad Waldm1:rlrg, over de Muld gelegen, door de PO.t>
baHers in menigte z~er fr~ai gelJJ1:!kt; welk :ar.hag"11-:aar in h.'t
J,,~r J 382, onc1er den toen regenende fleP,f van SrLC,nburg. Fre·
dril,. b, gor.nen en hy~evolg reeds omtrent vicrdth:1I\'c EeU'.v
in bloei geweeft is. Zy bereiden deefe Vaten uit zeer fync en
witte klei, wordende gegr3avcn te Fronsdorp , een Dorp (ht
Omtrent eene Myl van Altenburg gelegen is: en 7.:; i'ra::jen

ze. door middel van het gemeene Zout. zoo hard. dJ~ Di,:n
met eene feherf, vuur uit ftaal kan Daan, dat lr.ct r;::n r~h,;rf
van ander aarden werk gefehieden kan. Z'y' ZY;l \-"n L!.:.:r
J:emeenelyk bruin, of ganlfch wit en glad; byna p,elyk r.:(: ;:(;r
Nederlanders. M33r in het byzonder maaken zy varp,n. die
of lot de Laboratoria en Apotheeken behooren • ;:Is Ret~rcw
en Recipientm. Kolven. fIocàen, Kapellen; veelerlei [..1(,.t(;n
van VlefTen, Kruiken, Boffen, enz. of voor de Huishouding.
in het byzonder allerlei Drinkk:annen en Bekers. dies te a~n.
ger:aamer, omdat 'er Rier en Wyn lang in goed blyfe, en 'er
wel uit fmaakt; imgeiyks V leffen voor ZuurbroD\\'ater,
"anwelken fOlnlVylen in een éenigen Zomer 600 tot 10::10
Schok vertierd worden; voorts- boter- en theeboffen , nCVCllS
vee:le andere Vamwerken meer. Deefen nu hebben in buitenlandfche Gewellen ook hunne Liefhebbers. die ze in menigte
ontbieden. Maar het geene men anderfints verhaalt, als of
op zekeren tyd eenige l\1edl:ers :lan de overzyde v~n de Mu;da diergelyke Vaten h"boen wiilen maaken, maar niet hebben
kunnen m~aken, kan gefchiedt zyn o:ndat zy 'er iets in \'CrZi"ll
of niet hehoorlyk d:l3I mede r,ehandeld hebben.
WALDENZEN. 17au/ois. Hebben hunnen oorfproJólg van Pr.TRUS WALDUS , een ryk Koopman, die in het Ja:lr 1I00, lè
Lyon in Fr311kryk geleefd en :dg tegens dc menigvuldr;;e m;$bruiken der Roomfche Kerk :langeJ.:ant heeft, met dczclvcn
te wederltggen; W~:Hom hy door de Geefiell'ld:ejd vcor f(;n
KHter gehouden en met zyne A~nhan;:;(;rs, te v'cur c:n te
zwaml. vcnolgd is geworden. Zy breid:'en zig hicfO? in
Dnilfchl:md, Engeland, Zwitfer!;'nd, Bolo1emen, Pool,'n en
Savoyen u:t, w;wrvan nog eenóp overblyffels in de! Valleien
van Savoyen te vinden zyn, die mee hunne Leer het n3<Jfi 3~!l
de Gereformeerdtn komen. "Vanrc:~r de: ]{onin~ van Fr~nk·
ryk in hEt Jaar 1686 de Hugel:ooten b"~on te vervolgen. verjaagde de Hertog van S2voyen, ten gevaile des K?nings, de
Waldenzen uit hunne Valleien, maar hy heeft ze JO het Jaar
1694 wederom terug geroepen, 'l.':mneer hy met dc Gealh:er.
àen in ecn verbond getreeden was. Eindelyk werden zy an·
der maal, op aanhitfen van Frnnkryk, in 1698 verjaagd, nee·
mende
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mende hun toevlugt naar Engeland en Holland t gelyk ook
naar D~;;tfchland, aJw~ar hlJn in het llr;!odenburi~fche en
Darmftadfche, als ook in het WurtcmbUlf,[che cenigt' pbatfen
om te bebouwen wierden a~ngcweefen. Echter ht;bben zy
in den voorigen oorlog tegens Franllryk, op de voorfpraak
Van Engeland en Holland, van den Ht:rtog wederom di! vry.
heU verWorven om veilig in hunne Valleim te woonen. De
Héér MARTEN SCHAGEN heeft eene Hifl:orie der Waldenzen
jn hr;;t licht gebragt ; doch men acht dit nog beter verrigt te
zyn door den Heer MARTINET , in ee:J. werkje in groot 80.
te Amfterdam gedrukt, onder den tytel van" Hiflorië der JVat.
denzen.
WALDHOORN. Is een geel' koperen Blaastuig ,met een mond.
ftul~, gelyk de Trompetten, en wegens zyne lengte in een
lning omgeboogen. De grootften worden Par-force-Hoorens
genaamcl.
WALDPOTEN. Zie het Artvkel '\VAtDBOTEN.
\VALDSACHSEN. Eertyds tlCn Graaffchap in Franken. digt
by Hifrftltb gelegen, 't welk Keifer OTTO de 111, in het
Jaar 1000 heeft vereerd aan den Biifchop Hendrik van Wmts'
burg, wiens meefte goederen naderhand in handen der Edellieden ?eVD geraakt.
WALGANG. Zie het Artvkel TERREPLATN.
'WALGING, Is de verloren eetluft en afkeer van alle fpyfen.
Aan de:~f() Ziekte zyn ook de Paarden zeer dikwils onderwor·
pen. \V3araan zy alsdan kwynen. Somtyrls ontftaat dezelve
uit kleine wormptjes binnen in de lippen, zoo wel vanboven
als v2nonc!~r. Als men dit. ontdekt, fnydt men met ten
fcherp Mes het bovenfte vel weg, alwaar die wormen zitten,
en men wryft d(~ wonde met zout en afyn. Indien de oorzaak daar'ian onbekend is> doet men het paard in het midden
van 't verhemelte aderlnaten J en om het bloeden te ftelpen,
k:;t men een halve nootendop op de wonde, die aar,itonds
d.l~rop vaft zal zuigen. Men houdt den Iwp van het paard wat
ofl)hoog en vervolgens geeft men het natte Zemelen re eeiel1.
E:rft het ongemak dan nog aanhouden. zoo zet men een Clyfteer
vzn Tabak, en dan wryft men het Tandvl{~efch, de Lippen en de
Tong met eene Compofitie. gemaakt '\'an zeven of ::gt geaooten bolletjes 1001,; twee oneen fYIl zout en een pond
honing; of men windt in een Doekje eene once ./1Jla
fretida , of duivelsdrek, dat men aan het mondfiuk valt.
maakt. en laat het Paard een paar uuren daarop kaauwen; en
van dat doekje kan men verfcheide maaIen gebruik maaken.
Dan doet men eeae Onee fyngeftampte Antimollie onder de
natte Zemelen, doch men moet het Paard wat dikwils en
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niet te veel te gelyk doen celen. Zoo lang ~it ongcmalt
duurt, geeft men het Paard, in plaats van water, gepelcc
garft, de kragt daaruit gekookt cn door een doek gewrongeo, gemengd met water, dat het laauw moet drinken, ont.
trent twee pinten te gelylt, me~ wat Suiker ZO;;t gemaakt.
Dit giet men het beel1: met een hoorn in den hals, en dan
kan het vierentwintig umen fiaan zonder eet en.
WAL-KOGEL. Is een yferen Kogel met een punt, die van de
Grana:Jden alfeenlyk in de uitwendige geJaanl!:! verfchilt.
\VALLACHYEN. Ecn groot Landfchap in Europa, dat ten
Wellen aan Hongaryen , Zevenbergen en ZWJrt.Ruffien, tcn
Noorden aan Podolien, ten Oollen aan Be1T.;rahien en Rul.
garien ,ten Zuiden van gelyke aan Bulgarien grenll: H~t wordt
in twee Vorllendommen verdeeld, die aan den Turk cym_
baar zyn, en waarvan het eene den naam van WaliachYCl1
behoudt, maar het andere den naam van Moldavien he~ft , en
ieder noor eenen byzonderen Vorl1: geregeerd wordt, d:e Turk.
fche Leenmannen zyn. en gemeenclyk Hofpodars gtr:oemd
worden, die wel de Vorl1:e!ykc waardigheid bekleeden • ",aar
dezelve niet erffelyk bezitten. Hoe willekeurig de 'l'urkfche
Reikr met deelt! Vorflen g~woon is om IC fpringcn, is nog
onlangs gebleeken • cn wel m het Jaar 1777, toen hy de Var!!:
v::n Moldavien onverwagrs heeft doen verworgen.
WALLES. of GALLES, een VOILlendom in Engeland,wa:tr
van de Kroonprins Vln Grootbrittannien den Tytel voert. D~
Inwoollers daarv:m fpreeken nog de oude Britfcne T,lal, en
wordr.n door twee Koninklyke Lultennnts geregeerd. lh
PRINS VAN W AI.LES, of Kroonprins van Grootbrittanien, is
een lytt:! die zeer oud is, zynde het eerfl: 0001' I{oning Eduard
aan zyllt'n o!ldllen Zoon gcgeeven'
WALLONS. Wa,ûen. Dus noemt men alle de Volkeren in ce
Nederlanden, wier Moedert31l oud Franfch is. Diergclyken
zyn die van Artois, Henegouwen, Naamen, Luxembmg,
Limourr, en een gedeelte van Vl.13nderen en nr~blnd ; invot';:c
men ook fomtyds de J.uikemars meJe dan onder rekent. die
anders ook L!,iker'l.iJaalen genoemd word,n.
WALM. Zoo wordt aan een Dak genoemd, daar3an de (malle
zyde v:m het Huis, mede een dak, gclyk aan de lange zyde ge_
maakt is, 't welk op het hoofJdak aanloopt. De Sparren van het
zelve worden benejen doorgaands op ficekbalken gézet, dIe
in het eerlle en laatfie Bint ingevoegd, en op de beide Hoofd.
houten van de buitenwanden opgelegd worden; maar de Spar.
ren loopen gezamenlyk op de Schiftfp?r aan. Dergclyk Dak.
daar aan belde einden, gclyk boven beCchreeven is ,een Walm
wordt aangebragt I noemt men ei~enlyk een Walm' Dak; fchoon
men deeft:n llaaUl ook aan de Tentdaken of Pa'fJilJons geeft.
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WALM.GEWELF. Zoo wordt dat geene genoemd, 't welk
men mêi: vier in het midden boven te faamenlopcnde BoogflukkeIl
op alle vier de Wanden van het vertrek oplegr, en van boven gelyk als een kr~isgewelf formeert.. STUll.M meen~ dat
men in de grondtel<enmg, tot onderfcheld van de KlIllSge.
welven, dit Gewelf door gepunéteerde Boogtrekken aantekenen kan.
WALNOOT. Zie het Artykel JUGLANS.
W ALR US. (In de Zoölogie) De Engelfche naam van de Phoca, met eene handstand gewapend.
WALSCHEE. Zoo wordt de lange Lat genoemd, wanneer de
begeerde Aardfchoeying van eenen Wal opgehaald wordt, no!
dat dezelve alvoorens naar het Dosferbert ingericht is.
WAL·SCHILD. Zoo wordt van fommigen het Ravelyn ge~
noemd.
WALSCHOT. Zie het Artykel SPERMA.CETl.
WAL.ST AMPER. Is een eenigfints langwerpig vierkant Bort:
of Plank. met een fchuins ingezette flee!, en wordt tot het
van: en gelyk llaan van de Dek-Zoodäarde. als mede by het
Plakwerk gebruikt.
WALSTEEN. Zie het Artykel OSTEOCOLLA.
WALSTROO. Dit gewa8 groeit op drooge, zandige een voor
de Zon openliggende gronden, en veel op de Duinen, aan
de Zee. Het Loof en de Bloemen zuiveren. Uitwel3dig wordt:
het gebruikt tegens het bloeden, voornaamelyk van den Neus
en voor de fchurfdigheid.
W ALVISCH. Balaená. Cete. Cetus. Is de grootfle der Zeevis.
fch€n • die wegens zyne verbaasde grootte met recht een won.
der van de waereld mag genoemd worden. Hy is fomwylen,
60, 70 tot 80 voet lang. De opening van zyn keel is verbaafende. Zyn kop maakt het derde deel van het Ligchaam.
Hy is van buiten eenigûnts plat. doch van boven verheven.
en op beide zyden met een zeer groot Luchtgat voorzien ,de
Windp-Jp genaamd, waar door de Walvifch het water zoo hoog
en met zoodanig een geweld blaaf1:, dat het. gelyk men ver·
z~kert, op den aff1:and van eene Myl kan gehoord worden.
Onder deefe Waterfpuwende goten zyn de oogen, zoo groot
als olTen Oogen, en zoo helder als een Cryftal. De Oogle.
den zyn met haairen voorzien. Integendeel zyn de Ooren zoo
klein, dat men ze naauwelyks vinden kan; fchoon de Wal.
vi[ch een fcherp gehoor heeft. Agter de oogen is op beide
zyden eene vin, zynde een vaam lang, met fterke beenderen
en peefcll. Men verzekert dat hy zyn muil 4 of S vaamen
wyd kan op[perren. Zyne tong is 18 voet la'bg en tien voet
breed. De holte van zyn Illuil is rond gewelfd, zonder tan.
den
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den beftaande gemeenelyk uit 800 baleinen. waaruit hel
,Zoogenaamde Balein of Vifchbeen gemaakt wordt. De dikw
van zyn Ligchaam b~draa~t 8 Vaam. zynde meeft zwart van
ldeur, by fommigen geftreept of gefprenkeJd, maar zelden
geheel wit. De Staart zit niet naar de hoogte. gelyk aan
andere Viffcben, maar naar de Vlakte; is 20 voet breed en
doet geweldige dingen. Het geDacht is Manr:elyk en V;-ou'
welyk, gelyk by andere Dieren. Het Mannetje fleeft eepe
Schafe aan zynen bu,k van 8 voet in de lengte. Het Wyfjo
heeft nevens de Vrouwelykheid 2 uiers, waarmede het zyDe
jongen, die het ten getuie van twee werpt • pleeg te zoogen.
De Walviffcben, die den Inwooneren Van Europa te ftade ka.
men. worden lTI.;efl: onder Groenland, by Nova Zembla, en
by Spitsbi:rgcn gevani;en. Integendeel zegt men dat de Jn.
woon ers van Japan deefe Vjirchen onder Corea. de Chineefen
by het Eiland Hai1lan en de Amerikaanen by de Wefl-Indifche
Eilanden vangen. Edoch men verhaalt dat deefen veel glOO·
ter en 120 en meer voeten lang zyn. Men zegt ook datze
Gogen van 3 of 6 voet wyJ hebben. De Europeërs noemen
ze VillviJJcbm. Ma;:r om van de Groenlandfche Walvifch.
vangfl: hi~l' alleen te f;Jre\;kcn, van welke rr:en de zekerfl:e na.
richt heeft. het zyn vocmaamelyk de Hollanders en Engel.
fchen, Fran[':hen en Hamburgers, die dezelve oeffenen en
daartoe byzolJ"ere Scheepcll uÏ!ruifien. Deefe beftaan ge.
meeneJyk uit Flaitcn V2n 2 tot 300 ton. De Reeders deefer
Scheepen beHaal) meeft in een gczeitèhap van 8, 16, 32 of
meer Perfoonen, Hy die o::lder allen het grootfte aandeel
heeft. wordt tot Boekhouder verkoren en bezorgt, nevens
den Commandeur of Schi ppcr. alles wat tot de reis noodig
is. Gemeendyk beginnen z(! deden TGcht in April, en komen
in Augufl:us. Septei1;ber en OétJb:;;f weder t'huis. Zy, die
OP deefc vani!,lt gclul;;dg zyn. brtogen , 2. 3, 4 t of 10 Vis·
fêhen in het V:lderland. Eéll eeoige Vifch betaalt alle onkostcn der reis. De overigen zyn wiilfl:. De Hoilanders noemen
de Walvifchv3n!', de kleine Viffcberye. Hiermede gaat het
eigenlyk dus toe: Zoo dra d" Scheepen in de Noordzee, op
de Groenlandfche kuHen. bemerken, dat 'er zig een Walvifch
omtrent een der Scheepen laat zien) (het well{ blykt uit het
bruiif;;:n van het water, bebalven dat de Vifch zelve met zyn
rug en ftaart boven het water komt, en uit zyne beide N eu,.
gaten veel water fpuit) begeeven zig die, welke tot deefe
vangft befl:emd zyn, in de Chaloupen, van welken drie by ieder
Schip zyn, en tot ieder van welken 6 man behooren. naamelyk een Stuurman. een Harpoenier. een Lynfchieter, en drie
Qle helpen roeien. Deefen roeien met veele wapenen op den
Wal~
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Walvif.::h i03, en naby gekomen zyn,1e; werpt de voor op de
Chaloup Häand~ H1~poenier hem een zooecnaamde Yferen
HarpoiJlJ, dat is. met een zwanre werppyl. voorzien niet
tWte weêrhaaken, en 2 of 3 voet la:jg. in het Iyf. Hiermede
flJ wordt eene diepe wond gemaakt, zoo dat het water rondom van bloed geverwd wordt. Maar de gewonde Walvifc\l
begeeft zig a:mftonds wel twee of drie honderd vaam en diep
naar den grond der Zee. om te ontvluchten. houdGn:ie de
Harpoen in zyn Iyf. De Lyn waaraan dezelve \Taf!: is. wOldt
door den Lynfchieter fchielylt los ge!aaten. Niet lang daarna
komt de Walvifch weder te voorC:hyn, cn maakt met zyne
IUfhtgaten een vreeilyk geruis. Aanll:onds roeien alle drie de
Chaloupen weder op hem los. en de Iyn aanwelke de Vifcll
is. toont bun als 't ware den weg. Vervolgens wordt bem
een tweede Harpoen in bet Iyf geworpen; waarop de Walvifch
andermaal naar den grond gaat. Komt hy ten derdemaale , zoo
ftüo:en ze hem met frooty[ers. die geen weerhaak en hebben.
zoo dikwils in het Iyf tot datze een hoofd Vijcurtreffen. Dit
wordt daaraan erkend, als het bloed pit de luchtgaten als een
frroom gefpuit wordt. Nadat hy nu lang genoeg met zyn
Haart en vinnen F:cwoeld en om zig geflagen. en zig zelve
afgemat heeft. wordt hy aan het Schip getrokken; zyn vet
of fpek afgefneed;;n. en in vaten. Q.uarteelen genaamd, ge.
daan. Uit welk [pek de Vificherg. te huis gekomen zynde.
traan kooken (axungia ceti). De zoogenaamde Baarden.
waaruit de ~aleinen gemaakt worden. neemen zy 'er uit.
Het overige dient tot aas voor Vogelen &c. In de Medi.
cynen wordt van bern gebruikt de Priapus of Schacbt • en het
Vifchbeen (Cofta Sartoria) zynde de kieuw, en dienenda den
\VaJvifcb in pla:ltS van tanden.
WALVISCH. 1s een groot Gefrernte in het zuidergedeelte van
den Hemel, onder den Band van de Viffchen. neffens het
water van den Waterman: Men rekent tot het zelve in 't gemeen 38 Sterren, waaronder 3 van de tweede, 8 van de derde,
13 van de vierde, en 14 van de overige groott<ms zjg bevinden. dewelke Hl:VEL. iu Prodr01n Af/ron. p. 282. naar
hunne lengte en breedte in order beeft gebragt.
WAL VISCH KINNEBAK. Is eene Ster van de tweede grootte, in den Walvifch. wiens lengte. volgens HEVEL. in
Prodrom. Aftron. p. 282. op het jan 1700. in 10",91, 2 11 'r5 •
de breedte tegens het zuiden 12°, 37 /• 611• In bet Arabi1cn
heet dezelve Nal:is. In 't Latyn lJ,Jalldibula Ceti.
WALVISCHROEDE· Zie het Artykel PRIAPUS CETI.
W1\LVISCH STAART. Zoo wordt in 't byzonder eene hel.
dere Star van de tweede grootte, in den fraart van den Wal.
vifch genoemd. Haare lelJgie is volgens HEvl!L. p. 282. van
het
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het jaar I700, in 28',22(, I4/1 X; de breedte tegens bei:
zuiden 20', 44/ 35". In het Arabifch heet dezelve Deneb.
Laitos.
WALVISCHVANGST. Zie onder het Artykel WALVISCH.
WANDBEEN. Zie het Artykel PARIETALJA OSSA.
WANDELBAAR JAAR. Annus Vagus. Zoo wordt een Bur.
gerlyk jaar genoemd. 't weil, ter eener tyd niet gelyk ter an.
dere begint, maar van het eene jaargetye tot het andere ver.
fchuift, zoo dat, by voorbeeld, zyn be~in dan in den Zomer;
dan in den Winter invalt.
,
WANDELGANG. Is eene lange fm alle Galderye, met ven.
Hers aan weerskanten; die men befchreeven vindt door
STURM; in zyne volkomen Aanwyfing tot de Binnenverdeeling
der Gebouwen. p. 12. Jeqq.
WANDELKRING. Zie het Artykel ORBITA.
WANDKERK. Zie het Artykel TEMPLUM IN ANTIS.
WANDLUIS. Zie het Artykel WEEGLUl~.
WANDLUIS·KRUID. Zie het Artykel :X;YRIS.
WAND-PILAAREN. Antte. In het Italiaanfch Me~zi Pilaflri.
Dus noemt men Pylaaren, die ten deele gelyk alsin den Wind
fieeken. en tt'n dee1e daar buiten (han.
WANDSCHOOR. Is een hoekig fiuk hout, 't welk ten deele
in den Muur ingewerkt, en omtrent maar ~ uit den zelven
uitfieekend opgevoerd wordt. Zie GOLDMAN , in zyne .Aan.
wyflng tot de Bouwkonft Lib. I. p. 10.
W ANDSDIKE. Eene ouclstyds vermaarde Graft, gelegen in
het Engelfche L:mdfchap Wiltsbire. Het gemeene Volk gelooft
dat deefe Graft door den Duivel gemaakt is. Ten tyde van
de Heptarchie waren dergelyke Graften zeer menigvuldig,
firekkendt: tot Grenfrcheidingen van twee nabuurige Konin.
kryken.
WAND-ZUIL. Is eene ronde fchoor, die met zyn vierde, of
ten hoogfit: met zyn derde gedeelte in den wand fieekt; met
de overige deelen integendeel buiten dezelve infpringt: want
indien zy verder, by voorbeeld, tot op het midden of meer
in den wand gewerkt wierd, zou het 't aanzien hebben,
als of de fchoor te zwak was om den laft te draagen, en
de wandt haal'e zwakheid te hulp moefi komen. In dit geval
wordt 'Ly van de" Eakfieenen met den wand teffens opge'
haald, maar de fchacht en het kapiteel wordt van Hard- of
vafte fieen genomen, hoewel fommigen diergelyke ook van
Pleifierkalk maaken, die echter by flegt weer van geenen duur
en vafiigheid zyn. deefe Wandzuilen worden tegens de vryfiaande Pylaaren gefield, welker geheele fchacht buiten den
Muur is, of die in 't geheel niet aan den Muur raaken. Diergelyke Zuilen worden gebruikt, daar de 1aft t welken zy zul·
len
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Jen draagen, niet al te ver uit./leekt: Men verkiell echter in
plaats van dezelven liev~r de mgebhnd.de, omdat eene [choor
iets draagen, of ten mmfte het aanzien hebben moet, dat
zy draagt.
WANGELUID. Is een geluid dat tegens de regelen der Mu.
ziek IlryJt en de kieiTche Ooreo der Zang' en Speelkundigen
op eene onaangenaame wy[e aandoet.
W \ NG"=N, of KOONEN. Zie het Artykel G!NA.
WANGKLIEREN. (In de Anatomie). Een klieragtig ligchaam,
't welk den mond van binnen bekleedt, en de inwendi.ge op_
pervlakte der koonen voornaamelyk inneemt.
WANKLANK. Zie het Artykel WANGELUID.
WANSCHEPSEL. Zie het ArtykeI GEDROCHT.
WANT. Is, by de Zeevaarenden , het Touw-werk, dat boven
v"n boord, aan beide zyden van het Schip t tot aan de Mars
van de Maft reikt. en den Maftboom vafl: houdt. Men bindt
'er eiunne Lynen dwars tuiTchen; waarop de Bootsgezellen,
geJyk als op een Ladder. ftaan en de Maft beklimmen kun·
Ilen. Het wand aan de groote Maft is altyd het breedlte, en
hetft gemeenelyk vyf of zes Ladders. Het wand aan de Fokkemafl: heeft een Ladder minder; maar d~t aan de Bezaans.
maft nog een minder, dan dat aan de Fokkemall.
WAPEN. Dit woord wordt afgeleidt van de In!lrumenten en
gereedfchappen van Oorlog; invoege men in oude tyden ge.
woon was. dezelven op de Schilden der Natien. der R~gi.
menten en der Helden te fchilderen, om die, 21s door een
kenteken, te onderfcheiden; waarvan het gekomen is dat
tege::nswoordig ieder Keifer' en Koninkryk, Vorftendom,
Natie, Heerlykheid. Stad en voornaame Familien, haare by~
zondere vVapens voeren.
WAPENEN, A,.mes à Jeu. Zie het Artykel SCHIETGEWEBR.
WAPENKONiNG. Is de voornallmfie onder de Herauten in
Frankryk. In Engeland heeft men, wanneer 'er een Koning
gekroond wordt. ook een Wapenkoning,
WAPENKUNDE. Is eene Weetenfchap, hoe men de Wapens
van den hoogen en laagen Adel regt verfiaan en verklaar en t
ook volgens dien aart. andere wapens in order f~hikken en
naar de konft plaat[en moet.
WAPENPL8ATS. Zie het Artykel PUCE ~'AlrMEs ..
WAPEN.ROK. (In de Wapenkunde). Een Kleed dat dour de
oude Ridde.rs gedraagen wierd over hunne Wapenen, beide
in den Oorlog en in Tournooifpelen, 'en fteeds eigen was aan
Wapenk.mingen. Het was eene foort van klein Opperkleed,
reikende tot aan den Navel. aan de zyden open met kleine
fp:eeten. fomtjds gevoerd IDet bermelyn en haair I waarop
DEllL.
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uitgebeeldt w~ren de wapenfchilden der Ridders. geborduurd
in goud en zJ! ver, enz.
WAPENZALVE. Wordt uit het fmout der wilde Zwynen en
Beeren. ook uit Regenwormen gemaakt, en op de Volgende
wyfe geprrepareerd. Neem het fmout van een wild Zwyn en
van een Beer. van elk evenveel. Smelt het over een ma3tig
vuur; giet het vervolgens op koud water. wanneer het ZOUt
zal zinken en het fmout boven dryven. Neem dit af en doet
een zekere hoeveelheid Regenwormen in een verfchen pot.
in welke alvoorens eenig zand en mill: gefchudt is. om 'er
door gezuiverd te worden. Dekt den pot digt toe. Zet hem
in een Baköven, nadat 'er het brood uitgehaald is. en laat
ze droogen, doch niet verbranden. Pulverifeerze. Neem 'er
een halve eyerfchaal vol van. met gepulverifeerd Sandelhout
en Bloedfieen. van ieder een lood. Dit alles wel gewreeven
en met zout "gemengd. wordt in eene zuivere Bos gedaan.
Men gebruikt het op deefe wyfe: Als men het geweer; waar.
mede iemant gekwetfi is, kan magtig worden. en weeten wil
of de gekwetfl:e van de wonde opkomen of daaraan Sterven
zal, neemt men Zandel en Bloedfieen. van elk evenveel,
maak 'er een fyn poeder van; laat het geweer by een maatig
vuur warm worden. zoo dat men het in de hand verdraagen
kan, vervolgens wordt het Poeder op de kling gef1:rooid.
Ingeval nu het geweer bloed zweet. fierft de gekwetfie; zoo
niet. dan blyft hy in het lee ven. Men moet hem ook. zoo
veel doenlyk, bet bloed fiillen. Dit kan niet gefchieden.
dan met deefe Zalf, met welke men het Geweer befirykt. In.
geval zig de Patient ni.et wel beyindt. kan men het aan.
ftonds bemerken. aangezIen de klmg met vlekken ui/11aat.
Zoo dit niet gefchiedt. dan bevindt hy zig wel. By het beo
firyken van het geweer is verder aan te merken. dat men voornaamelyk weeten moet, of de wonde door een houw of door
een f1:eek toegebragt is; ook. hoe diep ze in het Ligchaam is
gedrongen. Is ze gefiooken.· zoo moet het geweer van de
punt tot aan het fieekblad toe; maar is ze gehouwen. moet
het van de fcherpte tot aan den rug befl:reeken worden. Als
men niet zeker weet hoe diep de wond is, zoo moet men het
geweer over en over befiryken; anderfints is het genoeg. dat
het zoo verre gefireeken wordt. als het diep in het Ligchaam
gegaan is; hoewel altyd in de warmte. en op eene zuivere
plaats. zonder fl:of. Voorts is het niet Doodig. dat het ge·
weer dagelyks gefmeerd worde. maar het is genoeg. dat dit
om den anderen. derden of vierden dag ge[chiedt. Ook moet
hY'. die het geweer befl:rykt. op dien dag geene vleefchelyke
gemeenfchap ,met eene Vrouw gehad hebben. Eindelyk is
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ook aan te merken, dat, zoo baaft als men het geweer in de
koude brengt, de Patient pyn! gevoelt; maar Wordt het in de
warmte gebragt, dan houdt de pyn wederom op; hoewel het
ook niet al te warm zyn moet. Edoch van dit alles kan ie.
mant geloovcn wat hy wil. In Duitfchland maakt men veel
werk van dcsfe Zalve en van derzelver wonderbaare Ge.
neefing.
WARANDE. Is eene plaats. alwaar verfcheide foorten van
Beeften by malkander loopen. Waaromtrent ftaat aan te merken: Zoo een Teftateur, aan iemant, tot een Legaat, zyne
Warande hadde gemaakt, zoo zouden de Beeften , die daarin
gevonden worden. mede daartoe behooren en aan den Lega!
taris moeten overgeleverd worden.
WARME BADEN, Tbermae. Zie het Artykel BADSTOVEN.
WARMTE. Calor. Wordt door de Peripatetifche Philofophen
onder de vier zoogenaamde ~alitates Prinzae geileld. he{laande op zigzelve enkel in een gevoelen; doch de uiterlyke
oorzaak van zoodanig een gevoelen wordt van fommige Phi.
lofophen aan eene byzondere Materia Subtiliffima Calorifica.
gelyk zy ze noemen; van anderen enkel aan eene beweeging
der kleinfte deelen van een Lighaam toegefchreeven. Aange.
zien het gevoelen der warmte zig naar de warmte van ons
eigen Iigchaam fchikt. zoo is het geen wonder, dat verfchei.
den perfoonen, ja ook een en dezelfde per foon in verfcheiden
tyden een en dezelfden graad van warmte niet op eenerlei
wyre gevoelen. D!'l Thermometers toonen aan, dat het
's Winters in de befte kelders kouder is dan 's Zomers; doch
wy ondervinden het tegendeel.
WARNETON. Eene kleine Stad in Vlaanderen, tuJrchen Ar.
mentiers en Warwyk, aan de Rivier de Lis, in het kwar.
tier van Iperen, 2 mylen van die Stad. Zy is de hoofdplaats van eene kleine kaftelenye, die JO Dbrpen onder zig
begrypt. en in den Nymweegfche Vreden van 1679 aan de
kroon Frankryk overgelaaten is. Deefe Stad is in het jaar
17 13, in den Utrechtfchen Vreden, ter gunfte van het Huis
Vlm Ooftenryk, aan de Staaten-Generaal afgeftaan, en in den
Badenfchen Vreden van 1714, aan den Keifer overgelaaten.
met voorwaarde, dat Hunne Hoogmogenden , volgens het
Barriere-Traéhat het Recht van bezetting daarin hebben
zouden; maar wanneer de Franfchen in 't jaar 1744, hunne
Magt naar de Nederlanden wendden, is zy eene van de
eerfie Barriere Plaatfen geweeft, die aan hun overgeg:lan is.
W ARRACHA. Is een Indiaanfch Boomgewas , met een rui.
gen en bruinen baft. Het Joof is getakt als eene zaag, lang.
hard en donkergroen. De V1Ugt wordt door de Indiaanen
gegeeten.
WAR.
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WARSCHAU. De Hoofdftad van Mafovien, en de Rl!fiden.
tie plaats des Konings van Poolen. gtllegen a:tn den Wei.
xei. Zy is groot. heeft een Koninklyk Sio: alwaar gemee.
nelyk de Ryksdagen en koninldyke verkk r.rgen g'Ohouden
worden. Zy ligt zeer vermaakelyk? SO myien V~7J BreQaw,
dryft goe3en Koophandel, wordt lil de Oude en Nieuwe
Stad verdeeld; en de Adel heeft aldaar veele fchoone Ge.
bouwen. Tegen over, aan de andere zvde van de Rivier
fiaat. midden onder de Tuinen en Boffchen. het Palei;
Viaffdow. dat U1adiflaus de VII gebouwj heeft. Deere Stad
heeft in verfcheiden Oorlogen veel geleden. en voornaame.
lyk in de laat!l:e beroertens van dit Ryk. die deszelfs verdee.
ling veroorzaakt hebben.
WARSTA. Is eene Mofcovifche myl van 3750 voet.
WASCH, CerIJ. In 't Franfch de la Cire. komt van de Byen
en wordt op de navolgende wyfe gemaakt: Men neemt den
ruwen honig, zoo als dezelve in den Herm uit de Byekorven
gehaald wordt. en Cchuimt 'er in een koperen ketd den hel.
deren honig af. Als het wafch wel gefmolten en vloeibaar is
geworden, giet men het u;t in een zak van grof linnen, ge ..
maakt als een Regen- of Mucn:kskap, die men alvoorens in
het water geftoken en heel nat gemaakt heeft. Men bindt ze
toe en hangt ze op, daaronder i1:ellend" een tobbe, half vol
koud water, waarin het uitlekkende WaCch valt. Vervolgens
drukt men die zak uit. tuffcht!n twee dikke i1:okken, gemaakt
van hard hout. daar men de zak. van boven tot beneden
i1:yf doorhaalt, en men werpt wederom in den ketel het gee.
ne niet door den zak heeft willen loopen; en als het wel gefmollen is. doet men het wederom in dien zak. :dles met
geweld daar door wringende. Zy die veele Byenkorven hou.
den. gebruiiten daartoe eene kleine Pars, met een kuip daar
onder, wel zorg draagende , om die rOI:dom nat te maaken.
voor dat zy de zak. gevuld met heet WaCch, onder de Pars
brergen. opdat het Wafch zig gemakkelyk zoude los la:lten;
en dan wordt dit met minder moeite volbragt; doch men moet
by tu1fchenpoofen, in den beginne, zoetjes en vervoJgenil
harder en harder parfl"en. Voorts wordt het op de Wafeh.
bleekerye gebragt , dag en nagt bewerkt, intuffcheB germolten
en gezuiverd. en voorts tot het gebruik, het zy van boer reeren, het zy tot Wafchlicbten, en'/ó. bekwaaul gemaakt. Daar
zyn verfcheide foorten van Wafeh, als: Cera alba Nati'IJa ~
~emeenlyk ll!aagdenwaftb genaamd, zynde uit de Natuur Wit;
Cera Qlba faëtitia, of gemaakt wit waf€h; Cera Pontica. is
wafch dat op het Eiland Pontus gemaakt wordt. De Cerlj
Attica, dus van de Stad Athenen genaamd, wordt voor de
bel\e gehouden. Daar zyn oo~ verfcheide [OOTlUl van ge.
klelard
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kleurd Zegelwajcb. Ook Schoenmaakers en Kleerm aa kers
W~[ch, nevens het zoogen~amde StopwaJch. zynde een on.
volmaakt was of eene vVarchagtige /lof, Propolis genaamd.
Voorts is van 'het Wafch m(:rkwaardig, dat de Byen hetzelve
van de :seele of witte topjes. die in de Bloemen zyn, pleegen
te maaken. Dit draagen ze aan hunne pooten in de Byen.
korven, en maaken 'er Nel1:jes of buisjes van; die ze ver·
volgens op drieërlei wyfe gebruiken. Vooreerl1: zyn bet haa~
re N"aen. waarIn zy de jongen uitbroeien. Ten anderen
bren~en zy 'er den honig in en gebruiken ze gelyk kommetjes
uit w:!IKen zy eeten; en eindelyk zyn het ook hunne woo·
ningen w~arïn ze zig des Winters in de koude verbergen.
Om het Wafch tot brooden te maaken, na dat het uitgeperfl
is, moet men het laaten koud worden en O:ollen. Dan wordt
het verzameld en in f,hoon water gewaffehen • waaruit men
bet met de fchuimfpaan fchept. Vervolgens doet men het in
een ketel met water in evenredigheid, met een helder bran·
dend vuur daaronder. en men doet het aldus fmelten, en
wanneer het wel gefmolten is, giet men het in verfcheiJe
aarde platte pannen. doch die. aan den rand wyder zyn dan
by de Bodems; doch men doet ze van te vooren een derde
vol zeer het;.t water, en maakt de kanten rondom ter degen
daarmede nat. Het Wafch zal aanflonds daarYn fiollen, en
zig tot een brood zetten van de gedaant® der pot; en dit
brood, geheel koud wordende, zal de pot los laaten; doch
men moet dien gantfchen dag de potten 11:i1 laaten l1:aan,
zonder ze aan te raaken. Dewyl alle de onzuiverheid zig
vanonder tegen het brood aan zet, fenraapt men die van on.
deren af, als het Wafch volkomen koud geworden is.
Dan maakt men van den droetTem of het grondfop van het
Wafeh, da!, heét zynde, nog in den zak gebleeven is, klom.
pen of kleine ballen, die men verkoopt aan de. geen en die.
gewa fehr linnen maaken.
W ASCEIBLEEKER YE. Om het WaCch blank en wit te blee.
ken. doet men het ten derdemaale fmeltenj altoos in heet
Wó.lter. Men flart het dan over in een zeer wyden ketel, en
d3ar onder zet men een konfoor met vuur, om het vloei·en,l
te houden. Vervolgens doopt men in het \Va[ch een zeer
dunne plank, die wel glad en effen gefchaafd is, in welk ers
midden een fpyker of houwvatl: is, om het daar aan te hou~
den en o.nder te dompelen. en wederom te rug te trekken
zonder zig te br3nden; doch men moet die Plank alvoorens
in eene tobbe met koud water gedompeld en nat gemaakt hebben. Het Wafch dat aan de plank blyft zitten, maakt een
blad wafeh, ter dikte van een Ryl\.sdaalder. dat welhaalt
koud en hard wordt; dan doopt men die plank, met wafch
B bb 3
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bedekt, in een kuip met koud water, het geene dit wafch ge·
wakkelyk van deeCe plank doet los gaan, en dan gaat men
daar mede voort, tot dat al het gefmolten Wafch in bladen is
gevormd. Dan legt men op gewafcht lynwaat, die bladen
wafeh, bloot Voor den daauw. in de maand Mei, Iln men
bedekt het naauwkeurig met een ander Huk gewaCcht Linnen. voor de hitte van de Zon, als de Daauw verdweenen
is. Zoo de Zonnefiraaleil het waCch zouden doen fmelten,
begiet men het Nat, en men blyft met dit bleeken aanhou.
den tot dat het waCch die graad van blankheid heeft ver·
kreegen die men wenfcht; doch het geene veel zorg en op_
lettenheid vereifcht.
WASCH. (Spaanfch) Is een faamenfielfel van Gummi Lacea of
, Gomlak , (zynde ecne harde gom of hars. gelyk aan roode
Myrrbe, dat uit de Oofi-indiën komt) teer of kryt; hierby
voegt men de Cinnaber (zynde het fchoonfie foort van ver·
millioen) om 'er rood Zegellak van te maaken, en men neemf
roet uit den Schoorfieen, tot het zwarte Zegellak, VOOI de
Rouwbrieven.
WASCH-KAARSDRAAGElt. Een werktuig waarvan men zig
in de Heelkunde bedient, om de WaCchkaarsjes in de Cchacht
te brengen. om dezelve te verwyderen. Het is eene zilveren
Çanulle. gelyk aan die der Trokaars , en die daarvan niet
verfchilt dan door zyne lengte, die aanmerkelyk is.
WASCHKRUID. Wordt tot cieraad in de Lufihoven geteeld •
. Het heeft langwerpige bladen, van vooren breeder dan van
agter, en met witte vlekjes gefpikkeld. De bloem is geel of
purperverwig , en men zou op het eerfie gezigt zeggen. dat
ze van Wafch geboetCeerd was. Daar is nog eene tweede
foort, met hemelsblaauwe Bloemen, die uit Portugal oor·
fprongkelyk is.
WASeH.PLEISTER. Eene foort van Zalve, die aldus ge·
noemd is, omdat de Wafch daarvan de bafis uitm~akt. Zie hier
}l0e men dezelve maakt: Neem Oiyf·olie. een half pond; witte
lVaJch, twee Olleen. Water, zes oncen. Men laat de Wa[ch
met den Olie op heete Afch Cmelten. Dit mengfel wordt in
een marmeren Mortier gegooten , en met een houten fiamper
pmgeroerd, tot dat het koud is, en geen brokken zig meer
vertoonen. Alsdan worde 'er hèt water allen~kens bygedaan,
en men roert zoo lang, tot dat het water 'er wel is doorge.
nlengd. Dee[e pomade wordt door de omroering zeer blank.
Dè Wafchpleifier is zeer ge[chikt om de wonden te geneeCen
en te drongen. gelyk ook de rooven van het aangezigr. die
na de eHermaaking der Kinderpokjes komen; vooral zoo men
zorge draagt daaronder te doen, bloem van Zincu1n. of tot
poeder gebragt I;rye van BIiançon.
WA-
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WATER. Het zelve heeft agt byzondere hoedanigheden. na3'
melyk: 1 J H~t is doorzigtig. 2) Vloeibaar. 3) Kan heet of
koud gemaakt worden. 4{ Wa~ifemt of dampt uit. door de
kragt van bet vuur of de hitte der lucht. 5) Zuiver zynde.
is het zonder reuk of fmaak. 6) Is zwaarer dan de lucht.
7) Is aan de verrotting onderworpen. 8) Heeft eene diffolveerende kragt. - Hetzelve is zoo noodzaakelyk tot het Jee.
ven. als de lucht die men inlidemt. Het is een der hoofd.
fioffen die den Menfch omringt en tot deszelfs faamenfiel
behoort, die het binnenvuur tempert, welke het Iigchaam
anders zeer fpoedig zou verteeren • maar door wiens middel
alles eene vrye werking bekomt.
Het water, om goed te zyn J moet noch reuk; noch fmaak.
noch kleur hebben; Jigtelyk heet en koud worden; geen
zigtbaar doorzetfel nalaaten. als men het op het vuur doet uit.
waaffemen; en de Moeskruiden moeten 'er ligtelyk gaar in
worden. Het Iigtfie water ill het belle. waaronder het Regenwater behoort. Rivierwater is beter dan Fonteinwater;
maar Fonteinwater is beter dan Putwater. Het water. in eene
redelyke hoeveelheid gebruikt zynde. verfrjfi en bevogtigt, en
is van natuure een groot ontbindend middel in de Ingewan·
den; maar al te veel gebruikt wordende. verflapt het de -Maag.
en kan de Waterzugt veroorzaak en ; doch de galagtige Men.
fchen mogen veel meer water gebruiken dan de flymagtigen,
omdat ze heeter en drooger van temperament zyn.
Het Water is de eerfie drank die de Natuur voor den MenCch
gefchikt heeft, en het is buiten tegenfpraak dat hy 'er groot
voordeel van trekt; en het water heeft inderdaad wonderbaa·
re deugden. Het m:takt de;: Chyl veel vloeibaarer, veel zoef
ter, minder heet, minder prikkelend; het geeft meerder vloeibaarheid aan het bloed en de andere vogten; het tempert de
Ccherpte van de Pis en begunlligt de Waterloofing; het ver·
dunt de verdikte humeuren. onderhoudt de buigfaamheid der
Vt:feJen. en voorkomt derzelver geweldige trelddngen; het
geeft aan den buik meer vryheid en maatigt de opzieding
van de Gal. Het is zonder tegenfpraak. een zeer goed
zweetverwekkend , en een uitmuntend koortsbreekend mid.
del. Dus vindt men weinig Zieken aan wien de Genees'
heeren niet een vol gebruik van eene Ptifane of Lavemen.,
ten Iloorfèhryven.
,
Het Water is een der voornaamlle werktuigen om de Spys te
doen verteeren • en is het aller ontbindendfie middel dat in
de Natuur bekend is. Het doet in het algemeen alle de zou·
ten fmelten. vernieuwt de kragt der Vefelen. Als men het
warm gebruikt, doet het de verdikte fiym fmelten, en verwekt
uitdamping. Het herfielt de zwakheid van de verbrande en
Bb b 4
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drooge wegen der hume.uren, die eene bitterheid in den mond.
de fcherpigheid en brand in de Maag doet ontl1:aan; en herfielt het nie~ ontbinden der Spyzen. Het ben~emt fpoedig
de walging en braakluft; en thee daar'in getrokken is verfris,
ftind voor de Maag. en een glas koud water zal de pyn van
hét Colyk ligtelyk doen ophouden.
Het water is een der allerzagtfte Purgatien waarvan ~een ,Ie
minne gevolgen te vree fen zyn, In de heftige Z,ekrens houdt
het den buik vry. In de langduurende ZiekteFls onthindt het
de Gal en :llie de grove humeuren, en als het wyfft:lyk ge..
bruikt wordt. kan net de zwymelingen of hoofd~weer gtllee,
fen. zoo wel als andere hoofdkwaaien • flaapeloosheid, pyn
in den buik. winden en dampen. Gelyk Iaauw water doet
braaken • zoo is het een uitmuntend middel voor de MaagkwaaIen. Het dryft de flym uit, die zeer veele Zièktens
veroorzaakt, Men erkent nogtans. dat (choon llet water zoo
veele verheven Deugden bezit, 'er gevallen zyn, waarïn het
bezield moet worden met zekere grondbeg:nfelen, ten einde
de Vcfcls niet te flap te maaken; doch het is de pligt van
een goed Geneesheer om deefe gevallen te onderfcheiden J
en de heilzaame uitwerkingen des Waters, die wy aange.
toond hebben, beletten niet. dat men geen kragtiger midde·
len zou kunnen werk11:ellig maaken, wanneer de Natuur der
Ziekte zulks [chynt re vereiifchen.
De Wateren die in de Medicynen gebruikt worden, zyn
tweederlei , purgeerende of altereerende. Het altereeren ge·
fchiedt. als ze het bloed, voornaamelyk het galagtige. in het
hoofd. hEf te , maag, iever, nieren, blaas, en de moêr verkoelen; maar het phlegmatifche of melancholifche in bert
of hoofd. borft, maag. lever, milt, nier en blaas ver.
warmen.
Men weet dat 'er zelden Waters zonder bygevoegde deelen
zyn. uitwelken hoofde hetzelve WOrdt onderfcheidtn in BlOnwater. Putwater, Rivierwater, Maarts'yswater • Slaande-w.ater,
Regenwater. Sneeuwwater en Mei·daauww3Ier, 't welk leder
zyne byzondere hoedanigheid en gebruik heeft. Van die al.
len heeft het Bronwater de voornaamlle kragt, en daaraan
wordt van de Natuurkundigen eene zonderlhige Genf'eftnde
stagt toegefcbreeven, vooral tegens de koorts; want iemant
die de koorts heeft, een pond Bronwater gebruikt hebbende, en zig warm houdende, zal daardoor aan het zweeten
geraaken , waardoor de naauwe vaten en zweetgaten geopend,
de vogten. dunner en vloeibaarer gemaakt el) de koortsfL·ffen
llitgedreeven worden. Deefe byzondere wateren, en zelfs
.tJet ~uivere Bronwater, niet alryd te bekomen, en derze!ver
ei&,enfchappen niet tragtig g,enQeg. ~yllde, om de ve(;:]vu!dige
-"wa,,"
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kwaaIen te overwinnen, zoo beeft de Geneeskunde daarin
gezogt te voorzien door de kun11:. waarom men in de Apo.
theeken een byna ontelbaar getal van wateren vindt, waarvan
de voornaam11:en zyn:
Driakel-water, voor. de befmetting.
Water 'Voor den Schrzk, dat de Menfch doet bedaaren.
Maagwater • om de Maagkwaaien te geneefen.
Water tegen bet bloedJpuwen. dat hetzelve doet ophouden.
Miltwater , bedaarende het 11:eeken van de Milt.
Staapwater. om ru11: te verwekken.
Salic-'tuater. om de vogten te doen opdroogen.
Pu/"geerwater, om open lyf te maaken,
Gehoor-water, om de Doofheid te geneefen.
Killderwater, voor allerlei kinderkwaaien.
Anyswater, om de winden te breek en.
Water 'Voor de Scheurbuik. om den moncl daarmeede te was.
fchen.
Water 'Voor de beroerdheid, om een Menfch te doen bekomen.
Vliegend- Jigtwater, 't welk de fcherpe pyn van de Jigt 11:ilt.
lFater 'Voor de Zweeren, om die te verdryven.
Water 'Voor de Aamborfligbeid,' om de borft lucht te geeven.
Goud-water. om te openen en kragten te geeven.
Bezoar-water. om de Breuken te geneefen.
Water voor de Waterzugt, om het water af te zetten.
Moer-water, om de Opftyging te mllen.
Water 'Voor de Heuppyn, om die daarmede te wryven.
Long'water, voor de LongkwaaIen.
Pefl-'l.Uater. om door geene befmettende Ziekte aangetaft tI
worden.
1Vindbreekend water. voor befiootene winden.
B orflwater, voor de Borftkwaalen.
Oog water, voor de gebreken der Dogen.
Tandwater , ter geneefing van de tandpyn.
Gra'Veelwater, om de Graveel11:offen af te dryven.
SaJJafras-water, om het bloed te zuiveren.
Water 'Voor eene zwakke Memorie. om het geheugen te ver.
fierken.
Lever-water, voor de Leverkwaalen.
Hals'water, voor de ongemakken van de Keel.
Koortswater , om de Koorts tet breeken.
Pisdryvend 'tvater. om het water uit de Blaas af te dryven.
Hert·water, om het' Hart te verfierken.
Kaneel-water, om te verfterken.
Water 'Voor de Zinkingen, om dezelven te doen opdroogen.
Water 'Voor bet baair, om het fierk eA zwart te maak en.
Carbonkel_water. om die gezwellen te verdryven.
B bb 5
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WATER. Betekent ecn Scheikundig beginrel , Principiwn eb"j'
miCU1It. waardoor de Scheikundigen al dat geene verftaan •
dal als eene wateragtige ftof, na het deftilleeren der vermengde Ligchaamen. overblyft.
WATER. Zoo wordt by de Zeevaart de diepte genoemd.
Hoog water is als de vloed hoog klimt; Laag water, als de
ebbe afloopt. Beflooten water wordt genaamd, als het met
Ys bedekt i~. Open water, als het Ys ontdooid is.
WATER. Zoo noemen de Juweliers den natuurlyken Glans.
waarmede de Diamanten fpeelen.
.
WATER. Is eene Ziekte. welke beftaat in de vergadering en
ophooping van weiagtig water. dat in het eene of andere Ligchaamsdeel wordt opgehouden.
WATER. Cl) Betekent fomtyds ook wel het Liquor amnii. Zoo
zegt men het water is gebroken, 't welk te kennen geeft, dat
de vliefen, waa:ïn het kind zig in eene zwangere Vrouw
bevindt. gebroken zyn I en dus het bovengenoemde Liquor
uitlaaten.
WATER. Het water van het kind, dat bel100ten is in de vlie';
fen van de Moederkoek, waarin de vrugt zwemt, terwyl het
in den buik der Moeder is opgel1ooten. Het water is van
een melkagtigen aart. het geene veele Phyfiologiften doet gelooven, dat de vrugt daardoor gevoedt wordt. Het dient om
aan de vrugt eene vrye plaats ter beweeging te ge even , en
om het voor drukking te bevryden. Het bevordert de ver·
loffing in diervoege , dat. wanneer bet ontydig wegloopt, en
de verloffing droog wordt, dezelve met zeer veel moeielykbeid gefchiedt.
WATERAGTIG OOGVOGT. Is het vloeibaarfte der Oogvogten. Het is in den gezonden ftaat een weinig dunner dan
wit van Ey, doorfchynende, een weinig zoutagtig en zonder
reuk. Het neemt de gantfcbe ruimte in, die tufI'chen het doorfchynende hoornvlies, het glasvogt en het Chryftalvogt Ü'.
W.mneer het watervogt door eene in het hoornvlies gemaak.
te wonde is uitge!oopen, of dat het door de eene of ande.
re Ziekte verminderd is, zoo wordt het oog plat en ver.
l1enft; doch, wanneer de Ziekte ophoudt of de wonde ge.
neert, dan herfielt zig dat vaardig.
Wat den oorfprong van dit Vogt aangaat: de Ontleedkundigen zyn daarover zeer verdeeld, hunne proefneemingen zyn
onzeker. en hunne redeneeringen weinig beflifI'ende.
WATERAGTIGE TEKENEN. Zoo noemen deAftroJogiften,
den Kreeft, den Schorpioen en de VifI'chen.
WATER-BALANS. Zie het Artykel WATERWUG.
WATER.-BEYEZWER.M. Is eene foort van Waterkogelen ,
wel·
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wel!,en met Muiren &e. opgevuld wordCli. Diergelyke be.
fchryft BUCHNER. in zyne Artitlerye. P. H. p. 32.
l,VATERBLAASJES. Zyn ~onda~tige: onregelmaatige blaas·
jes. die zjg in eene g.e,elagtIgc: ot welagtlge verdikte fiof be"
Vatten en in verfchelOene Llgchaamsdeelen opkomen, in de
Lever
voorbeeld, Milt, Eyerneften der Vrouwen, &c.
WATERBOOM. Zie het Artykel MAGNEY.
WATERBOUWKONST. ArchiteEtura Hydraulica. Is eene
Weeren[chap van het Bouwwerk, 't welke of in her water
zelve, of alleenlyk tot beter en voordeeliger gebruik v:m hetzelve aangelegd en gemaakt moet worden. Dus behoort hier~
toe niet alleen den Bouw van de Bruggen; maar ook de aan.
legging van Sluifen, verwaaring van de Dammen en Dyken;
als ook niet minder het aanleggéil van Waterkonfien, Molens en meer andere diergelyke Werken en Gebouwen: maar
daartoe wordt ook geteld alles, waardoor het water deels gefiremd wordt, dat hetzelve geene [chade kan veroorzaken,
deels ook: waardoor hetzelve onderfteund. vaarbaar of fchipryk
gemaakt, en in dien fiaac·onderhouden wordt. Men heeft tot
nogtoe geen uitvoerig werk: van de Water-Bouwkonft ; nog.
tans vindt men veele nuttige Aanmerkingen hierover in SIMON
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WATERBREUK. Een Gezwel des Balzaks, voortgebragt door
een verzameling van wei in zyne vlieren. 't Is een verfche
breuk, die als de waterzugt, waarvan zy eene [oort is, behandeld wordt.
WATERBRON. Die goed is, ftrekt tot een groot voordeel
en gemak voor een Landbewooner, doch men heeft moeite
om ze [omtyds te vinden; doch wy zullen hier opgeeven hoe
men ze beft ~inden kan. De tekens dat 'er;een ryke Water..
bron onder de Aarde verborgen ligt, zyn: dat men aldaar de
Watergewaffen weeliger ziet groeien dan op andere plaatfen •
en als men daar, even voor Zonnen opgang, wateragtige
dampen uit de Aarde ziet opfieigen. Men moet in de maand
Auguftus onderzoek daarnaar doen, vermits de porien der
Aarde alsdan het wydfie open fiaan, voornamelyk aan den
kant der heuvelen, die voor de vogtige. en de Regenwinden
bloot liggen; want die plaatfen zyn waterryker en voller van
Bronnen dan de Valleien. Aan den voet van eenig Gebergte, ten noorden, vindt men in het algemeen [choone Waterbronnen. Het water van cenen Put, die naby eeoe Rivier is J
is gemeenelyk hetzelve Rivierwater :maar de zel{erfie beddin.
gen om eene Waterbron te vinden, zyn de Steengronden, of
zwartagtlg grof zand. In harde krytbeddingen vindt men die
nooi t; en het water van de bronnen, die men in zwarte moe~
raffige gronden vindt J is fiinkend en deugt niet.
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Wat bet middel betreft om dit door de beroemde WJgcheJ.
roede te doen, waarmede men eertyds in Holland zoo veel
opgehad heeft, hetzelve gaat niet zeker. dewyl die roe;le In
de handen van de me'en!, Menfchen onbeweegbaar blyft, el'1
dikwils weigert in de handen van hen die ze veel gebruiken;
waaruit men moet befluiten, dat het eene byzondere eigen.
{chap is. die de Natuur maar aan eenige MenCchen heeft
geCchonken. die deefe uitwerking te we ge brengt; doch daarom kan een iegelyk hetzelve beproeven, en gelukkende ,
gebruik daa~van maa.ken.
De Waterbron gevonden zynde J moet men met het water·
pas onderzoek doen. of dat water kan geleid worden naar
de plaats alwaar men het begeert te hebben. te weeten hoe·
veel helling 'er te vinden is J ·van de Waterbron af. tot den
bak of de ge'metCelde Put toe. en of het terrein toelaat om
eene buis aldaar te leggen. zonder de noodige helling van
het water te verliefen ; doch deefe buis moet men nooit onder de boom en laaten doorgaan, waarop des noods eene
~ Pomp gezet wordt. om het water naar de hoogte te doen
fteigen.
WATER·BUIS. Zie het Artykel WATERLEIDING.
WATER-DRIEHOEK. Triplicitas Aquaca. Zynde de drie hemelfche Tekenen de Kreeft, de Schorpioen en de Viifchen.
die men anders ook de wateragtl~e Tekens noemt.
WATEREN. (GEZONDHEIDS.) Zie het Artykel SOTERI.AP!
A QUAE.
W ATER.EPPE. Zie het Artykel SlUM.
WATERGANGEN. Zy!l KanaaIen waardoor de wateren geleidt worden, zynde Natuurlykof dOOl koon: gemaakt. Zie
het Artykel WATERLEIDING.
WATERGEUSEN. Dus wierden weleer de Nederlanders genoemd. die ten tyde wanneer de Nederlanden het Spaan[che
Juk begol:nen af te !chudden, verlof van Prins Willem den 1
van Oranje kreegen. om op de Spanjaarden te wliter te mogen rooven J die zy zeer veel afbreuk deeden.
WATER·HAGEDIS. Zie het Artykel CROCODlLA!TER.
W ATER.HOENDERS. Van deeti:n zyn in de Indiën tweederlei foorten , zynde in kleur en grootte onderfcheiden. De
groot{len zyn gelyk ten IndiaanCche Haan; hebben lange been·
deren en een langen krommen bek, die echter naar het ove.
rige Iigchaam wel geproportionneerd is. Haare kleur is don.
ker; de vlerken zwart en wit; het vlt:eCch zwart maar zeer
fmaakelyk en gezond.' De EngeIfchen noemen ze dubbele
Water'hoenderen, omdat ze tweemaal zoo groot zyn dan de
anderen. pe kleinen zyn donker bruin., hebbende lange beend~en
.
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deren en bek; gelyk de boven gemelde, doch worden hooger
gefchat. omdat hun vleefch fmaakelyker is. .
.
WATERHOND, Barbet. Is een Hond, die afgericht IS om
Eendvogels en het geene verder op het watt:r gefchooren
wordt daaruit te haaIen. Het is eene byzondere foort van
Hond;n, die graag te water gaan; want andere honden kun.
nen daartoe niet gewend worden. Zy zyn tweederlei ,ruig_
haairige en gladde. zynde doorgaan cis bruin van kleur. De
ruigha2irigen worden eerder moê elan de gladden. Om een
hond af te richten, moet hy vooral tot gehoorzaamheid gew
wend worden. om naar de flem te luifieren en ag ter den
Man te blyven. Nadat hy op het Land een fiuk hout, (geen
Heen om zyne tanden niet te bederven) geleerd heeft weder te haaIen, voert men hem in het water, doch eerfl in
een (ljH1:aande en niet in een vlietend water. Nadat men hem
dit geleerd heeft. voegt men hem hy een ouden afgerîchten
hond, laat een tam men Eendvogel zwemmen, en die gcfchoo.
ten zynde, laat men den ouden hond nevens den jongen daar.
naar toe zwemmen. maar ten tweedemaal den jongen hond
alleen. Brengt hy den Vogel uit het water, dan [heelt men
hem; en dus werpt men die zelfde Endvogel nog een en an':
dermaal in het water. en laat hem wederhaaJen. De gladde
Deenfche Honden zyn. wegens hunne zonderlinge trouwe en
fnelheid. zeer bemind.
WATERHOOFD. Waterzugt des boofds. Deefe Ziekte is byna
ongeneeflyk, zoo zy zulks niet geheel is. Wanneer de inwendige middelen; die gemeenelyk in de Waterzugt aanbevolen
'Worden, niet gelukt zyn. moet men zyn toevlugt tot de pan.
booring neemen.
WATERKERS. Zie het Artykel NASTURTIUM AQUATfCUM.
WATERKLEUREN. (In het Schilderen) Zyn zoodanigekleu.
ren als die enkel ontbonden en vermengd worden met Gom.
water, integenfie!ling van Olie-kleuren.
WATERKONST. Zoo wordt een Gebouw genoemd. waar4
door men het water leiden kan waar men wil. Deefe kon!l:
kan verdeeld worden in flaand en fpringend water. Tot bet
eerfigemelde moeten .gerekend worden alle Waterkelders of
kafft:n. die op eene groote hoogte zig bevinden, en waarÏn
het water door hoogloopende Rivieren of Beeken, of door
Zuig- en Drukwerken. en dus door de konf!: geleidt en ge.
bragt wordt. Daarvan daan is het gekoiJlen, dat men in 't
gemeen onder het woord waterkonJ1, de Machine verflaat • die
het water uit de diepte op eene zekere hoogte brengt. Hiertoe vindt men de heerlykfle en befte Aanleiding in ]ACOB
LEUPOLDS Tbeatr() HydrauI. Tom. -I en H. dllar hy de Machincs. die hierby het meent! dienfl kunnen doen grondig verklaart .
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klaart en leert hoe men dezelve berekenen moet. De
tweede foort bell:aat daarin d~t deefe in de hoogte vergaarde
voorraad van water, naar de Hydroll:atifche Wetten, in al.
lerhande Springende wateren, als Fonteinen, Jets d'Eaux,
Cafcades, &c. verdeeld werde. Ook moeten hierby gerekend
worden de Konll:en, daar het water allerhande Orgelwer.
ken. Beelden van MenCchen en Dieren en dergelyken, even
als I'!cvendig afmaalt.
WATERLAND. Een klein Landfchap der Vereenigde Neder.
landc:;n in N oordholiand, tuffchen de Zuiderzee. de Rivier
het Y, Kennemerland en het eigenlyk zoogenaamde Weil:.
Frieiland. Het heeft den naam van de menigvuldige Moeras·
fen. waarmede dit Land eertyds opgevuld was, die echter
nu droog gemaakt, en in f~hoone Beemden en Weilanden
veranderd zyn.
WATERLANDERS. Zyn een der ecrll:e Coorten onder do
Doop~g~zinden, die nog hunne eigen Kerken en Leeraars
hebben; zynde van de V/aamillgen en Ga/mijlen onder·
fcheiden.
WATERLEIDING. Aquae Ductus. Is een deel van de Wa.
terbouwkonll:. daar men het water boven Dalen en laage Lan·
deryen , of in eene Goot, die op ondergell:elde Boogen gezet
wordt, voorrleidt, of in pypen van de eene plaats tot de an.
dere voert. Niettegenfl:aande dc laatllgemelde foort gemee·
ner is dan de eerfte, is nogtans daarby meer voorzigtigheid
te gebruiken. By beide echter is noodzaakelyk. dat van die
plaat~, vanwa3r het water moet gelr;:idt worden. tot de ande·
re J w:::rwaarts hdzel ve gevoerd wordt J de naafte en korrll:e
weg genomen J alsmede het fieigen en vallen door hulp van
de Wa;erw3ag naauwkeurig aangemerkt warde, ten einde men
ten opzigtc van den Val zig daarnaar Cchlkken kan. In 't ge·
meen echter rekent melJ op 100 voeten in de lengte ~ voet
afval J ten einde het water gewillig vloeie. Men bedient zig
daarby Comtyds van aarde. fomtyds ook van houten pypen.
en deefen hebben onder ~l1e anderen den voorrang. omdat
het water daarïn het zuiverll:e en goed v:m fma2!; btyft; ver.
ders, omdat zy het bell:t; byéén gevoegd kunnen worden, en
het geene het voornaamfh~ is. geene groo~e koll:en veroor·
zaaken. Echter kan men ook niet ontkennen, dat zy van geen
langen duur zyn. Voor he: overige :]t!bb,:n de Waterleidingen in Pypen, boven de anderen, die m K3naalen of Gootwerken bell:aan, dit voordeel, dat zy nie: alroos in een even..
maatigen afval behoeven voortgf:voerd tt! worden; llIaar in·
dien zy in haar afgar.g cindeiyk al te diep in de aarde wil:en
vallen, kan men ze wederom eer.igfin!s naar omhoog voeren.
Ja. als men met dezelven aan een J tu[chen twee Bruggen of
Hoog-
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Hoogtens liggend. Dal komt. 't welk veel dieper ligt dan d~
plaals. heeft men niet noodig dezelven moi;!t veel koften te
onderhouwen , maar men kan ze flegts regt in het DalIaaten
vallen en beneden in haar natuurlyken val voortvoeren. en
tegenoverliggende opfieigende vlaltte byna eveneens
aan
zoo hoog. als zy van te vooren afgevallen zyn • omhoog voe.
ren. Hierby moet dit voornaamelyk waargenoomen wordec.
uat de pypen. daar. waar zy in eenen hoek te faam en gefioo ..
ten of gevoegd moelen worden. byzonder wel verzorgd of
gefoldeerd moeten worden; want aldaar moeten zy zoo wel
van het water. als van de aldaar ingel100ten en perffende
lucht het meefte geweld uitftaan • zoodanig , dat ook wel de
fterktle yferen en looden Pypen in ftukken barften. Hoe
men zulks ontgaan en vermyden kan. en 't geen verders
V3n de Waterleidingen bygebragt zou kunnen worden. heeft
L. C. STURM. in zyne '/Jolkomen Aam.lJyfing tot Waterkonfien J
Waterleidingen. &c. p. II. Seqq. gezamenlyk verhandeld.
WA TERLEIDING. (In de Anatomie) Een naam, dien de
Ontleedkundigen gegeeven hebben aan Buifen , waaraan zy
de gelykenis eener Waterleiding gevonden hebben.
WATERLEIDING VAN FALLOPlUS. Een Beenagtig, lang
en naauw kanaal. dat in het flaapbeen is uitgewerkt. Zyne
inwendige opening is in het boventle gedeeJ:e van het inwen.
dige gehoorgat. Deefe Buis heeft doorgang aan het harde ge.
deelle der gehoorzenuw. Het is boglig. en haar naam komt
van de gelykenis. welke de Italiaanfche Onrleeder FALLOPruS
daarvan met eene Waterleiding in zyn Vaderland gemaakt
heeft.
WATERLEIDING VAN SYLVlUS. Eene foon van Buis,
die van de derde holligheid des breins, gemeenfchap heeft
met de vierde. Somtyds wordt aan de TlOmpet van Eultachius
ook den naam van Waterleiding gegeeven.
W 1\ TER.LELIEN. Nentifar. Nympbae. Deefen worden in
wilte, geele • en ieder van deeft:n wederom in groole en klei.
ne onrlerfcheiden. Ze groeien in de tIoten en graflen. bOa
ven het water. op plaalfen daar het niet al te diep is. Ze
bloeien in de maanden Mei en Juny. Het zaad van beide
foolten heeft het vermogen om de Venuslnfien te onder te
brengen en het heele bloed te verkoelen. Het is ook dienllig
tegen den Zaadloop en witten vloed.
WATER· LIMOENEN. Vindt rr:en aan de Kaap de Goede
Hoop. Zy zyn van gedaante gelyk groene Kawoerden; in ..
wendig vol fap, van fmaak gelyk groene Komkommers. maar
zeer verkoelende, en heilzaam voor de Scheurbuik.
WATER·LINSEN. Lens Palufiris. Is een Gewas dat des
Zomers in ilaande water menigvuldig groeit. Het zyn kleine.
glin.
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glinllerende, gelyk Linzen ronde en platte blaadJes, vanboven
helder groen, vanonder omtrent zwart. Dt!efen zwrmmen
op het water, en trekken hun voed fel door kleine Vefeltjes
uil ,het flym. Zy worden ook in de Medicynen gebruikt.
WA 1 ER LIPPEN. Zie het Artykel NYMrIlAE.
WATERLOOPERS. Zie bet Artykel \\' ATER· UUR.
WATER - LUSTKOGELEN. Zoo heeten de Kogelen, die in
het water al zwemmende branden. Derzelver befchryvmg
vindt me!] by SIMIENO\V!Tl, in zyne Artille'ye P. 1. p. 100.
Seqq. insgelyts in de A,til/etye van BUCHNER. P. Ill. P 30.
WATERMAN. Aquarius. Is het elfde Sterrebeeld in den
Ditrkrtlts, waarvan ook het elfde deel van de Ecliptica zynen naam voerr. Sommigen tellen in hetzelve ï6 Sterren,
waaronder 4 van de derde, 12 van de vIerde en 60 van de
overige groolte zyn. De lengte en breedte voor 40 Ster.
ren, zender die geene welke verdweenen is, heeft HEVEL.
volgens de Obfervatien van Ptolomceus, U/ugb Beigb, den
Landgraaf van Heffen, Tycbo tn Ricciolf/S in zynen p,-odro·
7110 AJlrollomico. p. q.S. Segq. aangetekend, en in zynen Firmam. Sob:eJè. Fig. M m. in prtnt voorgtlleld; gelyk ook BAnR
in Urallometria, Lit. H b. gedaan heeft. Het hoofd van dtn
waterman is naby Pegofus, en de Iinl,ervoet aan den Zuidet ~
vifch. De Pcë';!(cn, maaken daaruit Deuca/ioll, wi~ns ZlInd.
vloed by hen vermaard is. SCHILLER maakt daaruit Judas
Tbadde~s; HAll.suÖRFl'ER Naäman den S}'ric:r; WEI GEL ver<
bc;eldt d~aruit en uit den zuidelyken Vifch, den Leeuw met
de Zeven Pylen in het Wapen van de Vereenigde Nederlan.
den. Ond~r deere Sterren bevindt zig tene van dezelfde groot·
te op de linker hellp. welke Ulegb Beigb, in het laar 1600,
nog aan den Ht;mel gezien heeft; m~ar die ten tydc van HEVEL nitt meer te vinden was. TYCHO fielt haare lengte op
bet laaf 1600, in 29°, 301 ~; de bret;dtc tegens bet Zui.
d~n, 5°, 40'. Het is ztt:r aanmerkenswaardig , dat fommige
Sterren, van dl:w.;;:!ken men verzekerd is, dat zy nevens anu(:ren, vee!e jaartn <lan G(;n Hemel gdlaan hebben, ei.delyk
verdwynen. Meer dierge!ykc; Exempelen geeft MONTANARI
in TralljàEtiollibus AagJicallus. n. 73. pag. 2203. Hy brengt
tcfiens voorbeelden by van v:llle Sterren die in het Jaar 1664
niC[ aan den Hemel hebben gei1:aan
maar tegenwoordig aan
dezelven verfd:Ylien. Hierdoor wordt dierhalven het gevoelen
van die geent,;n bekragtigc\. welken gt:iooven dat de AardilO •
gl!: ·cm of P l:mectc.:n uit vatle Sterren ontflaan. en weder in
\' ,llb Sterren veranderd \·.. o~rlen.
W ATERr.1EETER. Zie het f.rtykel HYDROMETER.
\v t'\TERr":OOTLN. Zie het Artykel Nux AQUATICA.
W A·.!.'E1UWNl'. Zil; bet Artykel KIi.U!s MUl)/l'!i..
WA-
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B\:u:kent een :Muzier.. Inf1rument. ~"lCe_
Iei,"': dour middel v;!n w~ter in pia3ts \'~n wind. D,\3rvan
zyn cnuerfcheidene [oorten in ItalIen. CTESRBES nn Altxan'
drlt'1l die leef,le fen tyde van Ptolomeus Evt'l getes. wordt
g<.:.:,.;';~~j de eerae uitvinder Ie zyn van Orgds, dit; fp~elen door
het faamendrukkt:n der lucht lOet water. Arcbi7lledes en Vitru·
vius hebben ons berchryvingen nagelaatt;1J van het Water~
Oroel.
In het Cabir.et van cle Koningir.:oe Cbifil:12 is em fchoon
en p'ro)~ MdaHlon '.'al1 Valemie;;nes, opwel kers regenzyJe
(Revers) c.on v:m ceefe 'Vater .. Ol'gelr g:::zien wordt; n:et twee
I:!an, een aan de regIer en een aan de linkerzyde, fchyncnèe
het water te pompen, wel" het doet fpeelen ,en naar de>zel~g
Id:mk re lu;iteren. Het heeft enkel ~gt pypen. gcpI<!atft 10
eene ranJe PeJefhl.
\'07 ATERP [~S. HOl'i'ûmtlllis. Zoo wo~dt de Linie genoemd.
wanneer alle, naar believen, in dezelve :lar'b~'no:ne::e punten
van h~t Centrum van den A1rcl:looz, even H:r alfl:aan, Ot w::lk
even zoo vcd is als eCrif! BOlizoNaallir.ie. Zy heeft dierh:Jl·
ven deefc benoeming, omd2t men bU:yk voor eene bckl:n~e
zaak aar. Cit:emt • d~t al!e Punten in (~e Oppervlakte van een
{hl/hande WJler. even ver van h(lt C::il:rum \'an den Aardkloot amaan. Hoe eeGa Linie of el:!;C anrl<>re 2roottc naar
d~i1 Waterpas'ibnd Horizontaal gefic!d kan word~n, kan on.
d\:r ht:t Arrykc;! \VATERWAAG na;.;ezien worden.
\VATERPASSEN. Libel/are p!Ili:/41/l. 111 het Franrch Ni'lJe1er.
l\.:td:er.t mc.:ren hac'-ce! het ecne ded V~!l l::;t W:iler of van
I~t;' A<:rJe , ho.:>g~r zy dün het andere, CH is, t:oeveel het VJn
het middelpunt. der AarJe verder affttl3t dan het andere deel.
Het voorl~2,1!);fie daartoe noodige Illfmll1:<:ut is eene 'Vaterwa;1 6 • Li:;c;!a, .ofl\7e!kcrs vcrlcbiller.de ioerten b)' LEUPOLI:
1;;;1'1 n:Jg:men worden.
WATER .. PATICH, Zie het Artyl,el R'..~,l!:x A QUA:<ICUS.
\'" ilTER· PORCELEIN. Porwlaca M:7Ïlla. Is een Struik.
r,.cwas, 't welf; elDtl me!ligte dunné ft~r.:sels m:Jakt, die allen
met vLele dikke, gra8uwe bladen bezet ~yn. D~efen blyvcn
t:en ~eheelen Winter groen, De b!odfem zit op de torpen
der ll.:ngelen Jigt byéén. Het zaad is breed en pI ar ,de wor·
tlll lang en houtig. Dit l\!lIid maakt eethi(1: en zet het water
af. De bladen worden ook tot Salade gebruiIa,
WATERPUlSTEN. Zie het Artykel SUDI>MTNA.
Wl\Tr~RROOSEN. Zie het Artykel WA1'l:R.LuIEN.
WAT ERRAA 1". Is een Rooivogel die op dcn Vifch ;mft, eT.
veel naaeel aan de Vyvers doet. Ey V<:~t hoog uit de lL:cht.
:1;00 fnel als de pyl UIt ttllen boog op den Vlfch' ndt:r; "Cl
X. Di.t;z..~
Cç ç
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r(lnd~,~';:~n bek daaruit i'('~'.1J!J hCb',eT1(le, ".':(: rt
hy de v!f~h i~ d~ ;t!':~lt. en ze d:m \V~d,'r?m va!;!; 'nde, f: 'J',:
JlV ze tcf1ens m. Hy heefe veel gclykheld met t'ene R~~r.

Zy r.rfir1en \n de hooglle Boomen. Het vlcefch is niet god
ce,cn.
WJ\TERRUIT. Van hetzdve vindt men groot en klein. zyn·
de dkander in gedaame gelyk, met roodagtige holle l1cn hrls,
bleekgroene bladen, kleine bloemen die uit rr.osagtige bla~~n
I>db~n, Zy groeit op- vogtigc plaat[en. De wortel en het
huid in DecoCllfln gebruikt, is goed om open Iyf te bou.
den, en het fap is goed om wonden te geneefen. die het
~(;('t toeloopen.
WATERSCHILD. Is eene, door den Profc{1"or WAGE:N:EIL,
Ie Altorff. uitgevonden Machine. door h'Jlp vanwelke dJ.
Menfchen zoo wel in fhoom als overzwemmir;gen, veilig over
het water zouden kunnen g3an. Keifer LEOPOLDUS wiJde hier.
van eene proef !:laten neemen • ma3T het gelukte niet. Edoch
het fchynt dat WagenJeil de eern:c uitvinder hiervan niet ge·
ween: is. aangezien PEGI!.LLIUS, geweefen ProfetTor te Helm.
fiad, reeds voor IOC jaaren, in zyn TbeJaurur Rerum Selee,
tara11l, het ontdekt heeft.
WATERS CHIP. Een groot vaartuig met een platten bodem.
waarmede de Brouwers in Aml1erclam het water Jaalen h,1alen,
waarvan zy het Bier bro'Jwen. Ook worden de Ligtl'TS Wa·
tl'rrcheepcn gcnoc:nd. waarmede men de zwaar gelaadcnc
Schecj1cn over h'"l Pampus brer,~e;"} kan.
WATERSCORPIOEN. Zie het Artykcl NEPA.
'WATERSLAK. Is etne zekere foon van Schroeven door Ar.
chimedes uitgevonden, om het water in de hoogte te oren·
gen.
WATËRS LANG. Is een lang zllidelyl, gel1ernte. boven het
Schip, waarbon,n de Sextant. het Vaatwerk en de R~ave
naan. 't geen echter by ons nooit geheel en al opgaat. Tot
dit Sterrebeeld worden in 't gemeen 49 Sterren geleld J W3ar
onQer 1 van de eerl1e. 3 van de derde. 12. van de vierde tn
33 van de overige groottens zig bevinden. Deefe Stem.n
brengt HEVEL, deels uit zy-ne eigen, deels uit HAl.LEYS Oh.
fervatien in order t in zy.nen - Prodromo Aflronomia. p. 28g
en 315. en in Firmament. Sobitfcian. Fig. Tt fielt hy hetzelve in Prent voor; ~elvlt ook BAYER reeds voor hem. in
zyne Uranometria. Tab. U u. gedaan heeft. SCHILLER maakt
(laaruit den Jor-jaan. Die St et rt'l1' eld heet ook andedints An
guir. Afina~, Afcia, Colulier llydrus Aquaticul De Ster
van de eerlle groorte wordt i'1 het byzonder het SLANGEN.
HUT, Lucida Hydr(E genoemd. Haare ler,gle l1dt HEVEL.
in
o:n te

\V A T E.

77.

in '7.vnen Prodromo Aflronomite, oP. het j:t3r I70ö, in 13·, 7'.

18//j Si. de bret:dte regens ht:t zUld~n 22", 23', 26/1• De
Arabie'S nor:nen ~e A![Jbarad.
WATERSPIN. Is et:r,c foort van OlJgedieIte dat op het water
leelt hebbend\; k,s van d~ Sp:r,nc;n tn iets van de Springhaan~n. Het hoofd is als een Springha:i:l met ui:puilende
00 'cn. hceft zes poot en en is voor het overige als een
Sp:;ln"KOp; van kltmr ACchgra HPV; loo;:'t zoo wd op het
wa;t:r als op het Land. Vncrlyk op eeni 6e kwaal gelegd
zynde, zal het dezelve cliITolveercn.
\L.·1TERSPRONG. Wordt gem~aLt tot verciering der Hoven.
zyllde ecne beweeg:ng die men het water in de lucht doet
Jilaakcn, door he:zelve .uit een bak langs e('n leoden pyp te
doen ne,jervalkn, en Uit een kopje, op de ondell1i; ope.
ning van de pyp, die wederom naarbo~'en loopt, te veorfchyn IC doen komen. De fn~lie beweegll'g. dir: het water
door den val bd:omt. doet hetzelve br dell uitgang op Îprin •
gen; zynde de hoog~::: evcr:redi~ met den bak waaruit het ne.
der~3a:t. Om zoodanig ef.11 \Varerfpwilg re maalten J moet
men de voli~ende twee zaaken in acl:t neen;c!).
1. W~imeer de Waterkom van d:: Font"j.l gemaakt is, moet
men op het u:,erite om de Buis. die met een krommelJ ei/eo
boog. var.onder den gror.d J ia het t:lidd.::~ daarvan uitkomt,
een koperen kraan fl.!llen. evenredig lUt"t de wydte van de
Dui., om bet neJcrvallenJe water op te houden, of èoor de
upenir::;: te laa~en uit[puiteo, en zoo veel hc0 6er re doeo [prin.
geil. door well:c perffing wen het watt.r byna zoo hoog kan
l.1Oen fprin~en ais de Val is.
2. D:! llam van de BUiS. die in het midden van dil kom uitkomt,
en waarop men het kopj\! zet om ècn Sprong te maaken, moet
nn::r één Uitg1lög hcbb~n. zoo m~[1 het waf er. in cent: enkele Straal. huog WIl du.:n fpringen. OOK moet men etnlge
:m :ere kopjes daarop kunnc;1J zetten. die andtre Figuuren
va:) waler lIJ de lucht vertoonen; en in de kom, boven
aan, moet cene opening of buisje zyn om het water maat
:zoo verre te doen wcgloopen dat de ko:n altyd vQI water
b!yft.
WATER' STERREKR VID. Zie het Artykel TalrOhH:1M.
\V AT EH. VAL. Is een groot c:eraad in een Lufihof. maakende ecne Cafcade. vallende het waler van cer.e kleiner in ee.
I1\: p,rootd ko:n of fchulp. naar beneden toe, zig bIeeder
cn bl"~eder verfprcid~nde.
WATERVAREN. Zie het Artykel O~MUND4.
W AT ER V AT. Zie het Artykel V RACHUS.
WATERVERW. Dus noemt men cene Verw, die :::\;: ~':
olie, maar lUet water gemengd is.
Ccc a
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\V/\TERVf<'CfI. Dus wor,!! i~ het ,LyzonJE'r
Il.iv::rdr. il
gcn,l~mc!, die ZJ;' '~r SaU3 alLt;enlYK uit bet wat(;l' g':b edUl
,:~'or.~t. grh:- r~(,! na:trs.
WATER Vfl.U.::S. Hydropbobia Zoo noemt men eene wonder-

Jy:. c fourt v~n R:::tlt:mye:omdac de c!aardoor aangetalleM;;n.
kl:t:n het wata zeer f.:hu\';en, ja zelfs zoo. dat zy :l!s de
Ziekte op het hev~llt: is, de handen vreefen te waifchcn,
of 0111 W:Jccr te crinken ; en hierom wordt deefe Ziek{e elgcnlyk \Vatervrees genoemd. De oorzaak deefer wonder·
baarc Ziekte is de beet van een dollen hond, kat of wolf,
of eenig ander Dier; wa~rby op te merken liant, dat het nict
a1:;:(;;n de beet, maar 00:, het fpeekfel is, 'e welk met een vreemd
d,ml;b(;;eld aangedaan. en in de wonde gehragt. en van d~ lr
in het bloed gevoerd is; W<lnt het is bekend dat 'Ct in i;"t
[reekfe! veel geefiryke det:len zyn, die, :lIC~lS beflllet zj'n·,lu,
baar woeden!.! denkbeeld, door de r.1e~ de tanden gem:J~ktc
wonde, a:m de Gecilen IlJcdedcelen, en dus diergelyke verwo::dheid, vreefe des waters. en de overige eigenfehappell
van den hond vcroOfZólakcn. Het begin fel deefeT Ziekte wordt
nog wel gCllc:;;[:m, maar als d,. zdve illge'.':orreld is. heel zeI.
den volkomen. In het r:el1eefen is 'e nooou::lwlyk op nIce
zaaken acht te geeven. vooIeerfi, dat men den v.:rdérell indrang V3D het bcflnettend vergift verhindere; ten tw"eJc
dat men liet wocà(Onde denkbeelJ weder uit de Geefien lei·
èe. HèC ctlfh: wordt u'rg(;werkt door Scarificeerm. of door
het zetten vJn Euc,tar:ellen, of Veficatoria UIt Mo1l:erd, A·
j:lin, Knoflook, ~Is ook door het opleg~':ll van Wylllli:r.
Salie, cn èe haairen van den dollen hOlld, enz. Na uef;kn
kan men gebruiken een Emplaflmm uit TL'eriac, met het Ol.
Scorpioll. com,' of 't Emplaflr. dia (rt!j; U, Rfll(1"di, of e~'n Ca·
tllplajina uit }hrl;. RUIre, &orc/. Rad. Aliii, Pdv. Rad. Ari.
floloeb. rot. Gntiaa. 1;ior. S~m. Sir){lp:, &c. III ','";11 r,e},o()):r.
't Woedend der,kbecld wordt uit de Geefien ~~elcidt door g:f:.
dryvend~ en bez~3drchc Zwe,etmiadelen.
Men kac de:;(;!H!
geeven 1D allerlei gedaante. Uit de volgende. a Is Rad. Plm.
pinelIa Sem. Rl/tre. Hyperic. Rad. Villcctoxic. Gentian, Abfilltb. Àrtemis. L~p Callcror. CO,Tn. qer'U !:It .Terra Sigi!l,~t.
Melitens. Strigonzens., Myrrba., Tber~ac. MI!bTt~at. Bezoaf'(.~c.
Jovial. Mi!!eral .• ~lltl1noll. D/apb~retlc. A/ltlbectlc. Poter.
nabar,. Ant/mon. TlIlctur. BezoardlC. Sp. Corn. Cer'/) , Succl7lat.
Sp. Bezoardic. PALMaRlUS heeft een zeker Poeder tegens
ó:eCe Ziekte, 't WIoÎK in groore óll:htillg is, en aldus befchreeven wordt:
t

pw,
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Fol. AVJymb. vuig.
Artemis.
Fetonie.

Cellt 11:il!.

Jlyperic.

MeliJJopb'Jll.
Ment IJ.
P/ lllltal·
Polypod.
Rutae.

Sa Iv.
Verven i!. q. pl.
F. Pu!'Uis.
D~ Dofis daarvan
clii~ warm fap, of

is van ;j tot ?iij, om te gtbrl'iken, met
met Rob. Sambuci, Jupirler. Tberillc, of
'V)'n. I-IwRNIUS maakt OOK veel werks van zyn Poeder, dat
alJus b:.:rcidt wordt:
~.

3

Tey.rae Sigillat.
6
Ca1Jcror. fiuviat. Cale.
Rad. Gentian.

F.

Pul~is.

5 ij.

5 :ij

De Dofis daarvan is 3i in 't Decoflu1U Cancrol'u11! flwvi~til.ln
d~ Au!], LipJ. van Ao. 1699. pag. 3. wordt dit befchrecven I

IJ.!. LicLen. terreflr.

e):fi~at. [5
Piper. Suutiliff. Pulv. if. q.

Pu!v~ris.
'!J.

F. Putvis.

beo

't welk n~n:tonds na de laatinf:, md at van te \'ooren het
fchadi~~c deel afgcwarr.;ben is, kan gegcc'len werden. 't Is
0')1; noo.~;,:~.~kelyk d:lt de klederen, die de Ly~(;r aan had.
gtw~fTch,;o, word~n
Kan men op dCt:[e wyf.: zyn Mg!llcrk

nkt berciken, zoo is 'er nog overig dat nam (kn Lyder on.
VOD:z:ens in een Vy~er of Sloot W'_I :'.1] d lbo'.\;!, opdat
hy, Uil vr~<;re en (cbrik voor het v<:.ullllken, het raafèndo
dt:rl:l,:-eld \"erliefe.
.
Wf~Tl':R UUR. CI'jtJedrl!. DeefJ "'orL:1 op ondc~rcneideM
wy:en ~çm;;a;;t. Men gdJru!kte ze cuds:y-;!s ilJ pl33tS Vln onzo
hedcnd,1;:gfcbc Z~rd~co~(;r~. OlJdt:r anct:tcn OGk als volgt:
_Dov"n was een t;ltis. dat men met w~ter vuiJe, 't welk onder
een klein gat, met een goud plaatje belc;:'J l.ad, waal door het
water we;~loopen lwn. In dit ~!ater w!erd een fiukje lrurk
gtJegJ. dat allyd boven dreef, w3adn een draadje ftak dat
Cc c 3
3~l:
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aan t.et glas, toonde noe ~~~t het wa~. Des W;ntcrs Hel' het
200 got:Ll met nis de, Zomers. omdat de l.oude het wat!;r
faamenrr?!,! en dikker m~~kr.
\VATER WAAG. Libella , Niv~fl!J,_ I~ een JnftrlJm('nt V'a~rdoor
men eene Horizontaal-linie van ecne plaats tot de anriere nfo
zien of verlengen kan. zoo dat men he,zelve by de ver(cl1:l.
lenJe foorten van waterleidingen ten hoogfle noodig hel;fr.
ten einde men weete, ho::veel de plJats, werwaarts het water
Z1! ge!ci:lt worden. dieper ligt dan de andCl e. vanW.lar het
water afgeleidt wordt. Mtn heefe van dezelven reeds zeer
"eele fcolten u::~evo~dcn, cn VITRUVIUS noemt 'er drie van.
Lib. VIII. Cap 6. De e{'llle noemt hy Dioptras; de tweede
Libram aqU!!ri'lili en de derde Cborobate:n. Vermits hy aan
d:: laa:üe de voor];e~r [:c::fc boven de twee eerl1:cn ,zoo heeft
hy dezelve aPeeT"llyk bêfchreeven. Dierhalven is J1et onzeker.
l1C't! b,"idc de eerlten ei;;miyk gefchapen zyn. fchoon PEitRAUL T
in zrne A3nmddné'';:,~ OV2r deere plaats. p, 264. van gevoelen
is, dat d::: Li!·rr: aq16.~:'f! hetzelfde Inllrument v.y. 't geen de
Pyp. of Pompr,:ec:tt:ls :11 F~~nkryk nog hedcndtiagfch gebrui·
kc'l. er. h::t\V(:'!,e uit twee LiniaaJcn bell:aat, di:.: regthoekig
(;; f.la:lJ(:ngevct:~ci zj'n. en in eellen heweeglyken ring dusda·
nig ;(unnen op~::;J~~gtn worden. dat een van hetzelve door
de Zl'lJar.e v::n belde horizontaal wordt. De Abt MARlOTTE
1,1ccfc getoond. hoe men den Cborobllt~m kan verbeteren.
~:elke verbetering PERRAULT pag. 265 btfchryft. Volkomen
W:<rerwagen heeft PICC.\r:A. HVGENIUS, RÖMER en DE LA
H we uitgevonden. wclktn in P ICCARDi Traite d'J Nive/le
tilmt. Cap. 2. p. 47, Je,!'l' beCchreeven worden. HARTSOEKER
hetft. deels in den Mifce/lr:;zis Beroli7lenjiblls pag. 320, deels
(10k 0i> een enl;el b'ad. in !Jet ] aar 1711 te Amfwrdalj} ge
drukt, drie nieuwe foorten van dezelve ontdekt. Van :\lIc
deefe Uitvindingen geeft L. C. STUllM, in zync Aar.wyjirzg
fot bet NivelJuren, die in het Jaar 1]15 te Augsuurg in 10:10
is gedrukt, niet aliecn meer bericht, maar voegt ook daarhy
nog andere foortt'n van diergelyl,e 'Varerwaa~en. JAcon LEV'
. POLD in zyn TrJéhat van Nieu~lJe Water· en borizor.ta41. c..v!Ul·
-geil. 't wel:':e hy in 1718. in 4". heeit uitgegeeven, eircht
tot eene zekere Waterwa~g, de volgende eJTentieele of wee.
fenlyke l1:ukken: dat zy n;!3mefyk t;eelJe Friétie of wryvir.g
lyde; verfcheide afzigren of Diopteren hebben. cn bekwaam
2y om met dezelve J uit ecne iegelyke Lbndplaats, in korten
tyd, verf.:heide proeven te m.1Jken: dat zig dezeh'e door
haare eigene zwadrte accuraat ttelle. en telkens. zoo dik wils
men ze beweegt of vcrfc;mift. de eerll:e Linie weder raake,
en eindelyk. dat de Matt'r!e van goed Metaal en niet v~n
hout zy. omdai: dit, by vûg:'g of droo~ weêr. zig opwerpt
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o.f krom trekt, Hï bcichryft tt:If"n~ Iw~e ra.')r!,"n van zyne
eIgen UItvinding, \'.1n dcwe!J,en voo:r.aamclyk de: ,'cne UIt twt:e
Liniaalen bdbJt, die zig in h<;t mijden In rc;;.c ho::ken [;)".
den en in dt.: pr"él\,k zeer goed bevonden \\',JIder'. Zie zyn
Theatrum Staticm;:. P. 1V, JOHAN FRl':DERI J( PENTHER ,Hof.
I,amcrraad \',,'1 dt:n Graaf van Stol berg , beLhrytt in zyne
'Pf'IIxis Geometr:te, Cap. 6. p. 84, Ao. 1732. eéll hyzondcrln.
fhument, 't bCL:n hy tot het Nivelleeren of \V J:erweegen
v}()r zeer dien!ti~ hou Je, en hy too')t deszelf$ ge'Jruil( zeer
(iL!i~eiyk in twee Or;'::!'l~n. Het medle komt ti' de Wa!~(·
\'iJ_a,; op de Rd!ji:.~ti3, (!at is, op derzelver bdlcn lige hurlz~l)[a;;l liell n~ .I ,lil , wt;/!(:! doergaJnds daari;) uJOet bdla,JO,
d.lt Je Afzitjtt:n Cf) Per(peébven dusdanig ingerkht worden,
dlt, indien lT;cn eens e;.!nc ho.lzontaaHinie daarJ(;or heeft
doen aff1:ecken en v::rvolgens bet Illlhnment O!lJla:crt, men dit
1.i,clte;'eIJ(banJ~ alwc's weler 0;) dezelfde Lin:e treft.
V;.n'~RWERGEN. Nivelleeren. Zoo wordt Je weetenrchap
gL:llOCllld, om tot de waare en onzigtbaare hoti:l,Onraal·linie,
e ~Ile ándert: met haar parallel gaande zigtbaare te vinden, t'U
d'!2rdocr te ontdekken, of eene voorgegf'cvene plaats, tegens
ec:,e and~rc, hooger of laager ligt, en t,otved IJ et verCchil
V;;rJ deeCe twee pIaatien bedraagt,
Men heeft zulks noodig
by- wa~trIeiàingcn, by de aanlegging van Molen- en andere
werken, die door het water hunne beweegir. b moeten verkryge;); en hetzelve dient niet alleen tot de vercerering van cie
r.:el ... ::,gelegàe Waterwerken, maar ook va:] de in aanmer.
bl1~ van het water Cchadelyk leggende Weilanden. Insgelyks
o:n MoecaiTen en andere onbruikbaJre gronde!1, tot bekwaa.
me en vrugtbaare Landerycn te maJken. Gtlyk nu deeCe
Vleetenichap eene van de voordeeliijf1c en heerlyhfi~ is, zoo
is dcz::lve integendeel in de oLlTellii;g Cl'ne VriIJ de delicaaa1e.
vet.;,it; iemant, dk niet :d!e 'Jlyt t;n \'oort!:~:i;~f]eid da.rby
gC'Jrlili\t, zig gemakkely'; bedricgf:n en in 11:;[ a fiJI (:!çtc;n geheele
VOeL'~'1 nAren kan. PICA!tT, 1..1atbnl:at{cltJ' van den Koning
van Fral,;trylt, die door 'lede ondervinding dit werk begree.
pen, en het inzigt dat by dien<lan;;a:lIlde beelt gebad, reeds
ter Zyller tyJ in n.:rfchetJc g::It:;;c'lh _Jen !;"t'"0lJd heeft, is
de elr:1e geweefl, w;.::!\t.: van deeL: zaak Cln .\l.i1~urcript heeft
n2r;~ladren; 'r wel:; vt!rvo!gc:lS door D!': LA Hl R ~. met goeJe
a.lIlIUCl'kingen, onder den tytel: Tr"ité Ju Ni-;;ellemmt, in
h:_ t Jaar J ()48 te Parys is uirge 4ee<len, welk Bock L, C. STUR.!.f,
in zyn \VL:lk van ba Ni-;;eileeren !Ot eenen grond ge:egd
hedt, 't wdk in het Jaar I ~ 15. in de HoogduitCche Taal te
Au~sburg gedrukt is, waarin by hier en daar zyne aanmerkin'
gen bY6evo;.:gd, en alle hem eenigfints bekende [oorlen van
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never,s derz~lver ~fbrulk berchu'evcn keft.
',rent in l-)et by!.A;:;!;;r geledeil re worden, 't gccre
~e KO:l:' l~ly);e R 1::-1 t:1J r:::chonicus ] /Icon LEUPOLD, iJl 1718.
jl1 zy;)C A.l:::U::(i;;g tot bet l:'Yaterwcege:1 :nede~de:.;ld, en na·
oGlhand in ~} Il~n Dcatro S;a,tico. P. 1 V. g 5 Jèqq. grondig ver·
klaard ~leert.
Dl! oeff~nil1§ van deeze zoo M03z:!~]{elyke Weetenfchap cc.
ruil \Tooroll.JnlClyk: IJ op eene goede Voorbereidin~, di~
d:!arin bdl:aat. dar men ;jlvoorens den grond, of het land 't
w.:llç gcwaterpall: zal woràeR. zeer w~1 In oogenfchyn bleeu:t,
of w~I' in 't geke! affchryft. of in den grond legt ,om de
flandp!,aatfen zoo veel te gemakkelykcr te kunnen verklefen;
(>D(ler de\'/elken' al~d3n die VOor de bdlen te houden zyn,
d.:ar de bodem of ;;rond vry en even is. 2) cp bekwaame en,
zf\:cre Inll:r:lm::nten. van dewelken onder het woord Vlr A,
TERI'! AAG gehar.delJ is. 3) In eene zeer bed~gtfaame oerFt:·
l1ir~, vlaarb y' men voor c::r.e iege:yke veranJerlng van de
St:;r.dpI3~ts, W:>ilDcer ZiJl!;, in \'er-afgelegene plaat[cn gefchicJ,
,het v(:rfchil tuifchen de'1 W.laren en fchrn~aare Horizont wel
<11:1'1' ~rkt; 't geellc, [choon het ten boog!1:d mJar één du~m
:ka~ b<!:!ra2:;en, ro;;tam by veelc na malkander genomen
fi 'nu;>batfen, e:nd~l}'k wel eenen voet en meer lJil';~aakt,
w'~uv.'n men met veel Lut naleefen l:an LEUPOLDS Bifcbr'j'
~Jin,~ 'l!an nicnwe 'Vuter- el! llurizo;ztGai-Wagm. p. !l3 feqq.
W.'\T~R WEEG ING. Zie de 1\ity~els W.H2RViH1G tm WA'
TZRI'!EEG!!N.
,'\V :\T2R WERKEN. Betel,ent in het <1Tgcmeen allerlei [oo,ten
v~n Machines (;f Werktulgen , die door het water be\\'ogen of
g~brllikt worden om hetze:ve te doe!) ryfen of tegen te hou.
een; III welken zin, Water molens van al!erlei fhg, iluifen,
waterleidingen, &c, waterwerken ge:12amd kUlJJj.en worden.
De bewoording var. \Vatcrl'.'erllen. V'IP W3t natuur oek, wordt
r:ecr by zonder geb, uiia, voo:- zq!ke 1'.1 ,;ch:ncs di:; I!nl;el ge·
bruil:t worjen om het water o? te weri,.;n.
'\Vy zullen beginnen met de befchrY"in~ van dat van de TI nJ';
van Londen, 'c \~elk b.,wogcn wordt door hfOC gemet;ne Ty
w;:t\:r van de Rivier de Teems. AB (PI.AAT CCLXXflI.
Jïg, 3) de Asboam van r.,,: Waten\'ieI. is negentien V~~C
lang, heeft drie VOEt dia'il:;:er, wa:llÏ:J C. D. E, F, vkr
fiel!i,!3 van arm~n zyn, agt 1:1 lC~ere plaats, waaraan vaftge.
maakt zyn G, G, G, G. vier R :n,'~.;n of ft~l[els van Velgen.
twin:ig \~oet in diat:1ctcr; en t1<.: Vlolten tI. H, H. van veer.
tien \'oec lang, zyn agtl;'~1l duim dit:p, .,;yndc omtrent ZI;:SeD·
twir;ti~ in ~etJ!e.
.
Het Wiel llb"t met de~zelf5 twee ~o:ry~ers cf m:l~jel·P.:nr;"n
AiJ,
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AB, op de twee Groef- Yfers in d~ fiul;ke-n MN, zynde twee
gwote fpaak rn, wiel" Fulcmm o. pro?, e!';:n gl:boo;';-1 fl:uk
Timmerhout is L; zyede de:: fpaal~ell ci,kcivor:T';g ;:;emadkt op
hunne beneden zy;:!e tot eenen Bo"g VJa cll;:~ R~,::us 1'.10, en
iJl dcrzdver pJaatren gehcu.:len, dG0r twee B-cngiÎ:ut.I,:ón , v::lfl:.
gezet in den itam L, door twee groefg:!tcn in den fpaak lVIN.
n~t W,31 ;S, oy deefe fpJ~ken, gemaakt om te ryf,:n en te
vallen met het Gety. 't welk op dC\Jfc wyf\! gefcbiedt; cl;;:
1Înak,m l\1N zyn zeltien voet lang, van r,1:. het F:!lCr!H1t van
den fpaak, tot 0, het Roer- Yfer van het \Vatenvicl. zes
voet, en van 0 wt (len Boog in N. tien voet, Aan den bodem van den Boog N is vaftgemaakt een fwrke driedubbele
kettinf! P, gemaakt na::r het fatfQen van een Horologie ketting.
maar ce linkerhand geboogen tot eenen Cirkelvan een voet Dialneter, hebbende keepen of tanden. om te fluiten in de fEaa.
ken van eene pen van geil.gen Yfer Q, van tien duim diameter, met agt tanden d,ia! Ïn. beweegende op een en As. Het
.mdere loife eod van deefen ketting beeft een groot gewigt.
dat daaraan hangt. dienende tOt een tegengewigc voor het
"(Viel. en 0111 te verhoeden dat de ketting op de pen glyde.
Op denzelfden As is vangemaakt een Tandwiel R, van zes
voet diameter. met agtelH'eertig Tanden. Daaraan is .een
Trommel, of Rondrel S, van zes rondreIs of tanden; en .op
denzelfden As is v2HgemOiakt T. een Tandwiel van eenenvyf.
lig landen. waarin de Trommel V, van zes rondfeIs. werkt;
(lP welken As een Windas of Katrol W is, waardoor een
Maîl, met de twee Windaff,m, het Wiel opwerpt of neder]aat, wanneer 'er gelegenheid. toe is. En omdat de Fulcl'U1ns
van de fpaaken MN. in den As zyn vlln de Trommel K.
l1aamelyk by M of X. in welken fhnd het Wi,;:! ook verhoogd
of nèergelaaten wordt, zoo is het Tandwiel I, I, altyd
op een gelyken affr::nd van 1\1. en werkt aityd e\'enredîg.
Door middel van deefe Machine zal de kragt van een gemeen
,r.-J enCch omtrent vyftig ton gewigt ty[en.
1, I. is een Tandwiel, vaftgemaakt naby het end \lan den
glooton As. van agt voet diameter. en vierë:1Vc:orti; t:mden •
werkende: in de Trommel K, van 4 ~ voet D[amct,~r, en 20
ror;dCels, wiens as of fpil van geflagen y[0r is, 4 duim D~a.
meter. liggende in Yferen grOfl'iCn aan ioJor end. gdyk
in X.
Z Z Is een vierdubbele Hefboom Van gefhgcn Yler, zynde
het m~taal zes duim in 'e vierkant. Glk;;: nel: gekierd zyMe
een voet vq.n bet Centrum. 'e welke vall;.Zc;njakt is in gro;:.
ven om ieder end. in twee hoofdflokken • 'beneden valhie<
maakt met kappen. H~t. eene end van dit Hefyfer in y. is
naaftaangrenzende gemaakt met het end van den Asboom X ,
Ccc 5
waar·
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waaraan deerc enden zes duim diamf'ter zyn, hebbende ieaer
eene Jus in de enden, waarin eene Yfere wig geftnoken wo:dr,
de eene belft in her end X. de andere helft in y, door mid.
del waarvan de As Y draaÎt rondom het Hefvier Z Z.
De vier Dekken van het Hefyfer bebhen ieder een yreren
fpeer of roede, vallgemaakt aan hun boveneinde aan de re.
fpfél:ive Libra of Hefboom, IJ I, 2.) 3) 4. met drie voet van
het end. Deere Hefboomen zyn vierentwintig voet ktg, bewee.
gende op middelpunten in het Raam bb b b; aan het end van
welke, by cr. 2..3,4. vereenigd zyn vier Roeden met hunne
forceerende ploegen. werkende in dl, 2. ,3, 4 t vier gefi<lgen
Yferen Cylindcrs. van vier voet en drie quart lang, zev:;n
duim van boven geboord, en negen beneden daar de kiepp(;n
leggen, vafigcmaakt dnor gefchroefde gebogen Lynen over
de vier garen van een hollen fiam van gefiagen yrer ,hebbende
vier kleppen d;;arin juift over e e e e. by de vereeniging daarop
aan den bodem van de va~en of Cylinders, en aan een end
eene ZU1RPYP of tralie f, gaande in bet water, welke alle de
vier Cyhnders ll;iteréénvoJgenJe vervult.
Van het onderfl:e gedee1te der Cylinders cl r, d 2., d 3. d 4,
komen nekken uit. draaiende boogswyfe opwaarts, als g g g g,
wier oppcrfl:e gedeeltens als befiagen zyn met gebogen Lynen
om lUe op te fchroeven aan den ftam bIJ b b; welke nel,ken
openingen hebben van zeven duim diameter, en gaten in den
{lam van boven, daarmede gemeenfc.hap hebbende, aanwelke
verééniging vier kleppen gep!aatfi zyn. De ftam is voorzien
van vier Bulten of UîtO:eekfels, ibande buitenwaarts regens de
kleppen, om ruimte te geeven Voor hunne opéning en toeilui·
ting; en aan de bovenzvde zyn vier gaten geftopt met wiggen,
om by gE'kgenheid uit tc neemen, om de kleppen te zuiveren.
Het eene end van deeCcn ft ..lIn is gef1:opt door eene Wig i.
Aan de andcre Yferen pypen zyn gevoegd, als i 2, door ge"olien Lynen. waardoor het water opwaarti gedwongen wordt
tot et:n~ btgeerde hoogte of pla::ts.
Naaft deere vier.jqagam, zyn 'er nog vier anderen, geplaatft
aan de andere cnden van de Librce of Wa3ges (verfcbynende
hier niet om verwarring te m~aken, maar Om aan de linkerhand gezien te worden) zynde de Roeden vaHgernaakt by
n l . 2 • 3 • 4, werkende in vier Cylinders t met hunne deelen
d d, &c. e e, ft g g. en i, gelyk te vooren befchreeven is,
{laan de naby k k.
Aan het andere end van het Wiel (by B) is gepJaat{l al ~e_
zelfde foort van Welk als aan het end A befchreevcn IS.
llaamelyk:
<

Het
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I.

IJ,; Troill'1)el of het Rondfel K.

De S,'jl X.
IJ et Hcfvf,;r y, Z.
n~ Zuig·pypen f·
De vier Waag\:n {)f hef~'lomen ac. ac,
A;:t forceerende Roeden ad, ad &c.
A~t Cylinders de, de, &c.
,
Vier ft'lmmen, wCldanigen als e e, b b.
T\vce forceerende Pypen ~ als i.

&,...

Zoo dat een enkel Wiel 16 Pompen in bcwccging brengt. AI
welk werk in geen Perfpcé1:iefs-gezlgt kan vertoond worden,
zonder hetzelve geheel verward en duifl:er te maliken~.

Eene berekening der boeveelheid vm TVater dn~r dq Werktui.
gm aan de Brug van London opge"..vorpen.
In den eeri1:en Boog naaa de Stad is een Wiel met
duhbel werk van
•
_
16 kragten
Eerfte wiel dubbel werk aan het eene en
In den { enkel aan het andere end
•
• 12.
derden· Tweede Wiel in het midden
•
•
8
Doog
Der·de Wiel
,
•
•
16
In alles 52 kragten.
Rene omwenteling (revolutie) van een Wiel, maakt.
In iedere kragt' . •
•
•
•
2
ftreck.

r

Zoo dat eene omwenteling van de vier Wielen m3~kt I 14\1reken.
Wanneer de Rivier op zyn hoogft is,l!:Jan deWwle:J l
zesmaal rond in eene minuut, en neg!! 41 maal ( 6
met mid.lelmaatig wáter.
•
Het getal der ltreeken in eene minuut
•
634
D.;) fireek is 21 voet in een i' duims opening, klimt 3} .
Aegal.
De opwerping in eene minuut
2°52 lans.
Dat is 123120 GalIons = 1954 Oxhoofden in het Uur, en
naar evenredigheid 46~9(j Oxhoofden in een dag, tOt de hoogte
van 120 voet.
Dit is de grootfte hoeveelheid welke zy kan opwerpen, veronderftellencle dat 'er geene onvolmaaktheden of tujf~henpoo.
fingen by voorvielen.
Maar het is gewis. uit de volgende àanmerklngen, dat gèet1
Werktuig zoo veel kan opwerpen J als bean:woolden zal aan
de
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de hoeveelhCid v:m water, die de Cylindér bevat in de len~te
van de larlgtCn, ot de bcweeging der Zuigers. W:mt, eerlh.:'
lyk op,:nin t: en Ouilin~ V3n de klepptm loort ten naal1t:nby ZOO
vc.:e1 v:m die Kolom, als Je hoogte die zy ry!l: eo valt,
Ten ~weej:.:, geen Le-1er i, fl:crk genoeg \lvor J~m Zuiger,
maar daar moet geJuurig et:nig w,tter uitloopen of uitged:ui\t
worden, wanneer hetzdve tot eene groote hoogte geklommen
is' en, wannecr de Iwlom kort is. zoo zal ze het Leder nict
g~noeg drukken t~t d\:n Cylinder of het v~t: maar, voornaa·
melyk aan he.t ~egm ~f de eeifl:e beweeg;ng van den Zui:;cr.
is 'er zoo weuJlg gewJg: ;:an, dat, VOor cn al(iër het Leder zit;
kan uitzetten, 'er re('~5 eene ontlaitin h is.
Te:) derde, en dceCe ontlaf1:i'lg is meerder of minder, naar·
ma ale de Zu'gers zwal,ker of fierker gclederd zyn.
Ten vierde. wanneer de Leders te zagt worden, ehn zyn zy
niet in lhat om de Pylaar die opgeworpen moet worden te on·
derCchraagen.
.
Ten vyfde. indien zy zeer digt geleclerd zyn, zoo dat ze geen
W:l.:\!r ;j,)orlaaten. dan wo!d~ ee~ groot .gedeelte der kragt van
het werktuig, door de frlèlle of Cchuurmg verfirooId.
Vo!gens eenige proeven, allernasuwkeurigfi gemaakt op werk·
tuigen, wier deden ruim en v~imaakt wcgcl1;eld zyn, zullen
zy cen vyfde en fO!D:yds een Vierde gedeelte vcrlieCen van de
berekende hoeveelheid.
Hoe 't ook zy. de onvolkomenbeden of gebreken van Werk·
tui"cn kunnen te fa3men vergeleekcn worden, dODr de bere·
h
. deef.:n vcr·
l,ende
hoeveelheden van k'ragten ; want als zy m
fchille", zoo zullen zy naar evenredigheid verfchillen in hun.
ne daadelyl,e uitwerkmgen.
Ilet vm:;ogea 'J)lIardoor de lVielen bewogen wordm.

H;t ~ew:~;t v Jn den pylaar van water op een trek van 7 duim
cllaUlctcr en 120 voet hoo;;
7 x 7 49 it. De ponelen van zeltien onccn
in Ctll Y J;d J ten llaaf1:cllby.
40 Y:!rJs hoog,

=

19óO'tJ in ceLCIl Tjek des Zuil"ers.
8 tr"kho o v..: ral opheffend~.

=

Het gantCche Gewigt 1 5680 ~ = qo Cwt;
7 ton of v.at ge·
wigt op het werktui~ in eens.
.
Alda1j trekt het HdyCer dl! W3~g (Libra) 5 voet nn den
trek, en 8 I 3 voet van het middeJpunt

ton

b
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7 ton
~, 3)

3
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Wentebar.
1It;{ Spoor· Wiel

I

(9, S. (on op den trek.
2,2)9, S (4, 3 ton op t:cn rol.
4

Radius het srooto Wiel 10) ::: 7,:1 (I, 72 ton.
20

De kragt op de Vlotten 18 Cwt. 40 #. 34,40 Cwt.

:M ~ar om voor de: Schuuring en de [nelheld we te fiaan, kan

lT'en fieili.;n I ton t
D;! Lepels of SchopriemeD, 14 voet lang. 18 daim diep;
22,4. vierkante "oeten.
De val van het water is in een middelm.at '2 voet.

-=

44.8

-

6Gall. in een Cubicv.

268,8
10,

lt. in een Gallon.

112) 2638 (24 hocderd.
De fnelheid van het water, 4 .,oet in 21/' / van tyd.
2 rJlI- 4 voet:: - 601:
6gS- voet per minur.
De Snelheid van het Wiel = 310 voet per minut.
Hoeyeelheid uitgefprcidt op het Wiel, overeenkomfiig de
fnelheid van den 11: oom, 1413 Oxhoofden per fe~onc.le.
Maar by de fnelheid van het Wiel 645 Oxhoofden pcr [econde.
De fnelheid van het Wiel tot de fr..t.:lheid van het water, als

=

1 lOt 2, 2.

Fig I. PLAAT CCLXXIV. vertoont eene fraaie en zeldCaame
Ma~hll~e om water op te werpen. gemaakt te Nynphenburr, t
door den Graaf de Whal, Meeiter of Opziener der Weyk.~n
VJn den Keurvorfi van Beyere~. Dit Werk rui{; voert het wa.
ter tot de hoop,te nn vj'ftlg voet in ecn Bak, ten gebruike
voor de Keurvori1:tly!(c Tuinen.
Het water van h~t Kanaal, v~llende langs de hellende vlakte
2, draait het groote \Viel, vertoond in de Figuur, den omtrek
Tan het wci!.:e. door Tanden, den boom D beweegt, en het.
zelfde aan de andere zydc; hieraan zyn vafigemaakt de Zui.
gers. van 16 werkende Pompen G, vier aan iedere zyde van
den Boom, gelyk in de Figuur vertoond is.
Van l\Oder d~e(er Pompen is eene Pyp, door welken het wa-

""
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ter gedreevcn wordt Î!l de pyp O. cn vand~nr door de PYf

P die hct:wl vc

in den Bak geleidt. Dcefe Pompen zyn fdam
v;reenigd dt)or Piankr.:n. llIt!t y[crcn Idlmpen, om Z(! VJft te
maaken, gelrl, in de Fig l ll1r gt;zit:n k~n w·)rden.
Dit is een z\.!er goede M:ci.in:!, en waardi h om naargerolgc!
re wor,jen, 't zy in 't geheel of tcn deele, wanneer Clicn Walt;r
tot e(;:!~e z:!kere hoogte moet opwt::tken.
Wy zullen dit bericht van ~Vaterwerken bef1û:t:m, mc~ cle
befchryvil:g van lIVee Machmes • die meeft in IIoll1nd g\::'
bru:kt w()rJen.
Fig. 2. Ibid. vertoont eene andere Machine om wa'er op f~
wcr~en. Het zelve wordt bewo~en door den Mail C, ge:Y;';
u;t rle Fibuur duidelyk blykt. Het groote Wiel A, A, G,
l1eeft zeven vi~rkaOTc gaten in deszelfs omtrek, als ti, A, A ,
die in eene Spiraalvorm loopen tot den As B. Het w~teT.
door de bewetging van hct Wiel, wicns omtrek pl1:a(Jg in
11et watt!r fcdompt!ld is, loopt langs de Spiraal Pypen [Gt dm
As, v~nwaar hct geleidt wardt tot D, maar hct wordt urt·
Jalt, cn door middel v::n de opening en de Spuit, gevoerd 111
~en Bak die ge;.:bikt is om hetzelve te ontvangan.
1-16' 3. Ibid. vertoont eene Machine, by de NederlanJ<:rs iil
geblUIk om hunne Oyken \'an water te bevryden. II~: be
Haat uit vyf l1:l:kken Planken. vOfmcnd;: eene foort van fchop,
als B; het handvat C hangt aan eene reep. vailgemaakt In
drie poolen. in een driehotk geplaatll:, en te faamen in A
vereenigd, gelyk ua de Figuur te zien is. De géheelc werking
van deeft:: Machine bell:aat in dczt:lvc te bllanceeren. cn àe'
zelve dusdanig te be!l:ieren, dat, n;<:!at men ze mt!t water
gevuld heeft, de3t:lve het water a~n ,1(> :mdere zyàe van den
dam moge 'verpen. \V,/ zuilen a!i::en'yk aan!;krken Jat de
Wed,man met twee I1:rceken ikgrs een halv..! Cuhicvoet wa.
tcr kan trekken in viel S~conje:J, 't weik vierhonct"rJ Cubic.
voet in een uur b~dra,1gt.
Fig. 4. Ibid. Is cene andere Mach:ne van àezeifde foort a:s
de bovengemelJe. De Figuur vertoont genocijfaam dcrzt'Îr.:r
f,ebruil,. Ze wordt door twee Menf.:;'.::n bewerkt. de een in
A en Ge ander in D. Het wtrktllic; b~",c~gt op het Cé:ntrcrn
:C. en ieder end wordt beurtelings JO het w.:lter ge:1om;>e!d;
w.1ardoor het in ieiiler e:ld van het wer/;(ilig vlo.;it > e!l daar
f:C:C klep is, O:!l te beletten clat het niet \,!ç,~er \1'fi',!OOP:;
cn door Je beurtclingfche beweeging van het werktuig, wo.:de
het dus org<;n0rnene wawr geveerd tot B, en vandaar, door
de S;)Ui~ C, over den Dam.
W 1'.1' I~R- WOLF. D~eft:n bevinden zig in de groote Rivier de
L.l Pi'~ta, in het Zuiden van de Wemlldien, en maak.:\} Je
S.:hr.:epnart zeer onveilig. Men ziet ze by !)1ntCçbe SChal-

ren
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ren zwemmen. De kop is ge!vk die "an een hond. Op den
rIJg hebben ze zeer groote haairen in plaats van fchubben;
en zy huilen gr.lyk Borchwolven.
W ATERZ UCHT. Hydrops. Is eene tegennatuurlyk~ Zwelling
des gantfchen LigchaamS, of van eenig gedeelte van hetztlye.
hebbende fot oorzaak een water11gtig vogt. Zy wordt verdeeld
in eene alge llleene en byzondere. De algemeene ia dat het
geheele Lig:haam; en de byzondere dat maar een gedeelte
d~arva:1 gezwollen is. Men heeft de Waterzugt Van het
h()-'"Jfd, Hydrocepbalul genaamd, zie het Artykel WATERHOOFD. De watcrzugt van het Hartezakje • Hydrops ptricardii.
W::terzugt in den Balzak, Hydrops [croti. De Waterzugt in
de Da:muoeder • Hydrops Uteri. - De naafie oorzaak van deefe
ge<7a3rlyke Ziekte, is eene Wei die buiten de Vaten geraakt is,
of eene fiikking in dezelve. 't zy in 't g:l.Otfche Vgchaam. of
iJegts ln een gedeelt::: daarvan; de a~nleidin;~ daa!toe wordt gegee.
wn door eene tegennatuurlyke gefteldheid in de wei zel ve, of in

ne

heteen ofander ingewand; de neven.oonaaken zyn van vee!erJei
aart, als eene tegennatuurlyke ta;/iheid in de Lympba, on!fl:aande
uit langduurige Ziektc:ms. als uit de S~heurbiJlk, Geelzugt, Op.
fiopping der Maandelykfche OntlaHio"ien, enz Als ook uit een
verhaaft drinken als men verhit gewee11 is; het drinken van Bran-.
dewyn, of een overvloed in de wei, die de vaten zelf doet
berfhm of uitzet; raauwigheid of f!l3rnengroeying der Vaten en
terugvoeren de aderen; kwalyk geftelde Ingewanden èes on.
derouiks, of dat dezelven geexculcereerd of door een Sirrb141
aange/aft zyn. Volgens WOYT bdl:aat de geheele Geneeswyfe daarin, dat men het vergaderde Serum wegbrenge en de
neven·oorzaaken in 't geheel vernietige. De middelen die het
vergaderde Scn,;n uitleiden, zyn Purgantia, Vomitoria. Su.
dorifera. en Diuretica. De Vomitoria zyn in den beginne_
als de Lyder no~ lh:rk genoeg is. van eene goede uitwerkinge
Van de Purgecrrdddelen worden de zoogenaam:le Ilydragoga
gebru:kt; doch oy de Pur{!GlItia moelen ook tevens Stomacbi·
ca, en in 't bfzonder 't Abfimbi1t1n gebruikt worden. De
Diuretica zyn Radix Altbtetl! Pimpinell. Glycyrrbiz. PetrQ[~li11.
Vincetoxic. Rltfci, Banlan. Lign. S(J,(]i~fr. Nepb,i~ic. Flor. Ge.
nift. Lapid. Cancfor. Tefl. Ovor. Sat. Abjintb. Genifl. Cicbor•
..Artemis, OIZO/lid. Agrimol1 Succin. 'Volat. Spirit. Tartari uri.
'/laf. Tintl. Silicwn Gta14beri, TinIJ. Tartari, Lixivium BenediEt.
MYllficbt. Mal'Vatic. Juniperin. IÎ ...
DOLmus heeft door het vo gende middel drie Waterzugtiglil
l,yd.:rs volkomen geneefen:

l]l. RatI.

\,.. 1\. TE.'

ï~4
~.

Rad.

A,~i;.

ti,.".

Rltb.

r":1"" "",-';e ara:;

Jlé,b ....j,;jil;! ,;:.
Calc;,:::,:tT.,.

.

~

B

.

('er:t.l~tr. j/~ll:.

f:fll·1to.·.

Jl1J,tis Cr/!l,~.i
F;Q,. AI:t,IO).

û!la

36.

I~Ij.

E~lnd.

G~r:iJt ..~:!a P. j.
S,1!. AJfillt~: 3 j.
AmmOl:!GC.

depllr. ~ 6.

Ar::llil. ri"j gmerof. :$ tIj.
~i~;lt. per s;02. ia loco caUJ.
IIIC ':e

fi;tret.

(5c;.Jde.
Rob. Euit:i.

]u':;;,e,.

z
tÎ ó

6.

S m!". d~ E,qatsrio. 5 i.
s~ irIt. L·!111lJl'ico.r. terre,?r.

Hj.

l\::';c~.

Om hien'an 'lesrtl3al 's daags te gebruil,en, ieder réis vier Je:
pels vol. De alhier dienftig zynde Diapboretica zyn Al:ti;no~.
Dillpboretic. en het door HnMONT hoog gepreefene Bezoar.
J.'\1illeral. Martial. Com. Cm). I ign. ppt. C071cb, p/'tf!p. Lap.
CII7Icr()r. 1lT1%{>. CÏll1ItJbar. Antimon. en Ilati'u. Sa:. tJ/J!. SUCeiIZ.
Tina. lJez~ard. mixt. Simpt. E'!ji:nt. Li.Z,'lor. Rob. Dml. Sa:".
'Lllci, Tberi.r. Awlro;n. Mere. Di,!pbJletie. cn d;;; ~',l;ia fiX'1;
Abfintbii. Clrd:/i!m;ed. Fum:z,.. Jrl'iip.:r. TIl'tal'. - Te,J uitwcndi;;t:n gebrUilte wordt het 0;. Seorpio;l. op het O"derJ.igchaam gel1:tC,'ckcn, zeer gepreefen; al~ ooi, de Sp. Jlmipet'.
lIle't Ol. d~fl· CIlT'UE gemengd.
WATT-CONVOY. Is een Schip, met allerhande ArtiIleryC!

voorzien, dienende om de kleine Scheepen , die over de
Watten vaaren, voor allen vyaDdelyken aanval te b~fchCi'..
men.
WATTEN, Zoo wordt de Noordzee, tuffchen hetvafte Land
van Emden, Groningen, Vrif.Qand en de daartcgel'ü\'er Jjg~
~endt: Eilanden genaamd. Hy Oorlogstyden is het de pasfa~ie voor de Scheepen val~ Hamburg, llreemen. Emden,
enz. naar AUlilerdam, die niet boven de vyf of zes voet diep
gaan.
WAVERVEEN. Een Dorp van ZuidhoIIalld, niee verre van
ÁmÛerdall).

WEB.

WEB.

WE DE.
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WEB. Eene foort van Weeffel. gemaakt van draaden • die
door malkander geflingerd zyn; fommigen daar,:an zyn in de
lengte uitgefirekt en worden de kam ot fcheenng genaamd,
en anderen kruJffelings daardoor genokkeA en de inflóg genaamd.
WEDERDOOD. Trichomanes. Adiantum rubrum. Pol'jtbricbum
Officinarum Dit gewas groeit aan het water, en op donkere
en lchaduwagtige plaatfen. Het gantfche kruid is het Vron·
wenhaair en Muurruit in kragten gelyk. Sommigen gebruiken
her tegens de betoveringen.
WEDERDOOPERS. Anabaptiften. Zyn Luiden, die zig voornaamdyk in de zeftiende Eeuw. len tyde. van de Reformatie.
in Munller opgedaan hebben. Zy verwerpen den Kmderdoop;
begeeren integendeel den wederco,)p van de geenen die uit
eenen anderen Godsdienfl: tot hen overgaan. \fchoon dit Ih~ns
van eenigen onder dezelven tegengefprooken wordt, begeeren~
de daarom alleen Doopsgezinden genaamd te worden) en lee·
ren, dat Chriftus zyn vleefch in 's MoedeIs Ligchaam niet
beeft aangenomen; ook gcdoogen zy geene Eedzweerirgen en
zyn tegens het A,npt van eene Overighehj. Daarenre!!en pre.
tendeerden zy in den beginne eene Monarchye onder zig. ov<,t
andere Luiden, te hebben, en hielden veel van de Vet;lwyve·
rye en van de Gemeenfchap van Goederen. In Ho'land wor.
den zy ook Doop'gezinden genaamd, alwaar zy, in hunne uit·
gegeevene be!ydenis, de Overigheid voor eene order,;ng van
God erkennt:fl, en de Veelwyverye voor onchrifl:elyk hall'
den; ook htlUne eigen goederen bezJt[en en handeldryven. De
Heeren Staaten - Generaal hebben In den J.Jare 171 r, door
hunnen Minill:er by de Regeering te Bern in Zwiiferland. aene
genera ale Amnefiie voor alle in het Canton Bdn ge\1alJgene
en onderdrukte noop~gezinden verkreegen. zoo dat aan de·
zelven door de gemelde Regeering wegefTaan wierd, om hunne
goederen te mogen verkoopen en zig naar andere Landen te
begeeven,ollder beding dat zy nooit in het Bernfche Gtbied
zouden terug komen. - De Doopsgezinden zyn oneer zig
nog in byzondere Leerwyfm onderCcheiden en hOUden daarom
ook hunne afzonderlyke verg:lderingen, die rr,en in An fierdam
onderfcheidt in die van de ZON. van den TORENen her L'\lf.
die hunne byzondere Len:t3rs hebben. Hunne gemeentt>ns
zyn niet zeer talryk. maaT bt:fiaan meerendciels uit vermo.
gende Kooplieden en deftige Burgers; in flaa! om onder mal.
kander, uit hunne eigen beurs. hunne Kerken, Prtdikanten.
Godshllifèn en Armen (die noglans genng in getale zyn)
te onderhouden.
WEDERGEBOORTE. (Ju de Godgeleerdheid) De daad van
herbortn te word~n door t{;DI: Gedlelyke t;~boone, ol de
X. DEJll...
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verandering van hart en van leeven , onc!ervoné!en door eene'n
Perfoon die een onciengend lceven verlaat, en oprecht,3!vk
een keven van dcc:gd en Godsvrugt omhelil:. De Wedu·
gt:)oorte is eene daad van God, waardoor hy den n;cn[ch,
door eene bovenn3tcurlybe werking van den Heiligen Geeft,
van het i~waad der Zonde aftrekt, en tot het goede langs zoo
meer bekwaam maal,t
WEDERKEER ENDE ZENUW. Een n~am die men geeft
aan iedere Zenuw. die hJaren weg fchynt terug te loopen.
maakende rnc~ dt:n rak waaruit zy komt, een fiompen in pl::ats
van een [cherpen hoek, 't wc:k n:J(uurlyk door iedere vat-v(;rdeeling ger.'hit~dt, en byzonderlyk door een' tak van het agrf1:e
paar der Harff:;llzenuwen. DJu is 'er ter wederzyde een,
do:h zy zyn niPt gelvk.
WEDI<:RKEERINGSPUNT. PunElum RegreJTus, Point de
Rebrouffement. Zoo heet het punt in reDe kromme Linie,
waarïn zig dezelve wendt of keen. dat zy weder teru\"; tegens
den As loopt. Hoe men dit punt door ~e DiJferentiaal Rekening van den Heer van Le,bnirs bepa1Jen kan, leert Ho,PITAL, in zyne ANALY,z des [n/iniment pet;ts. SeEt. 4 P.55"VEDERLAGEN. Contreforts Zyn ZW3are Schoorribb~;n of
paaIen, die in den wal v~n r1endf~ voet af, tot boven aan
den 1\1 l1urb{lud, !t;r wydte van IS rot J 6 voet van malkander
gelegd worden, dienende om de aarde in het verband te hou'
den.
WEDEROMMAAKING. Is eme zekere voorwaarde, in fommig~ plaatfen gebruikdyk. waalby een Bruidegom aan zyne
Bruid, in plaats van haare htlw.:lyk~~~:ft. iets toelegt en b(:'.
fchryft, dat zy na zynen doon ofltvarp.t. Somtyds wordt oek
bedongen, dat z'l maar het genot. \'oor den ryd van haar Jee'
ven daarvan heeft, en na haar o'Jerlyden aan de wettige Erfgenaamen van ha~r mans kant vaiJen moet.
WEDLOOPEN. Is I::!en byzonder tydverdryf der Engelfehen •
dat zy met hunne fuelle Paarden, op eene bellemde pla3t!' ,
tegens groote weddingfchappen aanrichten. De perfaonen die
de vVedloopen of het hárddraaven beginnen willen, n:oeten
gewogen worden. en d~e het lig(fte is, moet met zoo veel
kol bezwaard worden, dat hv met de anderen in gewigt O'ler'
één komt. Wanneer nu het Wt:dloopen beginnen zal, en de
meet beraa'1ld i~, geeft een van de fcheidslieden een teken,
waarOD zy de Pa:trden laat:'n loopen, en die het eerUe aan
de m~et kO'1lt, heeft den prys ~ewonn('lJ.
'\VEDREICH. Lyfimachia S,llicaria Is een Gewas, dat me·
nigmaal te~ hoogte van t:en' Man groeit, wanneer het naame·
lyk een goeden grond heeft. De Slengeis zyn hoekig en getakt, eenigfints raoj van kleur. Het groeit in Grachten en
V'Ivers ,
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yyvers, aan Rivieren en andere vogrige plaatfen. Het is een
m!dcel VOor het hloedîruwen en roode loop' De Bloemen
Z'ln ~oed voor Hoof~pyn.
WEDREICH,geele Wedr..:ich. OllagfC:. L!e hctAr,ykeIEzELs.
KRUID.

WEDUWE en WEOUWE:-l"A:\R. DaJromt7ent :laat aa:J te
merktm, dat dezt!iven, voorkinderen hebbm,Je, dl.! kinderl;n
van !J;:t twed.: bed, m;;er verm0tiC1 tI;' maaktn, ón de Voorkinderen, by zoo verre de Voor!:inder(n da:.L;oo; in derz~l.
ver legitime portie niet worden verk"ort; en t~n a~nzkl1 van
de wc.:!uwe in 't byzonder, d~t zy b:'nen den r~·j, d:,t z'j
van baar overler.:den man zwanger ZOlll'e m()~el1 Zj':J, nid
verma;-; te hcrtrou;ven, m3ar zy moet, Om blue,iroeril~g(;! ce
fchuw:.:n. ze'Jcn, ten r.Jinfle z~s m~an,:cn r.a -!~n dood van
haaren man daarmede \Va'!,ten, Icn ware zy in di"n ty,j, de
vruL;t, waarvan zy z',val1~er hiIl;~, ter wJerc!d bI :lgt ; dcch in
gev".l!le van noodz~3k!yk:~ei,j, ~!. zy een Z'."!~~rc \'.':1.:;(;;: he~ft,
of groore negotie doet, waal :l,] ecn rvü,-,s l-cüord noodig i~.
en die \V<:duwt: overtuigende bewyi"n l'j'brtn>;t, van r,rct
zwanbcr tt: zyn, zoo worJt aan haar, eeor d~n vt;rec:1ie, op
F;edaan verlO~k, wel di~renrarie van l:en tyd verleend.
WEEFGETOUW. E~ne Machine tOt htt wc;even v;,n la((~ns.
zyden. &c .• deor de draaden van de fd:c,"l :n~ te fpannen.
en de Scbktfpod daardoor te w::rpm en vervolf~ens digt Ie
ftryken. 'Er 7yn 0[ldtrCcheiJene f00rtc:n va':J; \·erCchiller.de
door de ondellc!1I.!i,~::!r.e [oorten van J.;1I,cn5, Stefrt.n, Zyden.
enz, Wlartoe zy gebruikt worden; tn di~ nog di!mils onder..
fchciden worden door he! gi.:tal cn door htt \'erCchil der draa.
den die 'er opgcfpJnncn worden, OiTl dçJ1 l:etting te werken,
't zy efren of in Figullren, door te llI~J;\en dJt 'er meerder of
minder van dèn Infbg door de kwfr;; gezi(;n worJe. Ten
einJe een algeme..:n denkbeeld van het \Vel;v;;:n te geeven,
zullen wy hkr dl.! deelcn van een gtmeell \Vetfgetouw ['e.
fchryven. Zie PU.H CCLXXV. F;<;. I. W,lar:n 99. de Pos'
ten zyn van het Getouw: 10 de Kruiobaihen: 11 de knup.
pels, die!1ende om in re f1:ryken, en om de dl a::den van den
inn.lg meer of mind::r re doen nuitt:n. 12 r,e kap van de Knup.
pels, of een Idngc balk wcike de WCI;;I'cr dan in de eene,
dan in de andere hJnd houdt. 13 de blok of het onderfle deel
daarvan, bcvatterde het Riet iJl den l:tJJ('Lltn balk. 14, Be~
};ruisl1uk, of de bur,len cn pen, dkr.:~j;c!c om het hout beo
w<;cp,baar te m~aken: IS de Dwanb;df.cn; een fiuk rout ondert1eurcr:de r.e Kat! ol, waaraan ht;t tOl:W btw{'cgt 't w<:Ik
aan de me e Iammertn gebonden i~; 16 l'e bOl flbalk ; efn plat
vit:rk3:1t fi.k hout, mC:t eene opening daalÏr. OITI de Hof door
Ic laat~n, dli:: op de Knierol gelold wordt; 17 de Rottirgro!,
D ct d z
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waarmede de Scheering oj)gern:d \\'.ordr fo~n het andere end
var. het Getouw: J 8 de kam: 20 h.dtrollen, \'/331Ojl dl' tP\I.
wen rollen, die aan de lammeren vaftgemaakt zy-fJ : 2 r G;!
Tuimelaar; zyr,de een touw 't welk loopt van het eene Lam
lOt het and(;re over de Katrol 20, en veroorzaakt de werkilJ o
van de Lammeren by deszelfs Idimming en daaling; 22 hc~
dt;kr~l waarin de Katrol werkt: 23 een {heng, in gefchikli:
lengtens gefneeden, om de draaclen van het harnas of de kam
te herftellen , die moglen komen te breeken. ~4. Een klos
van de fcheerlng, om de draaden van de fcheering te her.
nellen, die by geval moglen breeken. 2S Hagedis-draad, om
die van de Lizier, die breeken mogten, te herfiellen; en die
byzonderlyk in Lakens, zeer verf.:hillende van de fcheering
zyn. 26 de Doos om de Weeversboomen te bewaaren. 28.
De voetbalk. 29. de rolien, of beweegbaare balken, getrok.
ken met twee touwen naar de beneden Staven van ieder Lam.
Wanneer de voet eene tree drukt, dan zinkt het lam dat
daaraan vaflgemaakt is, en het andere ryfi door de hulp van
den tuimelaar: 30. de voet-tred: 3 I de tempel; een dubbele
platte Lyn, hebbende kleine tanden aan de uiteindens ; de.
zelve kan verlengd of verkort worden door middel van een
knop in een van de Iynen I en door eene groef in de andere
Lyn geftooken worden. De tanden in de uiteindens zyn
vafigemaakt in de lizier van het werk. waardoor het in eene
gelyke breedte gehouden wordt; en wanneer het werk Vor.
dert dan wordt de tempel voorwaarls bewogen: 32. De feho.
tel, vertoond in profil en in het front. 33. De Knierol ,
waarop het werk gerold wordt, wanneer het geweeven is:
34 een yzcren handfpaak om de Knierol te draaien. 35. de
kam; afzonderlyk gezien.
WEEGBREE. Is etne zeer ge:neene Plant, naamelyk de groo.
te, de middelmaatige en de lange. De bladen van de groole
zyn breed I glansryk en ieder blad heeft zeven Aderen. De
bladeren van de middelmaalige zyn hedekt met zagte witle
wol. De laage heeft lange. [malle en puntige bladen. De
eerf1:e Coort of de groote wordt het meefie gebruikt. Deefe
Plant is verfrifrend. goed voor de Lever-KwaaIen en wond.
heelende. Men bedient zig van het Zaad tegens alle foorten
van onmaatige vloed. braakluf1: en zwaare fiortingen der Vrou.
wen. Het afkookfel van de Weegbree, doet de wonden
toeloopen I verzagt de Zweeren, en wordt in de gorgeldran.
ken gebruikt.
WEEG KUNST. Zie het Allykel STATICA.
WEEGLUIS. Is een vuil ftinkend ongedierte, dat meef1: in
de bedftejen gevonden wordt en de menfchen des nagts byt.
Een middel daartegen is het volgende. Kook ColoquiDten
en
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en wynruit, van ieder evenveel onder malkc,n?er, en wafch
hee hout van de bedllecle met dit afko(;J;fel. cl"n z"lIen de wand,
luifen wegblyven. Of ontbindt vifchly'm in ',V,tl W,trer, maar
die moet niet te dun zyn en be!1:n(K daUllll!de de voegen
Van hee hout der bedflede; dan zullen alle de Weegluifen ,
des nagts voor ,den dag komen:le, daarop vafl: blyvcn 7.ittcn.
en dus kan men ze in konen ~y ,1 uitroeien. 'Er zyll nog andere middeltn om dit ongedierre te verclrynn; naamelyk:
Maak een nlengfeillan z'varte Zeep en Kwikzilver, 31~ eene roo.rt
van Z tlf of Smeerlel. en als men de plaaefen alwaar zlg
\Vandiuifen oniholl\ien, daumede bdhykr ,zo zullen ze fler.
\'\;'n; of Meern negen oneen reuCel en twee oncen kwikzilver;
lIl:tak daan'an te (aamen eene zalf. en, beflryk daarmede het
houe en de Muuren der bedflede om ze te doen fierven.
WEEGLUISKRUIO. Zie het Art yio: el XYRIS.
WEEGSCHAAL. Zie het Artykel WAAG.
WEEK. Is een ryd die uit zeven dagen belh3t. DIO CAS5UTS
Lib. XXX VIJ. Hiftoria. Rom. meent dat de Egyptenaaren
de week e~rl1: gr:bruikt, en van de zeven Planeeten. onder
dewellten zy het bellier verdeelden. en w3arvan de dagen der
weck hunne naamen krygen, aanleiding daartoe genomen heb·
hen. Zy /lelden nöamelyk de PI~nteten i" de volgende order
ra mall;ander: 1}. ~ • ri' , 0 . !? , ~
Ah nu op den eer!1:en
dag van de week. 'e wdk by hen de Saturdag was, P het
!Jdller in het eerfie uur van den dag gegeeven wierel , maar
:.; lil hee tweede. uur enz. zoo begint de 0 Zondag, de 1>
l\1aand.ig. ri' DIngsdag , '!j. Woensdag, 11- Donderdag. !tVryJólg cn Q Saturdag zyn regiment.
Na2r Mores bericht htbben de weeken hur.ne Afkomfl van
de S:hepping der Waereld, omdat God dezeh'e in zes dagen
tcn einJe gebragt en op den zevenden R\ifld2l: gehouden heeft;
dus cl:;! E!;ypteBaars deere verdeelinge van re Joodtn. maar
nict de Jooden van de Egyptenaars gele(!rd hebben. Som~i.
ben g':bru;ken'e als een bewYli, dat de Mofal(cht befchryvlllg
V<ln óe Schepping ztker zy, en alle Menfch(;:lJ van Adam af·
komen. omdat by ~Ile Volkeren onrler de Zon, de Weeken ,
zoo wel eerlyJs in ;;f.bruik geweell zyn f als zy nog beden·
da~~s zy:1. Maar niet allet::n BEVZRI!GIUS ill 171Jlitut. Chro.
n%g. Lib. I. c. 6. p. 23. heefe aangl"melkt, d-.t de:: HeideniCtje P"diianen tot op den huldigen dag, nitt mtt al van do
wecken weertn; maar ook W HER. in de BèCcbryving \'an
z~I,,:re Zee·engte in Amerika f verhaalt Jat de 0pgezetC'nen
rondom dezelve geene dc minfie kennis van de Weeken ha~.
dtn. De 5chryvers in de Kerkhiftorie noemen alle dagen in
de Wet!k Fcrias f en tellen ze in de order zoo als zy van den
Zondag af op ma:kander voigen; want de Zondag wordt Fe.
n d.d ~
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ria Prima gC 1 aam1. De Mooren of Zwarten, de Arabiers,
Syrieis elJ C:wiilen Parfiaanen heeten alle dagen Sabbatb.
well:e l';lam bl' de Jooelen alleen de zevende dag voert.
Wfi:E\IEN, Zie bet Artykel WENEN.
WEE:-;El'ml~ VISSCHEN in CHINA, Haiul genaamd. Men
vtrha·;j' d;(t decfe Vlfch ecn weenend geluid maakt, gelyk
een ioq~ kind. Ook zegt men dat zyn vet, zynde eens in
br2nd gellookeil, met geen water of eenige andere)loffe kan
geloluCcbt wor,len. Haiul betekent een jong kipd. Deer",
Vifcb is in ge:.~aante lJiet ongelyk aan de Krokodil, hebbendé' ook een dicrgc!vken ibart en vier voeten.
'VEERGELD. Z08"2[C13. Is in Dt:itfcbland eene Straf van 40
GUJjtiJ5, die de 2al'gè;,:.1dgdc over den ongelukkigen Manflag
van een Pr::fC'JIl aan d·.cn na1Hen bloedverwant van '8 Vaders
z}':b l)eta3.1~!} m;,ct. '''l:E;r.,,<:r een zoodanlge doodfJag aan
eer: VroUWS;)çl foolJ is gé'ple"'i;d, dan wordt 'cr maar h31f zoo
v"e\ w"êrg,,!d gtgeeven.
WEt<:RGLA::i, lélO wordt door de Duitîchers, zonder onderfC:Jeid, bet lfifhument gecoe:nd, 't welk zoo wel' de ver,m.
dei'ir~e van de lucbt, irn opzigte van de ·Warmte en Koude.
nIs co!, de zwaarte der lucht, en gevolglyk de afwiffeling van
]1et \Veer. aantoont. De Weêrbla[";l zyn B_~ROl\IETERS en
T Hl' ILMOMEETERS.
"'EE?K LANK.· Zie bet Artykel E:;!Jo.
\VESIt, MANNETJE. Homo Anemoscoplts. Is ecn l\bnnctie
. l'an hout, 't wdk door op- en n::;derflY.l!en in eene glafen
pyp, de verandering van 11\;t 'Veer, of veelmeer de zwaarto
van de lucht aantoont. De uitvir.èer dalrv~n is de vermaar·
. de GUERIKE, die zyre olètdekking Lib. Il. Experimentor I11a[i;'
deburgic. c. 20. p. lce aanvoert, maar een geheim d"a~v"n
maab. 't welk hV niet h::cft willen mcdedeelen noch ontd"k.
len. Nddel band ecbter h'Jefr CO:à>HERS, Profeffor. jlfatbcs.
te t\ml)run. hetze!vé in A:1is Erudit. Anno 1684. p. :26 feqq.
gcopefJbaard; naamelyk het bovengemelde M3nnttjc wordt
door het tyf"n en daa!en van de lucbt in den Baro:neter ge.
li>!t en neclergelaaten.
WEERSCHYN Zie het ArtykeJ REFLEXIO.
WEERSTAND. Zoo heet in de Mechanica dat geene waardoor
eene IHagt, of in 'e geheel of ten deele verhiilderd wordt,
dat zy ei" werk;ng nièt hebben kan, die zy anders hebben
zoude. V{anDeer by voorbeeld '. een Kogel, in het water. op
den grond z:l'l\t. valt zy n[et zoo îchietvk als in de lucht. tn
ou' W!lrJ[ een gedeelte v~n de zwaar;e belet, dat zy niet by
het va'len ha ne krc:et odftnc. Dkrhalven zegt men dat de
zl/~ane Và!1 den kO,::;:! cl ,or d~n tegen Hand van bet water ver·
lnll1Jiird worJt. Dé legeniland di.: een Ligchaam in de ruimte
vindt,
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vindt, als hetzd \Te zig beweegt, IJy vo')rb"eld h cl,' !u~ht, :lh;
het door dez~lve bewc:egd wordt, wordt door de \V.:s];I;~.n:;.
naars RejiJlentia medii genoemd. \V ALT.l~IUS heeft li1 1 H'!.
JaElionibus Anglicanis, n. 186 plg. 269 een bu.;in· ~e:,)3d;t )
om deefen te~enfl'3nd rA onderzGcken. NE'.\'TON 111 7.'lrK!l
Principius Pbi:ofopbi:e Naturalis Matbematids Ub Ir. SeE7:. 7.
p~g. 294.

is ve<.-l "er,ier gCg,HiJ, zeo als dc [L'er VA~, LElil·

in Aéèis Ertlditorum. Anno 1689· p:;g.::l8 !,1::dc ge.
d"~n beeft. Hun"e uitvindingen zyn door V AilIGNON, i" de
l~leli!oires de l' Acadmlie Ro"c.!e drs Sciences. A,Jo 1707, neS.
1709 en I7 10 bek~ild gl;),n'~JkL Eindelvk heeft llE RI.JAN:'> •
in zylJ diepzinnig w~rk de Viribus & Motibus COl'pói'um, Lib.
lT. Cap. 14. pag. 279. veefe fl:ofFc op eene nieuwe wyfe vcr.
))3ndeld, en I!1C't verl,:Jelde nieuwe uitvlndirgen uitgebreide.
De .veder- of t',gen!i:and die m'o!1 by valle Li[fchaamen waar,!
neemt, indien men dezelve breekan wil, heet Reftflentia SoJidolwn. GJI LILEUS, in zyiJen lJialogis de Mota heeft eer!'t
moeitè gednlJ, om dezelve onder zekere ffgskn te brengen;
l1'1ar by hedt het ongeluk gehad van een vai[~h h:;gi.nfe1 aan
te Deemcn, cn d"ardoor ce waarheid mis te !oopfn. na Eber
VAN LEIBNITl hed: dit gebrek verbeterd, in ..dEUs Erudito.
1":!7;~, Ao. 1684. pag 321. Jeqq. en VARIGN'JN, !l(óeCt volgens
zJnt) gewoolJte, in de bovengemelde Memoires, p~g, 87. Jeqq.
deert.: ll0ife algemeener afsehandeld. De Ht'er VAN LEIBNITZ
b:;cft a:m MU-:IOTTE ë~nlcidir.;:; ge~,::even. o:n de:.::fe Z3'1k
)ilauwkeuriger te orH~Grz;jckell. g:::ly;, hy z,.I1:5 ;n d~n A,'ilS
Emdit. d. /. oprecht hek end , die dan dOJf (~e on.!ervincling
heeft ontdekt, c1at de Regel van GALIllEUS o'Jzeker was,
gdyk uit zyn Traite dil, Mouvement des Ec;ux P. V. DiJc.
~, pag. 370 bIykt, e:J dierhah'en toonde hy fen zekcJen
grona, welke de Heer VAN LElBNl TZ aan::;enonen heeft , JA'
COll BERNOUILLI heeft na dien tyd. in re ~:lt1;1oires, bovenge:joé!md. Ao. 17°$ p:!~. 230. deefe frr.f;,~ nog uit andere oe.
ginfden onderzogt. die hy aHeenlyk met de nätllèlr overeen·
komerde achtte.
'VEER-TOUW. Zno wordt een Infimmentg"'r;-'cmd, 't geen
uit een Touw of ihU, vervaardigJ wordt. en de veranderin.
gen van de Vogt:gheiJ en droo.-;te in de lucht a:m!Oont. Maa.
melyk: de touwen rekken in de drcogte uit en krimpen in de
vogti~hei.:! te faamen. Zoodanig ten lnihument kan op on.
oerfcheidene wyfen v:;rvaardigd worden. De gemakktlyl;fl:e
foort wordt PLAAT CCLXXV Fig. 2. vertoond. Een veel
konfl:iger heert MOLINEUX, in TrrmfaElionibus Anglicallis. n.
J62. page 1032, 't welk men. neven ~ verfcheide andere foor.
ten, ook in WOLFFf. Elementis Aeromctrile, vinden kan.
NITZ.
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D:IS noem:le zig de tweeie party in den Oorlor;;
der Huffiten • in Bohemen, na het overlyden van den beo
roemden Generaal Zifrhka; vermiTS zy waanden dat 'er nie.
mant zou gevonden worden, waardig om dien Generaal op
-çolgen. terwyl de eerfte party den Procopius Rafus tot Ge.
neraa ' in oè'zifs plaats vetkooren.
Wli:ESMEE~TERS
In mee!! alle fteden en plaatren. zyn
btKW.l'Je Weesmeel1:ers aangeftelcl. opJat. zoo 'er door de
overledenen verzllimJ was. om voogJen over de onmondigen
aan te fl:ellen, of dat de Guàers en vrienden ab inteflato kwa.
men te Qverly1en , die minderjaarigen niet zonder Voogden
zouden b!vven, of hunne goederen verwaar/nofd worden.
Dt Colleg e van Weesmeelters • worit de Weeskamer genaamd, die magt heeft om Voogden over de onmondigen
aan te fiellen; Illaar zoo de T dl:ateur de W t:eókamer hadde
uitgefloo:en. gelyk het in zyne rnagt ftiat om te doen, dan
.llet:ft de M ~gi(!:raat de mag! om Voogden aan te ftellen • zo.
de aan 6·;::t1:elde VoogJen overleden zyn t zonder andere Perfoonen Ie heb'Jcn gefurrogeerd: of indien een der Voogden
ka:nr te fterven, en aan dtm langftleevende geen magt gegoeven is om een ander nevens benl re Affumeeren en tot
:;;ig te neemen ; of dat de aangeftelde Voogden, voidoende
redenen bybragten, om van de hun ()p.T~le~de Voo;;dye ver.
fchoo:Jd te worden; W.1nneer het Hof Provintiaal, ali Oppervoogden. daarover difponeert.
Verder fl:Jat hierom!r,'nt alln te merken: 1. D:\t by Refolutis
van de Staaten van Holland van den 4 Decemner 17Sr. de
Wce~meefl:ers van de refp. él:ive Weeskamers in Holiand en
VV"ftfriesl..nd. geauthorlfeerd en gequalifkeeré zyn geworden,
om de boedels die op eenigerlei wyrt: , aan h"are n:fp::él:ive
Wees!\amer komen te de\'olveren, te mogen adlëeren en aan·
vaarden, zonder een m~ndement van bendicie van Inventaris
DooJig te hehben, en zonJer a:1n eenige fchulden. laften of
bor~tOchren verder gehouden of verplig! te weefen , dan de
zuivere dfeél:en en goederen des boedels medebrengen en
komen op te leveren. 2. Ma3r nooit 15 te niet gedaan het recht
dat de Wee,metfters of lY.lagillraaten. die onllermogtmde
Voogden hadden a1ngefieid. zonder fuffifante borgen. voor
het te kort komende, niee zouden mogen worden aangefproo·
ken,
WEETENSCHAP B.!tekent eigenlyk eene vaardigheid des
. Verfl:ands. om alle dingen die men beweert, uit onwederfpreekelyke begin[elen te b~wyfen. In deeren Zin geeft men aan
de kennis, die de Wiskonllenaars van alle zaaken, die hen
e:genlyk r'laken, hebb~n, den naam van Weetenfchap; want
zy hebben doorgaands onwankeibaare gronden, naamelyk
.
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hunne verklaaringen en grond11:elIingen; fomtyds ook zt'kere
ondervindingen, uit dewelken zy, door eene onveranderlyke
aanéénfchakeling. eene Wiskonflige flotreden voortbrengen.
WEEVEN. Eene weetenfchap om allerlei Manufaétuuren van
Zyde. WolJe, &c. te berei,len, op een daartoe geHeld Ge.
touw. Zie het Artykels WEEFGEToUWen WEEVER.
'VEEVER. Textor. In het Franfch Tisferan. Deefen hebben een
bekend en zeer noodig ambagt. Doch om hier maar van de
Kattoen en Linnenweevers te fpreeken , {choon die op fommige
Plaatfen eenerlei zyn en dezelfde Werktuigen gebruiken, verarbeidende beide Wollen en Linnen.Garen; nogtans worden ze
hier en daar onderfcheiden. Zy hebben een Ambagt (in
Duitfchland) dat met goede Wenen en Ordonnantien voor.
zien is. Doch onder het Gereedfchap der Linnenweevers,
Wollenweevers • Lintweevers , Saayweevers en zyde Weevers is weinig onderfcheid. De befte Weeversboomen, daar
de Scheering op gewonden is, nevens ander daartoe behoo.
rend houtwerk, pleeg men van Eiken- of wel van greinen hout
te maaken. De Iitfen daar de Scheering doorgaat, worden de
Kmn genaamd. De inilag wordt 'er door de S chietfpoel in.
gt:weeven. en tuffchen de Ketting of Schee ring doorgefchoo.
ten. De Stof die geweeven wordt, moet alvorens wel gekaard
en gefponnen worden. In het weeven van gefchilderd en ge.
bloemd Damafi, befiaat het toppunt der Weeverskonfi.
WEÇY. Een paffage of Landftraat.
De Romeinfche Wegen waren verdeeld in ConjuIare , Preto.
ria.anfche, Militaire en Pttblieke, en hiervan zyn 'er vier aanmerkelyken in Engeland. De eerfte, Watling°ftreet of Watbeling-ftreet, leidende van Dover tot London. Dunfrable, Toucefier, Atterfion, en de Severn t1rekt zig uit tot Anglefia in
'\ValleE. De tweede, Hikenilà of Ikellild·ftreet genaamd.
fl:rekt van Southampton over de Rivier His by Newbridge; als
by Cam den en Lichfield; loopt vervolgens over de Derwent •
na by Delby, en eindigt te Tinmouth. De derde, genaamd
Fo.fJe WQy. omdat ze op fommige plaatren niet volkomen is.
maar ligt als een breede Graft, leidt van Cornwall door De.
vonshire, by Tathbury, naby SLOW in de Bosfchen; en naafl:
Ceventry tot Leicefl:er, Newark, en ZDO tot Li:-:coln. - De
yjerde, genaamd Erming of Erminageftreet. i1:rekt zjg uit van
St. Da l7ids. in Walles, tot Southampron.
WEGDISTEL. Is een gemeene difl:el, die over al op de vel.
den gevonden wordt.
WEG GRAS. Zie de Artykels POLYGONUM. (lil de Bonatk)
WEGMEETER' Schreeden Teller. Is een Geometrifch hfl:m.
ment ~ om daardoor den afft:má van twee plaatfen te ontdekken, ~n een geheel Land door hulp van hetzelve af te mee·
D dd 5
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ten. Voorna:Imelyl, kunnen daardüor de wegen naar de my\:m

zeer bekwaam, fnel eu naauwkeurig bepaald worden, Hetze. ve
be/tdat uit een faamengefleld Radw;;rk, waarby aan eeno fchyf,
die van buiten in verCcheide gelyke deelen verdeeld is, een
of meer Wyfers. den dikwils herhaalden omloop van het
Rad of Wiel aan eenen Wagen, of het getal van de agtcr
eikander gedaane S·:hreeden. zoo wel van een menf~ di
. van een Paard aamo')nen. Tcn riien einde l.aat uit bet In·
firument een Snoer, D"aad, of Ketting, die, wanneer men
een weinig daaraan tr"Lt. of dezelven aanfpant, telkens dcn
wyfer een gedeelte voortfchuiven. Tot de zekerheid des ge.
bruiks van dit InflruméTit wordt vereircht, dat men alvoorcns
de groette van cene Myl, nalr de Schreeden van een men[ch
of paard onderzoekt of reeds weet; insgelyks llaar den omlo,J!>
van een hiertol') vcrkooCcn Rad ontdekt en vafiflelr. Dus moet
by ;oorbceld een Rad. dat in ~yne.n omtrek 71 el, of eene
SaXlfche Landro;;:c!e houdt, dnedUlfend en zeshonderd maal
rondom lor)pen • indien de weg, welke dit rad afgelegd h~eft,
eene Saxifçhe Myl zal bedraagen; en men kan naar dit Rad.
deels grcotere, deels ldeinere, door den Regel van Drieëll
uitrekenen, zoodanig , dat door derzelver omloop. ooI, de
affiand van twe~ pi aar fen , naar zyae Mylen kan opgegeeveJl
worden, Men heeft driederhande [oarten van diergelyke
Wegmeeters. DI;! eerfie is. dau het lnlhument aan eenen
wagen gelegd is, en dit door middel van den omloop V211 een
wiel in den wagen aantoont, hoe dikwlls het wiel rond gelo,
pen is. De tweede is die een Menfch aan zynen gordt! of
broekband kan vafimaaken; of men beveiligt dezelven 00;'
aan den Z~çlel van het Paard. De rnaer, &c. welke uit het
lnlhument gaat, en by het a"ntrekken of verrukken den Wyfer voortlèhuifr. wordt door een haalde in de kouffenhand
van een Menfch, die het gebruiken wIÏ ,geheg!, om daar,loor
aan te merken. hoe dikwils de voet verzet is. De derde foort
heeft men aan de wandelftokken gemaakt, alwaar de daaraan
zig bevindende wyfer, door het nederzetten VJlJ den frok,
telkens een gededte (lP de [cbyf voortgcfchoûven wordt.
Wanneer dierhalven by. eene Î"ge!v!\e S:ap of Scbreede, de
Stok nedergezet wordt, tOO!:t de Wyfcr het getal van de gedaane fcbreeden. Deefe Wegmeeters zyn reeds voor meer dau
honderd jaaren in gebruik geweefl:. Dt:efe cJrie roorten beeft
in het byzonder de koninklyke Poolfche en Keurfaxifche Land.
en Grens- CommilTaris, ADAM FREDRIK Z Ul,l.NER door veel
vlyt en gedaane Obfervatien, dusdanig gezogt te verbeteren.
tot dat hy eindelvk een en , naar zyne eigene uitvinding, ver_
beterden Wegmeeter heeft ontdekt, waarby hy zig by de hem
toevertrouwde uitmeeting van het gebeele Keurvorfl:endom
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met veel mus heeft bediend; ge:yk hy d:m op ele zekerheid
van zvn In{rrumcnt roemt, C:1t hy door middel van hetzelve

eenen' alvoorens gemeeten af/hnd, van eenige Mykn, door
d:t Inihument, binnen zyn rytuig, zonder daaruit re flygen of
maar uit te kyJ.;en, al;mede by p:kdonkeren nagt, ll:i3Uwkeulig ha:! gevonden;. zoo dat hy v~n het ge~al. der fchr:c.!en op
het Inftrumem, bmnen het rytll1?, verwittigd, d(~ Koets had
doên fiilf'caan, en bevonden dat bet met de eeri1e meeting
na311Wl<eurig overéénkwam.
WEGVINDING. Als men verdwaald is in een groot en dik
Bofch, vindt men den weg op deefe wyfe. Men fl1ydt eene
fcheut die wat fierk is, van eenig Boomt je , en dan ziet men
wat zyde dat het minfl: gevo.edr is, en naardien kant toezien.
de, heeft men het n!l0rden voor zig; het zu:den 2gter den
rug. het ooften aan de regter en het weil:en aan de linker.
hand, en dan flaat men den. weg in, naar de luchtil:reek waar.
in de plaats gelegen is t die men zoekt,
W'EGWYSER. Een werJ,!uig 't welke dient, O!l1 de tangen.
na de infnyding van den Stdmfnyder. În de blaas te voeren.
H [ervan zyn twee Co orten , een manlyke en vrol.wlyke.
De manlyke heeft een half langwerpig rond ligéhaam, dat om;
treut drie ]jnien . breed • en op weinig na tuiTchen de drie en
\lier duim lar.g is; een der uiteindens bd1:aat uit drie platte
p1c:!ten. die kruisgewyfe onder ell'.ander ge[chikt zyri, het
handvat des werktuigs uitma~kcn. en zig een weinig buiten.
w"arts ombuigen. Daar is langs en in het midden van ht't ligcha1m eene l,am gemaakt, die in het midden des handvatfels ,
en aan eleszelfs irnTendig;:: opper \'lakte beg1nt, en aliengskens
vermeerderende tot by het midJen des ligchaams, alwaar het
twee iinkn hoog uÎtCpringt, loopt; dan g:;at het voort, al minder wordende, tot aan het uiteir;de dfs Wr.rktuigs. dat het
Jdeinfl:e is, en waarover h~t uitfh.:ekt, maakende een klein
binnenwaarts gebogen tongetje. dat plat op de zyden en zes
linien of daaromtrent lang is. Dit torgetje is ele re,den waarom deefe wegwyfer de lT'anlyke g;:noem:i is.
Het vèrfchil dat deefe heeft md df! Wegwyfler. is. dat in
deefe laatfl:e de kam zoo ver niet g~at als in de and .. re; dat in.
tegendeel het voorfl:e binnenwaartigekromde uitcindegeCplee.
ten is met eene uitTanding. die omtrent eene of anderhalve
linie lang i~. Deefe uitranding heeft aan dit Inftrument den
naam van Wegwyfler gegeeven.
De eene moet naar de andere gemaakt zyn. want zy moeten
beide te gelyk werken; daarom behoort een heelmeefl:er. die
zig door de Wegwy[ers wil geleiden. daarvall ver[chillende
foorten te hebben. om ondelwerpen van allerlei ouJerdom
se kunnen fnyden.
.
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Om zi" naaf benooren van deere twee werktuigen te kunnel\l
bedienen, die in de bewerking maar één dienen uit te maaken, moet de manlyke met de rechrerhand genomen wor.
den, invoege dat het inwendige gedeelte des handvats rufte
in de handpalm. Een der armen van het kruis is gelegen tus.
fchen den duim en d;,;n Wysvinger; de middelfte eo de ring.
vinger houden den anderen vaft; vervolgens wordt de Wys.
vinger op de kam in de lengte gebragt. en men brengt het
werktuig in het hol des [onders. De wegwyfier wordt op de.
:zelfde wy[e by het handvat genomen, doch de kam ziet naar
omlaag by de ontmoeting des kams van deo Manlyken. Zy
wordt op dezelfde wyfe ingevoerd, en ontvangt in ha are uitranding het tongetje des Manlyken. Men houdt haar van
malkander verwyderd alg een Triangel, wiens top gemaakt is
door de plaats, alwaar de twee uiteindens vereenigd zyn, en
men voert de tang langs de kammen.
WEGWYSER VAN HILDANUS. Een werktuig 't welke by
bet SteenCnyden gebruikt wordt. Het is van gepolyfi Staal
gemaakt, en omtrent zeven duim lang. Het ligchaam is et:ne
Gootswyfe buis, die vyf duim lang. ten naafien by agt linien
breed, en drie of 'lier diep is. Deere diepte en breedte wor·
den gefiadig naar de punt al minder, en het ligchaam
eindigt als dan met een tonde kelk. waaruit een klein tongctje komt, dat plat aan 2yne kanren en afgerond aan zyn
einde, vier Iinien lang, twee {ln een halve breed is, opfiaat
en een weinig van buiten binnenwaarts omgekromd is. Dit
tongetje neemt zynen oorfprong in dt: buis, by een l,}ein kammet je , en is omtrent zes Bnien lang. Het begin der buis is
omtrent vier of vyf linlen fchuins u!tgdijeed~n. Het handvat·
fel befi:l.at uit twee kruiswyfc 3rmt:n.
De wyfe O'TI zjg daarvan te btdieMl1 is, hC'zelve'met de reg.
tehand te houden. zoodat de bCl";~ van bet lange einde di;;S
handvatreIs in de handpalm mIk: een der armen van het
kruis tuffchen den duim en wysvingc!. tcrwyl de andere arm
door den middeIfien en ringlljnt~(,;" i;é::;od:jÜ wodl. Dit werk.
tuig wordt door behulp van bet SZu;nL!yrt"esj..-: in di: groef der
Sonde gebragt. Het wordt in d.,
Vil:l ~t;;n CClllddteur
of Wegwyrer, om de tang in de 0:é:':; ':i :)LT gen" ge::ru,kt.
WEHR. Zoo heet by de Mar!n{'cht., .. '"
t,:;:" f1.uk bi: leend
Veld of Land. ot Vademen op
n ',l' lhhtn, 't
welk J4 Lachters of vademen in Oe,
.' <oll zov;;:n ;-, Je
breedte begrypt.
WEID.ASCHE. Cints infel1orius. Is •• c _
I: (? :cï.
neerde wyn.Moer. Men b!(;llg~ ze uit ;"
"I·
ders in groote vaten. Zy motr Il':lrfch z,
"~"~i'
Ueenen. of in fraaie fiukken. lig:C;COCll va.
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bitter van fma3k. Behalven de Verwen wordt ze ook door
de Zeepzieders gebruikt.
WEIDE. Is het voordeeligfle gedeelte V:in eGn Landgoed, om.
dat het jaarlyks weinig van onderhoud koll, en nogtans veel
voordeel geeft, door het voeden der Melkbeellen en de Vetweidereye; alsmede door het geeven van hooi en andere fou.
Ial!e om te verJwopen, of om de beellen des Winters te on·
derhouden. De weiden worden in vier hoofd. foorten ondcrrchlliden.
I. De Natuurlylce Weidm. om hooi te geeven. Deeren bren.
~en, zonder Zaaien, de Kruidim vcOrt die men een of meer.
maal en in het jaar kan afmaaien.
2. De Weiden of het Weiland; zynde vogtige pJaatfen, daar
men de Beellen laat weiden om ze vet te doen worden.
3. De bebouwde Weiden, die men met Kruiden bezaait; als
met klaver of klaver"roen.
4. De onder/aap ende Weidm, gelegen aan eene Rivier J die het
grootlle gedeelte van den wintc.:r ?nder Water liggen, of
waarop men met voordagt. op het emde van den Wïnter. het
water laat loopen. wanneer ze veelmeer groente vooltbren~
gen dan de anderen.
In het algemeen. alle vette en vogtige Landen zyn in Ilaat
0111 hooi voort te breogen. De laage Weilanden brengen in
drooge jaaren goed hooi voort; de hooge Weilanden geeven
alleen goed hooi. wanneer het natte jaaren zyn; doch der.
zelver hooi is veel fyner dan dat Van de laage Weilanden.
De befle Weilanden zyn de zoodanigen J die met klaver zyn
bezaaid.
De Behandeling der Natuurlyke W6!i1anden, is: J. Men moet
ze wel geOaoten hOLlden , zorgvuldig wieden. de kwaade kruiden. doornen en diflels. met de wortels uhrukken J en de
Mollen een geflldigen oorlog aandoen. 2. De oppervlakte
vlin het weiland moet men effen houden. en in alle de kaale
ledige plekkt:n. klaver of graszaad zaaien. en alle de Ileenen
wegdoen. 3. Men moet ze befproeien als men bet noojzaak.
Iyk vindt, voornaamelyk in het voorjaar en des Zomers J of
haten ze door kleine SchutOuifen of vIlldeuren J nu en dan.
niet hoog onderloopen • en houden ie overal vogtig J door
middel van diepe Sloaten • die men fchoon moet houden, eu
door mindere groeven of kanaaien t waarmede het Land door.
fneedw wordt. om hetzelve nergens dorft te laaten Iyden;
ook zorge draagen, dat het water niet te lang daarop blyft
Ilaan t dat het lánd moet verkouden J maar te nat zynde J moet
men het uitmaaIen of weg laaten loopen door een verlaat. 4.
Men moet ze om het derde of om bet vierde Jaar mellen J in December J Januari en Februari, en ten tyde waDJleer men ziet dat
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de kruiden beginnen te kwynen; en men moet de oude meer
dan de jonge van Mell: voorzien. De m,;l' voor de weide mo~t
door en do~r verrot en nkt eerft velrs .:oor ho.:t vee ge_
maakt zyn; want de nieuwe mdl is te he.;! ('n zou je kruiJen
verbrande);. Schaaptn, Oif.;n, Koeien en P 1dr,I~nmd1, de
vulnis van de ftraaten en wegen, nevens de bagt;er is goed
daartoe. s. l\fcn moet zor::; J/','"t;~n d1t ge"n bl:dl:, derge.
lyke Weiden kOJlt te narleren J valJ dat het hruiJ ol het gra3
b~gint te fchiGten, 10: UJt h~t gemaaid tn het hooi ingeza.
meld is; zelf niet hy het ~~~r IS, tn zoo lang 'er nieu',':::
groente om te maaien :e ver\\"<Jg!en is, dat is, op het ein,!:.:
van September, te wecten , zoo Jat weiland allern gcCchikt
is o:n hooi voort w br(;'n~en en niet 0''1 af~ewc;d te worden.
6. Men moet h~t w~:!anJ op nieuw b;;p!oeg':n en bezuien.
wanneer de grnen:e te dun en te zwak wordt. 't geen men
met w.;i!Jig kalle doen k3n.
D~ manier om weiland re maaken, of een akker in eene wei.
de te verkeeren, is: I. \V dj',neer men ecn goed nuk L:,nd$
d.lartoe heeft verkoofen, moet men het verfcheide maak;}
zeer diep omploe~en; de eerflemaal in het voorjaar, de lweedemaal in September en de defJemaal in November. 2. In
de maand Februan nrengt men daarop de velfle en nieuw g".
nlaal;te nielt, en men pioe?~ h:t dan eens door, om de mell:
met de a1rde wt! te Ver<llengen, en maakt den gr0nd alsrl20
effen. 3 Eenige dagen d1arn~ bezaait men hetzelve met ryp.
zuiverklaverlaad, en men egt het, tweemaal in de lengte, twee.
maal in de breedte en twecll:JaI in de fchuinte, om het zlad
wel onder te krygen. Zoo de aarde Il:~rk is, moet men de
Nieuwe Wei~e eeni:;en rvd da~!rna be;;ieten, dezelve wel met
haagen en (1omen afp~rkl.!n, en het eelile jaar geen beellen,
cn nooit Varkeps ddarop laaten komen. Men moet d!c weid:: bewaaren tege!],; Jen zwaaren nag van het w3ttlr, die de
nog Jugt!ge Aarde zou wegneemen. Het eerll:e jaar moet
men op het wie.:cn pafren en eindelvk het gras af.naaien.
D(;) manier om w~iJand in Bouwland te veranderen is:
I. Daarwe moet de grond vet en niet te ligt zyn. 2. Mc;n
moet h"'t land herhaalde reiCen beplot'gen. 3. En hetzelve
me!l:cn met de afch v lIJ het gedroogde en verbrande gróis
clar men daal Van afge:n;wd heeft.
Een Lan6heer, die vetl W·.-iiand bezit, doet zeer wel van
het zelfs te gebruil;::;r;, be:er d lil het aan een ander te ver·
. huuren. Dit behourt d", eiJer·,·ar te doen, zoo hy op zyn
Landgoed woont, r,f c:.o.' "eelhm tyd aldaar zyn vetblyf
komt houden. omdar hy Vot;l hooi tot zyn ei;;en gebruik
nooJi~ h';c'ft, vourr.aamdyi: zoo hy cene Sto~terye bezit
en jU[)be Veulens tJat opvocjen; doch heeft men daartoe
ti
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te \'eel, dan tendt men het overige naar de Markt om te ver.
koopen, of men bewaart het tegens het laatfi: van den win.
ter, wanneer het meerder geldt.
Het is vo[{lrekc noodig om het N:!hr3S door het Vee te
laaren afwci,len, en men kan zelfs niet te veel vee diarop
ja:t"en omdat de grond daardoor te droog wordt. Mln
I~o~t gecn~ koften noch moeite orJtz:m om de weiden vog.
ti'7 te hou:!~n, en dit wordt ma~r al te veel verwaarloofd.
d~H men fotr.:ycls met weinig kc:len, da~rJoor dubbel voor..
de::l zou kunnen trekken. De duiver.mdl: is de befle voor
de Weiden; en is 'cr te veel \\ :Hcr, zoo moet men de
'Veid"!n d~3rva!J door groevt:n ontla~en, om het kruid voor
dp. verrotting te hewaaren.
Men moet toezien dat de weieen ter regIer tyd gemaaid
worden, dat de Mo!sboopen g::lyk gema3;;'t worden, de hoo.
ven al te lang gras, de doornen, di{h:ls en het onkruid
worden ui'getrokken. De Slooten moeten diep en zuiver ell
de haagen wel in flaat gehouden word~n. Aan de kanten der
SlOOIen plant men Wilgen en Kap:l0iJt om luwte aan de wei.
den te gee.en. De Mollen en Ml!ifen moet men nooit ruft
g:lJInen en zoo men het Land verhuurt, moet men bedingell
dat de huurder voor dit alles zll zorg draagtn.
WE!GELIANEN. Deefen hebben den Ild~m van VALENTINUS
\Vlll GI!LIUS, geweefene Parochie. Prkf1:er te Zfchopa, een
Stedeken in den Embergf.:h~n Krf:i:s, in Meiffen • die in het
begin van de Zev;;ntiende Eeuw gelt:efJ heeft j de Erfzonde
in den Menfch, en de tegenswoordigheid van Chriflus in
het heilig Avondmaa! lochende, en ook de Heilige Schrift
m31r een doode letter noemde.
WEL. Eene goede Bron of Waterwel is een groote [chat Voor
c;~n Landgoed, maar is niet gemakkelyk te vinden.
Om d~
zelve te vinden mo~t men: J. Voor het opgaan der Zonne,
met den buik op de ande gaan liggen, zoodat de kin op de
aarde rurt, en zien dan zoo rondom zig; en zoo men vall
eenige plaats een damp of eene foort van Mifl, uit de aarde
nauboven ziet klimmen, d:m kan men verz~kerd zyn, dat
aldaar cene Waterwel of Bron vc;rborgen is. z. Vervolgens
moet men op die plaats de qu~liteit van den ~rond ond..:rzoe.
l;en. Zwarte aarde geeft het belle water. Een fleenagtigen
zwarten ~ronj, die niet verre \'~n eene loopende rivier af is.
allerhar;de fieelJgronden, en het raode zaod, ge even mede
goed water. Het water aan den voet der Bergen. tuffchen
de ro:fen en f1:ccnen is zeer verfriffc:nd en gezond; maar in
kryt;:rond is het water niet overvloedig en niet goed van
fmaak. In ligt zand vindt men ook weinig water. 3. Overal
daar m~n van zei Vlm Wilgenboomen ziet groeien, indien 'er
~tctg
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geen mI/hand water omtrent is. kau men b"Ouiten dat al"
daar eene Wel verborgen lIgt; en dan is het zèkt:rfl:e mi idel
0111 dezelve te ontdekken. dat men den grond boo'c;. en dus
naar boven doet komen de fl:raalt:n dtlr v,.rfchelcJe beddjn~en
die on .'er de oppervlakte liggen, en zie of die aanleid:rJg g~óc:::.
ven om re beiluiten dat daaror,der de We' ligC of 4. M,lak
eene halans \l'an hout, gemaakt als een Zee· COlli pas. E'.m
der emdens gemaakt zynde van hout 'c welk w"'cr naa' 7.'g fI ~H,
als daar is het hout van Vlierboom en het Wi genhout. De
Pen of Evenaar moet onderfteund worden door een As, aan
het einde van een draad, op de plaats alwaar men onderfielc
dat eene Wel is. Is aldaar inderdaad eene Waterwel , ZOO
zal de balans aar,tl:onds haar evenwigt verliefen • en de zyde
die van vlierhout is gemaakt, zal naar de Aarde neigen. Men
moet die proef d::s morgens doen, voor dat de Zonnenfiraa.
len de dampen der Aarde hebben doen verdwynen.
WELIKI· GONLEK. Dus noemen de Morcoviters hunne Gezanten van den eerften rang. dewyl zy dezelven in twee [oor.
ten verdeelen. en de mindere Poi1aniks genoemd worden,
maar die niet veel beter dan by ons de Couriers zyn.
WELLUIDEND. Eene bewoording van de Muziek. aanduidende dat de klanken der lnfirumenten die men hoort, wel
harmonieeren en overeenfiemmen, zoodanig datze de oor en
der toehoorders op eene aangenaame wyfe fireelen.
WEND, of KEERPUNT. Zoo wordt in eene kromme linie
bet punt genoemd, daar dezelve begint te wenden of te kee.
ren, dusdanig, dat daar zy van te vooren hol tegen den As
was, tegenwoordig tegen denzelven bultig wordt. By voorbeeld PLAAT CCLXXV. Fig. 3. is A 0 L eene kromme Li·
nie. die in het begin tegens den As A X hol is, maar in 0
tegens den zeI ven begint verheven te worden. zoo is 0 het
wend, of keerpunt. Hoe men dit punt, door middel van de
Differentiaal- Rekening van den Heer van Leibnitz vinden
kan, leert I'Hol'ITAL in zyne Analyfe infinit. ScEl. 4. c. I.
§. 240. Jeqq.
WEND, ot KEERPUNTEN VAN DE ZON. Zie het Ar.
tykel SOLSTITIUM.
WENDEN. Zekere Volkeren, zyn een Overblyf[el. niet van
de oude Wandalen , maar van de Veneden , Heneten of Wi.
niten, zy bewoon en in Lufatien. tulfchen LÖJJU en Bautzen.
ze!l:er dUhiét, dat zig tot in de Marck uittl:rekt. Hunne Taal
fiamt af van de Sc!avonifche. zynde die van Opper·Lufatien.
van die van Neder - Lufatien eenigfints onderrcheiden. De oude wenden waren. van hunnen oorfprong af, Scythen; had.
den hun.ne eigene taal en zeden J die zig in Duilfchland, om.
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trent de Ooflzee nedergezet. en bun byzonder Koninkryk opgericht hadden.
WENEN. De Keiferlyke Refidentie- plaats en de hoofdflad
van Ooflenrylt, gelegen in Neder - Ooflenryk, aan eenen arm
van den Donau, alwaar dec:fe de kleine rivier Wim ontvangt.
Zy heeft 6 Poorten. 32 Kerken en Klooflers. en vc:ele hui·
fen, die allen van Steen gebouwd zyn. waaronder men de
voortreffelykfle Paleifen vindt. Onder de voorfieden wordt
de . Leopoldsftad door den arm van den Donau van de
Stad afgezonderd, maar de andere voorfieden • als de Ro,fau. Jofephsfiad, Leill'J_Grube, aan de rivier Wien, auf der
\Viden, enz. zyn door eene vlakte. van 600 fchr~eden v.aD
de Srtd afgefcheiden gelegen. en 10 het Jaar 1704. bene.
vens eenige naby gelegene Dorpen, met Liniea en grachten
omringd. en· dus zoo groot' en ruim, dat zy eenige Duitfche
mylel) in den omtrek hebben; zyn ook met de pragtiglle Pa.
, lei fen en heerlykfte Luflhoven vercieI:d, en zoo flerk beo
woond, dat men daarin en)n de Stad by'de 600,000 Menfchen
rekent. Haare Vellingwe'rken beflaan uit twaalf gemetfelde
Baflions en andere Fortificatien, die inzonderheid in h.et Jaar
.1540 en 1636 gebouwd zyn, en zy heeft in de Jaaren 1529
en 1683 twee harde belegeringe,n van de Turk~n uitgeltaan.
De Keiferlyke Refidentie-hurgt. die men in bet Jaar 1746
heeft begonnen te vernieuwen, is een zeer ruim en pragtig
gebouw, en, behalven de woollingen voor de Keiferlyke fa.
mille en hofhouding, bevindt zig daarin ool{ de Ryks-Can,
celarye. - Buiten de Stad is een Keiferlyk Paleis. de nieu.
we Favorita genaamd. waarin de 'Keifer des Zomers zyn ver·
blyf pleeg te houden, om zig op de riabygelegene lufikafieelen
Laxenburg ,enEbers~orf te diverteeren. In de Bibliotheek.
die uit 8 vertrekken beflaat, zyn ovet de 100,009 banden v~n
gedrukte boeken. en een' ongemeen getal der r~arfle hJanus·
cripten. Het Bisdom aldaar is op Keiferlyk begeeren. van
den Paus, op den I Juny 1722. tot eene Metropolltaan.I{erk,
met de daaraan gehegte Aardsbiffchoppelyke tekens en 'loor.
rechten verheven: - De Domkerk van St. Steven is een zeer
groot Gebouw, en pronkt vanbuiten met veele Arabiïche of
Gottjfche Cieraadjen van Steen. wordende de Toren daarvan.
die 450 voeten hÇJog is, voor de fterkfie van Dllirfchland gehoudtm, waàrop 'in het Jaar I7II eene groote Klok van 354
Centeners gewigt gebragt is. De Univediteit is in het Jaar
1'237 geflicht, en werd eertyds doo.! de Jefuiten bdiierd. Behalv€n de Geef\:elyke gebouwen. waaronder dat, v:m. de
Patets Capucynen' behoort. zynde een uitmuntend tluk, en
begrypende de Keiferlyke begraafp,laa! fen ,. heeft men 'er ook
heerlyke Tuighuifen ,de S,hat- en Konfikamer met dè Garde.
X. Dur...
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r e hot nieuwe Comedie-huis, de kollelyke Paardellal , wa:!r·
t!ov~n de Bibliotheek is, de Pikeur/lal. het Balhuis , de Munt,
het Land en Raadhuis, het Hospitaal, enz. - In 't Jaar
1713 zyn aldaar by de 10,000 menfchen aan de peft ge(lorven.
WENEN is tevens eene voornaaoJe Kooplhd. Men houdt al·
daar boek en rekening in Ryksdaalders, Gulàens, Kruitfers en
Penningen. I Ryksdaalder doet I I Gulden r 30 KeiCer·Gros{chen of 90 Kruitfers. - 1 KeiCer-Grofi'che heeft 3 Kruitfers
of I2 Penningen; en I KruitCer heeft 4 Penningen. - I Gemunte Ducaat in goud doet 4 Ryksgulden: en I Specie'ryksda:llder 2 Ryks~uldens of Drittelftukken Keiîerlyk geld, min
of meer. - Men vindt aldaar veele gemunte Kruitfers en
Groffchenfiukken. Voorts wilfelt men van Ween en 9f. Hamburg; en van Hamburg op Weenen weinig; maar als dit ge·
{chiedt, ftelt men in Hamburg de Brieven in Ryksdaalders
Keiferlyk geld te bttaalen, de Lagio tOt eenige 30 ten hon.
derd afkorten de , en betaalende de Valuta in Banco. Maar te
Ween en worden de Brieven gefield op Ryksdaalders in Ban·
co, en de Valuta wordt betaald tot 132 ~ 134 Rvkiidaalders,
min of meer, voor 100 Ryksdaalders Banco. Ufo is aldaar
14 dagen zicht, binnen welkt:n tyd de Wiffelbrieven moeten
voldaan worden. Van Weenen wordt op de volgende plaatfen gewifi'eld, naamelyk op Amfterdam, 148 Ryksdalers min
of meer voor 100 Ryksdaalers Banco. Op Leipzig 100 Ryks.
dalers min of meer voor 100 Ryksdalers Leipzig Courant.
Op Breslau 101 Ryksdalers min of meer voor 100 Ryksdalers
Keiferlyk geld. Op Augsburg en Neurenberg J02 RyksJalen
min of meer voor 100 Ryksdalers Courant geld. Op Vene.
tien 186 Guldens of 124 Ryksdalen min of meer voor 100
Ducati di Banco. ICO Pond in Ween en doen IIS pond in
Hamburg. Eindelyk zyn binnen Wenen twee Hoofdmarkten
of Kermiffen, naamelyk de Pinkfier· Jaarmarkt en de Cathary.
nen-Jaarmarkt.
WENKBRAAUWEN. Zie het Artykel SUPERCILIA.
WERD!R, of naar de hoogduitfche benaaming WUTHI!R, beo
duidt een Eiland of Schier-Eiland, dat van eene Rivier gemaakt, maar naderhand, of door de kon ft , of door de n3tuur tot zeker gebruik in ftaat gebragt is. Dus wordt gezegd
van de Dlntziger- en Elbinger Werd ers , dat is, zekere
Landfchappen, die met ettelyke Dorpen bezet zyn.
WERELD. Zie het Artykel WAERI!LD.
WENTELTRAP. Cocblidium Zoo heet die, welken Dorpel.
of treden rondom een en Cirkel, welke de SPIL of van an,
deren de MONNIK genoemd wordt, loopen, [choon ook dee.
fe zig fomtyds in eene kleine ruimte keert. Deefe trap wordt
ook vaD fommigen, ten op~igte van haaIe wendiD&, ecn Su&:
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f.,enoemd. Het eeniglle nut by deefe foort van trappen ia.'
dat zy de minlle plaats bel1aan; waarom zy ook wel in Pa·
leifen , tOt de geheime crappen gebruikt worden, langs welken
men in de half verdiepingen en op de Zolde'rs komen kan.
en daarom worden zy meei1:endeels tufTchen de Garderobe en
het Woonvertrek aangelegd. Derzelver gebreken bei1:aan voor.
naamelyk daarin dat zy oDgemakkelyk te beklimmen, moeie.
Iyk te verlichten, en vermits zy niet wyd genoeg gemaakt
kunnen worden. gevaarlyk wegens het vallen en eindelyk on~
bekwaam zyn, om meubelen en efFeél:en, als KafI'en en Ka~
binetten, naar boven te brengen. Dit gebrek heeft niet al.
leen PALUDIUS gezogt te verhelpen, daar hy de geheele Dia.
meter aan deefe trap zoo gr80t genomen heeft. dat hy j daar~
van aan de Spilruimte , maar de overige j aan de beide Dor.
pels aan de zyden gaf, en in tegendeel de trap zelvCl zonder
Spil met eene holle roading maakte. doorwelke ,in geval van
nood, ook vanboven het licht konde door vallen, zoodanig
dat de trap, gelyk als in de vrye lucht fcheen te hangen;
waartoe echter zoo v;el een gefchikt Bouwmeei1:er als goecl
werkvolk vereircht wordt. Of daar men zoo veel ruimte niet
hebben kan, worden de Dorpels naarbuiten gebogen gemaakt.
gelyk men in oe Domkerk te Utrecht een Exempel daarvan
zien kan j war.t hierdoor wint de trap 'veel ruimte. Eene an;
dere hangende en holle Wenteltrap vindt men te Florence.
in het pragtige Paleis de Pitti, gelyk mede in het PaufTelyko
Selpinarium te Pavia. Een plan en tekening van eene trap
met een gewonde Spil, die niet alleen gemaklyker te beklim~
men is, maar ook meer licht fchept ,vindt men in WILHELM'
ArcbiteEtllra Civili P. I. n. 21. 'STURM, in de negende aan·
merking over DaviIer , verklaart nogtans breedvoeriger, h09
men àoor middel van de voordeelige klooven, uit een dikken
Eikenboom, twee diergelyke Spltlt:n vervaardigen en vervol~
gens boven malkander i1:eHen kan; alsmede hoe men de aan,!
treden van de Tnr voordeelig klaar moet maaken.
WERK. Dus worden in de Zoutwerken te Halle tweei1:ukkén
Zout genaamd, welken ten langi1:en in 4 uuren kunnen gezoo~
den worden. In zes dagen kunnen in eene pan ten mini1:e
36 W~rk of 72 i1:uk Zont, uit 2 Schok, 42 Zober·Solen ge·
zoden worden. Werk·laatm noemen ze by een geweldigen
wind of onwe~r. uit vrecfe voor brand. het zieden i1:aaken en
daarmede ophouden.
WERKHUIS. Is aan of byeene Fabriek dat huis of die Loots
waarin het grooti1:e werk verrigt wordt. - Werkhuis worde
ook genaamd eea Spin· of Tuchthuis. Zie het Arlykel
TlJCliTHUXio
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WERKrN'G. Aê1io. h het doen, de handelin~. werkin~ of
verrigtir./? die of met het gantrche ligchaam, of met een dct:!
van hetzelve; of ook met hl!t vcdbnd gefchk.lc.
WERKING. (In de Macbal!ica I.;n PbyJica). i~ de drukking
van het cene Lip,cha::l:J re~cns het andere.
Het is een der Wct!tn van ele Natuur. dat weri':'1g of we·
derwerkir.g gelyk l1olan, dat is: de \'.'edcrlhnd var. een he'
wo"en Ligchaam is altyJ geiyk tot d~ Imgt die d;maan me.
deg~deeld wordt; of, het welk hetzelfde is, het beweegende
Iigcha:Jm verliell zoo veel van des:dfs kragt. als hetzelve aan
het bewogen ligchaam mededeelt.
Indien een Ligchaam gepcrll word~ door ge1rke en tegenflry'
digf:" werkingen of dru!tkingen, zoo zal hetzelve in ruil: bly.
ven. Maar byaldien t.en van deere drukkin be:1 groo!er is dan
de tegergeflelde , zoo zal de beweegir.g ov'rhc~len naar het
deel 't wel i, het laatlle gedru!tl is.
Men heeft waargenomen dat de werkingen van Ligebaamen ,
op m;:!kander, in eene ruimte die eenvorl!1ig voorwaarts zig
ultflrckt, dezelfden zyn alli of de ruimte in ruft wa~; en dat eenige vermogens of beweegiJj~en die op alle ligchaamen werken,
ten einde om gelyke fnelheden voort te breng/m in dezelven.
in gelyke of in paraIIele regte Iynen ,geer.e uitwerkitg hebben
op hunr.e mutueele of onderlinge werkingen, of bem:kkelyke
beweegingen. Dus wodt de beweeging van Ligchaamen aan
boord van een Schip, dat geduurig voorwaa!ts en eenvormig
voortfnelt, in dezeifde manier volbragt als of het Schip
in ruil was. De beweeging der aude rondo:n derzelver As
heeft geen invloed Ojl de bewee3ingen van Iigchaarr.en, en
werkt tegens hunne oppervlakteils , maar in zoo verre als
dezelve niet eenvormig en regtlyr:ig is. De beweegingen der
Ligchaamen op malkander, hangen, in het algemeen nietaf,
van hunne a/folute, maar van hu:,ne relatit'e beweeging.
WERKTUIGEN DER ZAADBEREIDING. Zie het Artykel
SPEIHoIATorC:::A OilGANA.

WERKWOORU. (In de SpraaHo7lft) Een woord, dienend6
om uit Ie dlukl:en het geene wy van eenig voorwetp beo
vel1ig\:D. of daaraan toeCchryven; of, volgens anderen. is
het een woord, voornaamtlyk gebruikt worden,~e o:n te be
tekenen de t:~velliging. en om te toonen dat de reden waarin
het gt:bruikt wurdt, die van cen menfsh is, die niet al:een
be\'3tt'n~ van zaaken heeft. mJ~r daarvan oor~eelt en lets
daarvan beveiligt; nogtans wordt het vonrnaamelyk gebruik\
in deer~n zill. en daarvan wordt imgelyks gebruik g<;maakt
om alkrlei bt!weegingen van de Ziel aan te duiden. als om te
!legeeren • :e bidden, te ge!>ieden.
D~ W.lkwoorJen worden v~rjl:dd in d<iadelyke , lydelyke
en
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en onzydige, of aétive. paffive en neutraale , ten opzigtevan
het voorwerp. &c. en met betrekking tot hunne inflexien. in
rege1maat:ge. onregelrnaatige ~ perfoonlyke, onperfoonlylte,
hulpwerkwoorden. Zelfs!l:atlèlge. enz.
.
Een daadelyk werkwoord toont de verrigting van een menfch.
als ik ~,J)erk, ik fla. &c. Hiervan zyn drie foorten • naamelyk.
tranfitive; waann de daad overgaat tot een voorwerp, verfchillende Vl~ den werk:?r; refieElive. daar de werking rot den
daader wed"rk"":'ert; en reciprocale, waarin de daad onderling
wederkeert op de twee Werkers die dezelve voortbrengen.
Een lydend werkwoord iJ dat geene 't welk eene [yding uitdrul,r, of 't welk de werkbg van eenen daader ontvangt. En
't welk in de hedendaagfche taal geconjugeerd wordt door het
hulpwerkwoord ik 'loord.
Een onzydig werkwoord, is dat geene 't welk eene daad betekent, 't welk geen byzonder voorwerp heeft waarop het valt
maar hetwelke geno:nen wordt voor het gantfche denkbeeld
van de daad. als ik flaap, (!''Y waakt, by loopt. De Latynen
noemen het Neutrum. omdat het noch ~aad.;lyk noch lydelyk
is. terwvl het de kn:gt en betekenis van beide is.
Een zelfftandig werkwoord is dat geene 't welk het benaan
van eene zaak uitdrukt, als Ik ben, gy zyt.
Hulpwerkwoorden. zyn de gecnen die dienen in het Conju·
geeren van daadelyke en lydelyke werkwoorden. Als ik word,
ik heb. enz.
Regelmaatige Werkwoorden, zyn de geen en die op eene en
dezelfde wy[e geconjugeerd worden.
Onrege!maatigen zyn de geenen die in de tyden derÇonjuga.
tie verfchilIen. 't zy in de uilgangen als anderfints.
Onperfoonlyke Werkwoorden .zyn de zulken die alleen door
den derden perfoon geconjugeerd worden, als bet Hgent, bet
fneeu'wt, enz.
WERKZILVER. Dus noemen de EfTayeurs of Geldproevers,
het uit allerlei oud gereedfchap faamenge(molten Zilver, dat
bun gegeeven wordt, om 'er eene proef op te nellen.
WERLEN. Dus noemde men de oude Volkeren Heruli, in
bet Mekel,;mburgfche. Men wil dat zy zich uit PruilTen der.
waart~ begeeven en met derzel.,er inwooners eenerlei taal ge.
fprooken hebben. Hunne hoofdfiad was Werlau. in 't Latyn
Hemla.

WERPEN. Noemt men I) by de Valkenjagt, den Vogel van
de hand en op den roof laaten vliegen. 2) Het wordt van
allerlei Vee gezegd. en betekent het voortbrengen van jon.
gen. Honden van eenen worp zyn van dezelfde dragt. en die
te gelyk geworpen zyn.
Eee 3
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WERST. Dus noemt men eene Mo~covifche MyJ van 3750
voet, zynde omtrent een zesdedee! van eene duitfche myl.
WER.VEL. Of, volgens het Hoogduitrche woord, WURDEI..
" Zoo wordt de Wateryal op den Donauftroom. beneden Creffis
genoemd. die maar ter diftantie van 200 fchreeden van d(;!n
zoogenaamden Stroedel of Draaikolk afgelegen is. en dezelve
veroorzaakt. Dezelve brengt dikwils de Schippers in groot
ge'iaar, vermits het fterk ftroomende water. door eene groote in den weg ftaande Rots, in zynen loop geftuit wordt.
waarvan het water aldaar met groot geweld aan het draaien
komt.
WER VELBEENDEREN. Zie het Artykel VEIlTRBRlE.
WER VELBOESEMEN. Deefe naam wordt (in de Anafomie)
. gegeeven aan twee aderbuifen , die uit de \Vervelbeenderen
J\omen; door hun bovendeel gemeenfchap hebben met de zy'
delyke aderboeremen des harde harffenvlies, en zich uitftrek·
ken langs het ruggemerk met het netwerk der Wervelbeenfche
Slagaderen. Zy geeven ook aderlyke takken af. die in de
WerveHideren gaan naar de ongepaarde. Daar komen 'er IilQ.
ven de :Nieren uit, die In de holle ader overgaan.
WERVELWINDEN. Zie het Artykel VORTEX.
WESP. Zie het Artykcl VESPA.
WESTEN. De wind die uit het Wenen komt, wordt Fa'llo'
nius. en insgelyks Zepbyrus genaamd.
WESTER·HEMDE. Dus wordt een hemd genoemd waarin
. een kind gedoopt wordt. In de Roomfche Kerk bekleedt men
de gedoopte klokken ook met Wefter-bemden •
.WEST-INDISCHE COMPAGNIE der Vereenigd~ Nederlan·
den. Is na het einde van den twaafjaarigen ftilftand van Wa·
penen, in het Jaar 162.1, en dus laáter dan de Oofi-indifcBe
Compagnie opgericht. Haare hoofdfom beliep op 80 Tonnen
Gouds. Deefe Compagnie maakte in den beginne een goede
ppgang; ontweldigde J.len Spanjaarden en Portugeefen Brafilien en de Eilanden rondom de Wefiïndien gelegen; fchoan
ze naderhand alles weder verloor, en zy zoude geheel geruineerd zyn geworden, zoo niet de Staaten Generaal eene nieuwe Compagnie hadden opgericht, behoudende dus het geeDe
2y nog. zoo wel in Afrika als in de Weft-Indien overig had.
Deefe Compagnie bezit thans niet meer dan de Eilanden Saba
en St. J!;uftacbius, Barlovento en Tabago, nevens de Stad Cora
Gujana. op het vafte Land. Zy beftaat uit vyf Kamers. van·
welke eene te Amfterdam is, eene te Middelburg in Zeeland.
eene op de Maas, eene in het Noorder Kwartier en eene in
Friesland. Wanneer het laatfte Oél:roy, den 4 Juny 1647,
voor 25 agtereenvolgende Jaaren gegeeven, verloopen was.
wierd deefe CompagQÎe wegens de [chade in den Oorlog ge·
leden,
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leden, ~erchellrd, tot aat ze den 20 September J674. door
. een nader Oél:roy der Staaten Generaal, vernieuwd en tot
haare vaftl1:eJling in het Jaar 1675, een Capitaal van 12e,Ooo
dui(end faamengebragt wierd, welke (omme, met bet geene
de Participanten. Depofitariffen , en adere Crediteuren hebben
moel1:en, een Capitaal van 600,000 Guldens uitmaakte. Dt!s
niettegeni1:aande heeft ze federt de OolUndirche Compagnie
niet kunnen evenaaren, fchoon ze voordeefen magtiger is ge.
weei1:. De generaale vergadering deefer Compagnie is zes
Jaaren na malkander binnen Amilerdam. naderhand 2 Jaar
te Middelburg, en vervolgens 2 Jaar in de andere Kalllers.
13y dezelve worden alle de belangens der Compagnie door JO
DiT( éteurs of Gedeputeerden onderzogt. Deefen zyn vooral
daarop bedagt. dat niemanc buiten de Compagnie op de Afri·
kaanfche Kuilen mag handelen, maar alleen op de Wellin.
dien. Surinamen en Curacao; vanweIkelI zyn evenwel nog
:3 gulden voor de Vragt der Scheepen , die naar Surinamen
vaar en • i!n 2 ~ ten honderd. van die geenen. die, of naar
Curacao gaan, of vandaar komen. aan de Compagnie betaa.
len moeten. De Aélien van deefe Compagnie zyn 6000 Gul·
den Capitaal, welke in het Jaar 1703. den 16 Auguilus. 73
ten honderd. blaar voordeefen 90 tot 95. op de Kamer van
Amfterdam gedaan hebben. doch op de andere Kameren 55 of
60 ten hon~erd. De ltepartitien. die de Compagnie van het
Jaar 1672 tot 1693 gemaakt heeft, zoo wel in Contant geld,
als in Oblit;atien. beliepen op 44 ten honderd. Edoch de
Obligatien zyn de Compagnie tot eenen laft, aangezien zy
daarvoor J aarlyks 4 ten honderd betaalt en get:ne Repartitie
doet dan tot dat de Obligatien ingeloft zyn.
WEST MUNSTER. Eene Stad \'an Engeland, in Middelrex,
aan de Teems, ten Weften van de Stad London gelegen, zyn.
de die plaats voordeefen taamelyk verre daarvan afgezonderd
geweell, maar tegenswoordig door eene fchoone brug, die aan
weerskanten met huifen en winkels bezet is. met dezelve ver.
eenigd, en nu is zy federt omtrent 70 Jaaren mede onder den
naam van London begreepen • nademaal deefe ganlfche plaat~
met huifen tot aan de Teems aangebouwd is. Echter heeft zy
haare byzondere overigheid, die door een Opper-rechter be.
i1:ierJ wordt, en haare eigene Prjvj'f'~ien. zt:ndende twee Ge.
deputeerdens in het Parlement van Grootbrittanien. Aldaar.
te Wtftmunfh:r, is eene beroemde Abtdye, in welker Kerk
de Koninklyke Begraafplaats is. Insgelyks ziet men aldaar het
oude Koninklyke Paleis, waarin eene pragtige groore Zaal
is. Weftmunfier·Hall genaamd, die tot de vergadering van het
Parlement en tot eenige Gerechts· Collegien gebruikt wordt.
Eee 4
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Men vindt 'er ook het groote en pragti/!e Koninldyke Ren,
dentie-{]ot \Vhiteh~lI, en hp.t Paleis van St. ]arnes.
WEST-]\:OORD WEST. Z09 wordt genoemd het gewel1:, 't
welk 2:! graaden. 30 minuten van het wenen ten noorde!" af.
wykt De wind welke uit hetzelve waait. wordt dan Cauru'.
dan Corus. dan J apix, en dan ook Argefles geheerer De
l'"ranfchen noemen beide het Gewel1: cn de wind Oueft-non/.·
Ourft
WESEPHAALSCHE VREDE. Is eene g~ondwet v~n het hei·
lige Roomfche R yk, die in het Ja~r 1648. te Mun/ler. met
Frank'yk, en te Omabrug mtot Zweden geflooten wit-rd, w!!ar.
door niet alleen de dertigjaarige Oorlog een einde genomen.
m~ar ook de vryheid van den Godsdienl1: op c:;enen vallen
voet gelleld, en de gefchillen tuffchen den Keirer en de Standen. wegens hunne Privilegien en Gerechtigheden, als ook
tuffchen de Roomfch'Carholyken en Protel1:anten, wegens de
in geCchil zynde Geel1:elyke goederen, tot Duirfchlands grootfte genoegen, gelukkig uit den weg genomen zyn ; wordende
in deefen vrede de Vereenigde Nederianden ooIt door Span.
jen voor eenen vryen l1:aat verklaard.
WESTPHALEN. Is een van de X Kreitfen des H. Room.
fchen Ryks. en dezelve begrypt alles wat van Neder·Saxen
tot aan de Nederlanden, en tuffchen den Rhvn en de Wefer
gelegen is. - Daartoe behooren de Bisdommen Munfter,
Lui, Paderborn en Osnabrug; de Abtdyen Corvey, Stabie ,
'Verden , Effen. Hervord en Sr. Cornelis Munfier; de Hertogdommen Wcl1:phalen, Kleef, Gulik en Berg; de Vorl1:en·
dommen Ooll:·Friesland, Minden en Verden ; en de Graaf.
fchapptn Oldenburg, Delmenhorft, Marck, Ravensberg •
S ayn, Ber.theim, TeckIenburg • Bronkhorl1:, Lingen, Arem·
berg. Diephoft, Gtroltsfl:ein. Hoya, Manderfcheid, Lippe.
Rekum, Reiferfcheid, Rietberg , Runekei , Schaumbur~,
Ylrncburl! en Wied. De Kreits.Direéteurs zyn de Biffchop
van Munll:er en de Hertog van Gulik; weshalven Keur- Bran·
denburg en Keur-Pairs dit ampt beurt om beu1~ waarneemen ,
met het Kreits·Dilf;ét~a:rchap te voeren, en zulks uit hoofde
van de Trans.;;étie, in het Jaar 1665 ingegaan.
WESTPHALEN. Een groot Landfchap in Duitrchland, d3t. ten
Ooften aan Nederfaxen, ten Zuiden aan Heffen, het WesterwJld en den Rhyn, ten wellen aan de Vereenigde Neder.
lanelen , en tcn noorden aan de Duitrche Zee grenft. 't Is
een den koudll:c Lar!dfchappen van DuitCchland, en daarom
niet al te vrugtb~ar in koom; maar daarentegen heeft het
goede V",efokl;eryen. inzonderheid vindt Uien 'er fchoone Var·
kens en vetle BOlTchen,
WESTPHALEN. Een Hertogdom in den Wefiphaalfchen
Kreits.
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Kreits. dat ten noorden aan de Bisdommen Munner en Os.
nabrug, gely!~ ook aan het Graaffchap Lippc, ten wellen
aan het Graaffchap Marc!, , ten zuiden aan de NatTaurche Lan·
den, en ten aoiten aan de Graaffchappen Witgenfl:ein. Hats.
feld, Walàeck en aan Heffen ~renft. 't Is be,rgagtig en vol
V,FI BotTehen en wordt in . twee dcelen verdeeld. naamelyk
in het Saueriand en in bet Graaffchap Arensberg. Beide dio
Landen behooren aan den Keurvorn van Keulen, uitgenomen
het halve SauerJand, dat tegenswoordig aan den Koning van
Pruiffen t0cbehoort.
WEST TEN NOORDEN !s h~t geweft, 't welk Ir graaden
15 minuten .. an het Weftcn ten Noorden afwykt. De wind
uit hetzelve heet Ilypargeftes, insgelyks Hypoconis. By de
Franfchen wordt het Gew(;ft tevens en de wind Oueft quart
de nord.Ouell genoemd.
WEST- TEN ZUIDEN. Is het gewefi: 't welk 78 graaden 45
minuten van het Zuiden ten Weften afwykt. De wind die daar·
vandaan komt. wordt MeJolibs, insgelyks MeJo.Zepbyrus ge.
hecten. De Franfchen noemen beide de wind en het gewen
Oueft quart au Jud·Oueft.
WEST-ZUID-WEST. Is het gewen, 't welk 22 graaden, 30
minuten van het We!l:en ten Zuiden afwykt. De wind uit
hetzelve heet Libs. Door de Fr:mfchen wordt het Gewen
en de wind Ou~ftlud·Oueft geheeten.
WETENSCHAP. Zie het Artykel WEET.ENSCHAP.
WETSLAR. Eene vrye Ryksftad in de Wetterau. aan de
Lrehn, alwaar de Dyle daarin valt, zes mylen van Frank.
fort :lau den Mayn, zy1lde aldaar eene Ryksvoogl'lye, die Hes.
fen-Darmlbd bezit. en door den aldaar refidcerenden Ryks.
voogd de Executien in civile en crimineele Zaaken laat by'
woon en ,invoege Heff",n·Darm!l:ad ook de befchermgerechtig.
heid o,rer deefe Stad oefFent. De Proo!l:dy aldaar behoort aan
den Keurva. ft van Trier, die dezelve door eenen fchout laat
beftieren. In deefe Stad wordt het Ryks-Kamergericht ge.
houden.
WETTERAU. Eell groot Landfchap in den Opper-RhynCchen
Kreits, n33r de kleine Rivier de lVetter, die niet verre van
Laubach, by het Dotp Wetterfeld ontfpringt, aldus genaamd.
Het ltrekt zig uit, van het zuiden ten noorden van Franken.
land en den oorfprong van de Rivier Kintzig. tot aan het Her.
togdom Berg; z(1odani~. dat het de Aardsfl:iften aan den Rhyn
ten weften , Heff.:m en de Abtdy Fulda ten ooften tot deszelfs
grenzen heefc. Het wordt door de Rivier Löhn in twee dee·
len verdeeld. Het znidelyke. dat de eigenlyke zoogenaamde
Wetterau is, begrypt het nedergraaffchap Catfenelleboogen.
~ls ook de Graaffchappen N alTau in eenen byzonderen zin;
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vervolgen~ Diets, Idfl:ein, Wisbaden t Weilburg, Solms, Op·
per-Uenburg of Budingen en Hanau, benevens de Ryks-Ste.
den Frankfort, Wetslar , Friedber~ en Gelnhaufen; maar de
noordelyke Wetterau is het Wefl:erwald.
WEY. Zie het Ar'yksl WEIDE.
,WEY. Serum lafti.r· In het Franrch Petlt lait, Lait clair.
lil het water dat van de Melk overi31yft. als ze lot Kaas is
geronnen. Het is eene aanl;enaame ververfehing in den Zo.
mer, maar in 't byzonàer een heilzaam middel voor de Long.

zugt.

WEZEL. Mufteltl. FuscÎna. In het Franfeh Belette. Is een
klein viervoetig Dier, zeer inel en febier nooit in ruft Van
Ligehaam is 't gelylç een Rot. doch veel langer en fpigtiger.
Zyn fl:aart is kort. Op zyn rug en in de zyden is 't geel,
en aan de keel wit. Het is een fl:outmoeJig en boos dier.
Men heeft 'er twee Coorten van. Eene der geenen die zig in
de huiren pleegen te onthouden; de andere is geheel wild.
De eedlen verbergea zig in de fehuureB, leggen de Duiven
en andere dergelyke Dieren laagen. om ze te vangen en te
vermnden. De wilden woonen in holen en in de klooven
der Steenrotfen , voorna:dmelyk in N oordfehe Landen, aafendè
op rotten, mollen en VJedermuifell. Hun drek riekt fomwy.
len als l\1ï.:scus. Dit Dier heeft veel Zout en Olie. De hers·
fenen en inver zyn goed voor de vallende Ziekte. De Maag
en het Vleeieh worden ge.:egd een middel voor een Slangebeet te
zyn • als ze gellooten en daarop gelegd worden. De gal neemt bet
vlies der Oogen weg, en wordt ten dien einde met Venkel.
water gemengd. De Geilballen , gefl:ooten en in genomen.
zyn een middd voor de opfl:opping van het water. Alle dee.
Jen en leden worden tot een Dofis van een Scrupel tot eene
drachma ingegeel7cn. De drek verdeelt de Zweeren en maakt
ze ryp. Het bloed wordt gezegd voor de jigt in de handen
goed te zyn, als het daarop gefl:reeken wordt. Daar is nog
eene foort van Wezels, in het Latyn Mus Ponticus of Ermi·
neUI. dat is Hermelyn genaamd. De Franfchen noemen het
Ermine. Deefe foort is van de twee voorgaande g:mtfch niet
onderfeheiden ,dan alleen datze Spier wit is, tot op bet uiterfl:e van den fl:aart, zynde zwart. Deefen onthouden zig, ge·
lyk de anderen. in holen en galen; worden in de Noordfehe
Woefl:ynen, voornaamelyk in Siberien, gevonden. Haare kragt
en deugd is dezelfde met de eerfl:gemelde. Het vel dient tot
Pelteryen.
WEZEL. Eene groote, fehoone en welbevefl:igde Stad, in
het Hertogdom kleef, aan den Rhyn, alwaar de Lippe daarin
valt. In bet einde van de voorgaande Eeuw is 'er eene fraaie
Citadel by gebouwd, en de Stad zelve door den voorigen Ko.
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ning van Pruifren, aan wien zy behoort, zeer {terk ge fOrti fi •
ceerd geworden.
WEZEN. Effent ia. He~ weezen cener zaak {taat tegenover
de Accide11tia of toevallIgheden, en worèt fomwylen van de
Exijfe1ltia on:-lerfcheiden en fomwylen daaronder begreepen.
By de oude Wysgeeren wordt Effentia en Subftantia dikwiIs
Voor een en hetzelfde genomen, geIyk het beide in het Griekfch •
een en denzelfden naam heeft. Zie de Artykels ESSE NT IA.
WEZENS-VERANDERING. DeeCe gerchiedt op eene na·
tuur- en zedekundige wyfe in veele din:;en. By de fcheikun.
digen, is de tot hiertoe door de mceften te vcrgetfs gezogte
lVezensveranderill1; der geringere un betere E;',Cen, naamelyk
in goud en zilver, hekend. Van de W~zensieranJering ["mmiger gewalfen, iC:,ryft lExte,meyer) in 2yn gecye'lá Paleis
'Van het Licht der Natuur, Pag. 125 op decfe wyze. Men
heeft in DuitCchland deze zeldzame houtver;;nclcring onder., vonden, dat na het afbranden van D:.nncboumen, alda:rr
" in twee of drie J aaren, nïet anders dan .l\aidDelïën groei.
"den. Na verloop van een gelykep tyJ 'lcr<."derèen deeren
" wederom in zwarte of bl"auwe Krakebc!iën; cn na een
,. dergelyken tyd groeide 'cr wederom hout. Op andere plaat·
" Cen heeft men aangemerkt, dat na het afgebrand Dennen" hout niet dan Beukenhoomen groeiden. Wanneer in het
" Jaar 1660, in het Görli!zer Woud, in LuCatien gelegen.
" veele duifend {tammen van Vuurenhout O!Jlver gewaaid wa.
" ren, groeiden van zelfs Eikenboomen in derzelver plaats.
" Wanneer de Portugeeren beproefden. of Z:l geene Planten
" van Peperboom en , Kaneel en Cederen in hun land zouden
" kunnen voortteelen. kwamen in plaats V:in de eedlen Klim •
.. op, van de tweede Lauwriertakken en van de derde Je..
" neverboomen te voorfchyn." Indien deere en dergelyke
verhaaIen waar zyn, zoo moet men nogtans niet gelooven •
dat 'er eene waare Wezens verandering , by voorbt:eld ; van
Dennenboomen in Aardbefien enz. gefchiedt is; maar dat de
aarde de bekwaame hoedanigheid ontvangen heeft, om de in
de~elve reeds lan~ verborgene Zaaden te doen uitfpruitcn.
WHEEL·BAROMETER· Is eene foort van Barometcr. die
door ROBERT HOOKE uitgevonèen, en in de voorrede voor
zyne Micror;,apbia beCchreeven is. Hetzelve toont door een en
WyCer, die rondom gedreeven wordt, de veranderingen in de
zwaarte van de lucht, veel naauwkeuriger, dan de overige
~emeene Barometers. Eene befchryving daarvan geeft ook
HAMBERCER. in Differtatione de Baromctris. welke by zyn
FaJciculus Differtationum gevoegd is.
WIADRO. Is eene Poolfche maat van 20 kannen.
WICHELAAR, Zie het Artykel WIGHELAAR &c.
WICL!!·
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WICLEFITEN. Hebben van

JOHANNES WICI.I!.". zynde een
Hoogleeraar in de Gqdgeberdbeid te Oxford in Enl':eland geweeft. bun naam bekomen. die in de veertiende Eeuw begon tegens de verdorvenheid van het Pausdom te prediken,
en een~n gro;)ten aanhang. niette~enfl:aande de Geeftelyken
cn Waereldly!wll daartegen :lltngekant waren. door zyne Leer
verkreeg. die dezelve onder den verkreegen naam v:m WIG'
LEFITEN verdedigde, en vervolgens in de vyfriende Eeuw tot
de Reformatie var. JOHANNES Rus aanleiding heeft gegee.
ven.
WIDEM. WIDMUT. Is ean oud Duit[ch woord en betekent
gemeenelyk Veld~n, likkers. Weiianden. of diergel}ke Zaa
ken. die aan de Kerken van ouds toegewyd zyn, en dus tot
de Paftorye behooren.
WIEDEMAAND. Zie h~t Artykel JUNWS.
WIEK. Eene zekere hoeveelheid gefchikt en bereid pluk fel om
eene wonde te dekken. De Wieken hebben een dubbel gebruik. I) Om eenig Geneesmiddel op de wond te leggen.
2) Om dez~Me teger.s de ;!andoeningen der lucht en koude
te be[chermen. De ouden gebruikten voor het Plukfel Vee.
ren, tuffchen twee linnen lappen gena8id. voornaamelyk om
aan dit laatl1:e oo~merk te voldoen. Da::rvan komt ook den
Fran[chen naam Pl!tmaceau, die zy gebruiken om de Wieken
welken met dat inzigt gemaakt zyn. te betekenen. De wie·
ken worden gemaakt Ilaar de gedaante der wonden. dus zyn
'er zoo vet:le wieken als 'er gedaantens van wonden zyn.
WIEL. Eene pl::ats in Gelderland, aan de Maas. alwaar de
Koning van Prui.fen. in weerwil van de Staaten Generaal.
in het j~ar 1716. een tol aangelegà heeft.
.
WIEL. Rota. \In de lvIecbanica.) Eene eenvouwdige Machine.
beftaande uit een rond i1:t:k houts, Metaal, of andere ftof, 't
welk op eenen As rondwentelt. Het wiel i~ een van de voor·
naarnae Mechanifche kragten of vermogens. het heeft plaats
in de meefte werktuigen, tcrwyl ~et dikwi:s eene \7erzarneling
van wielen is. waaruit de meefte werktuigen zyn [aa.mengo.
fteld.
WIEL-GESTELLEN, Met betrekking tot de wielen V.1n Koet(en, Wagens. e1lZ. de gantfche leer daarvan kan tot de volgende byzonderheden gebragt worden. naamelyk: I) Wiel·
geftellen werken met minder tegenf1:and dan iets anders. 2.)
Hoe groter het Wiel is des te gemakkelyker is de trek van het
gel1:el. 3.) Een gel1:eI op vier Wielen van gelyk maakfel.
wordt met minder k.agt getrokken dan met twee Wiel,en van
die gJOatte en met twte kleiner Wielen. 4. Indien de laading
gelegd wordt op den As van de groote wielen. zoo zal de:.:elve met minder kragt getrokken worden, dan wanneer ze
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op den As van de kleine Wielen gele2 d ware. ilrydig tegens
het gemeen gevoelen wegens het voormaalige laaden van wa~ens. 5. Het wlgengefiel gaat met veel minder kragt op
fchuurende wielen dan in den g~meenen weg; al het welke:
door Proeven zal beweefen worden. De Wielen van Rytuigen moeten naauwkeuri~ ror ct zyn. en de velgen rr.oeten in
regte hoeken fiaan tot de Ase:n of Naaven. overeenkomRig
de helling van de Spaaken : dat is. de vlakte V~.n de kromte
(curvature) van het wiel moet de naave in regte hoeken fny.
den, terwyl ze nogt:ms niet behoeft te gaan door de Spati:s
waar de Spaaken in den As ingezet zp.
I. Het is een geme~~e regel in alle gevallen dat de Wielen
naauwkeurig rond zyn; r.ll:ar indifm zy zoodanig niet waren •
maar gelyk EFGH. (Plaat CCLXXVI. Fig. I.) en de As
buiten het middelpunt. zoo is het zeker' dat zulk een Wiel.
in het wentelen, op den vlakken grond zoodanig zoude wer·
ken. gelyk andere Wielen doen wanneer zy klim!!len en daaJen. en dat ze dus niet in evenwigt zouden zyn; het Rad
wentelende naar den kaN van H, zoude met even zoo veel
moeite beweegen, dan of het moefie ryfen en daalen; en die
hoogte te boven gekomen zynde • zoude het wederom [chiely!'>
vallen, als of een vierkante fieen omgewenteld wierd, en dO
fchokken van het Wiel zouden ter zelver tyd de paarden
voortprikkelen en fiooten, en aanfionds derzelver L oeielyk.
heid vermeerderen. om het volgende oogenblik te trekken. eî1
zulks naar evenredigheid dat de Wielen niet rond zyn: nogtans. indien de As niet in het midden was. zoo zoude het
kortfie deel. als F. op den grond zyn; wanneer zoodanig
een wiel begint te draaien. zoo moet het gewigt op dezelfde
wyfe verhoogd worden, als of een andl!r Rytuig tegen een en
Berg opgaat. en van Frot D, of tot G, zou het Wiel
werken gelyk eene Wig; en by D of G, zou het up de
Paarden vallen als of het van eene hoogte kwam.
s. De velgen moeten geen wind kruiffen , maar in regte hoe.
ken zyn met de Naaven, overeenkomflig de helling van de
Spaaken ; want anders zou het Wiel in het omwentelen on·
gelykheden aantreffen. gelyk gebeurt wanneer het gat van
den As te groot is, en de wielen beweegen van zydo tot
zyde. 't welk op dezelfde zaal, uitkomt als of het Wiel niet
geheel rond was; en als dan zoude de ongelykheid van de
Spaaken • die of te zwak ofte fierk zouden zyn , op den As
in eene diepte ingaande of klimmende op cene hoogte. 1lry.
dig tegens hUllne helling. veroorzaak en dat de velgen bree.
ken.
3. De Spaaken moeten he!lende zyn tot de Naaven, op oat
de Wielen vatswyfe of hohond mogen z.yn.lodien de Wie
IlO
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Jen {leeds wentelen op een vlakken en effenen grond, ZIjO
is het zeker dat c!e Spaakon regt op de Naaven b:.:hooren te
llaan ; dat is. in reg:!:: hoeken cot hunne AtrC:lJ. om dat zy
:.lIs din Perpendiculair zouden draagen. gelyk de Spaak H
(Ibicl Fig. 2.) vzn de Naaf AC. 't welk de llerklle weg is
voor hout. Maar om dzt de grond ongelyk is. en wanneer
do Wielen in de Spooren vallen. zoo draagt dat Wiel 't
welk in het fpoor is. een groote. gedeelte van den laft dan
bet andere, om dat hel laager is: in zoo:ianig een geval
vallen de Spa!oen van een Schotel'Wiel Perpendiculair in
het Spoor. en hebben daarom de grootfle llerkte; terwyl het
tegengclle:rle W'iel. zyndc op een hooger grond, een minder
deel draagt van hl!t !;*:Wlgl ; ..:n. gevoJglyk behoeven de Spaa.
ken niet In hU::~Je \':.>il:: kragt te zyn. en dus een genoeg·
faam \'ermogcn ; (.. beLben • tG"wyl die kragt minder ia dan die
welke het op C:l:il ;:~;:!:ei1 bro:;d heeft.
4. De As·ooo::' :nce~ in a\l~n opzir.te llerk zyn, en in regte
boeken tot cl,:: ~c1~>:ft"n af te. den P:)ol gaan. In de beweeg.ng
van alle ligc:la:.n~li i'; ~(_,le ','leg v"n beweeging, die de ge.
makkelyklle van .. Lr. c'e ~!IÓ~:C;:J ie. eil hier gebeurt wanneer
de Asboom O'v't:ÁaÎ fltlk is; \'/ailt indien deszelfs einden agtet.
waarIs boogen, ten ~i:-_~c Cr.1 c: Wic:en vanagter nader byéén
te brengen, als AE (/L-iel "\:;. 3) tn dezelven vanvooren ver~er
van mllkande: te ve/fp.-.:!àc:n als De, zoo is het zeker dat zy lJlet
in de Spoeren kunnen gaan. noch dráa:en In het voorwaartl
gaan. maar datze eerder met moeite zouden voortfleepen dan
wentelen. De ~elî,1e hinderpaaIen zouden 'er iu den weg komen,
inctien men d.: .'\sboomen voorwaarts boog. ten einde om ze na'
der by ~e Pool t~ brengen. als IF. (Fig.4) en dezelven van'
agter ui!gefpreid te DIaaken , gelyk 10 nD. Hoe minder de
Asboo:n ;;el;oogen is, hoe ffiinder het ongemak is; Dlaar daar
z1l :!It;;d :et" gebrekkelyks weefen , indien de Wielen niet
ParalId :yn, ~n 'er zal geen het minl1e ongem~k zyn wanneer
de As !egt i~~ cn de Wielen in den lhnd CP en AD, (Fig, s)
De As moet iiJsgelyks io regte hoeken zyn tot den Pool of
Schaft; w3nt ;o';lcn de Pool of de Schaften aan eene zyde wa.
ren gclyk in B (Fig. 3) of in C(Fig. 4) zoo zou deKoets of Wagen
op ecnc zyde g:trokken worden. en dus.Zou al het ,ewigt door
é~n P&3,rd geaokki!O of gedraagen wor4en; maar hy mOClt in
regte !;oeke~ zyn, gelyk de Pool G, Fig. S.
S. Groo.e Wielen zyn aItyd voordeel~ger tot het rollen dan
kleinen, in welk geval of op welken grond zulks ook moge
zyn. De Wieier. van karren worden befchouwd overéénkom·
flig den wederlland en de fchuuring die zy hebben op den As.
boomt en Insgelyks overeenkomflIg tot bunnen wederlland ,
Qf inlGinking op den grond. Indien w'I deaelveD be1thouwen
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overeenkomfl:lg de Cchuuring, zoo is het zeker, dat een Wiel
wiens diameter tweemaal die van eeD ander is, maar eena
onwenteling zal maaken. terwyl h"t k!tlÎne 'cr twee maakt op
dezelfde lengte van den weg; de omtr,;k. welke in evenre"
digheid tot den dianHlt:2! i~, dubbel zy::de, Daarom, in op·
zigte van fchuuring. zal het Wiel V;ln d~n dubbelen diameter, een twe~vct2wd!B voord~el héhcn .2ynde 'er lIiaar ceno
omwenteling in de plaats van tW\,;l. 't welk ccne tweevouw·
dig~ fchuuring in cl.: kleine Wielen is. H€: Wiel ABC (Ihid.
Fig,' 6. en 7.) zal tweemaa: het voordeel h6bocn in opzigtc
van de fchuuring, zynde de gaten van de Naaw: en de Asfen gelyk. Zie het ArtY};1il1 FRrcTIO.
.
Indien wy de Wielen befchouw.:n gelyk z'J in den grond zinken. of in gaten vallen, zoo zal hetzelfde voordeel plaats
hebben voet de eenen elt' hetzelfde oog~mak voor de anderen.
Indien wy de dragt befchouwen, zoo Î5 die àubbel in het groote Wiel; daarom zal het maal di) helft zoo diep zinken: eD
indien wy gaten befchouwen, zoo zal het in fommige geval.
len hetzelfde voo:deel geewen; maar alsdan in lIndere. gelyk
by voorbeeld. waar de gaten diep zyn, zal het kleine Wiel
veelmeer nadeel veroolzaaken: V:'lllt, j'ldien hetzelve in een
groot gat kwam te vallen. al~ DE, Fig. 6, ,7. 8. van een
diameter. gelyk tot dien van h~t Y\lïe!. zoo zou he. 'er ge.
heellyk in zakken. terwyl het groc!e Wiel enkel vallen zoude
in de diepte van deszelfs Segrm:mta AD I 't welk de helft van
het Wiel niet za! uitma:!ken ~ gelyk men zien kan uit de pa.
rallel Iynen AD en BE, '.71y mogen het zelfde veronderftel.
len te gebeuren in moeraillge gronden, maar een klein Wiel
ten eenemaal zal zinken in hetzelfde gat waarin een groot
Wiel fiegts gedeeltelyk zakken zal. EF, Ibid, Fig. 8. is
een Kar. BD een hinderpaal voor het Wiel CAD. om daar
over te gaan. AB. de Horizontale vlakte; DB. AC Perpen.
diculair , en 0 D. Parallel COt A. B, C het Centrum van het
Wiel. Als dan i3 de Horizontale kngt die vereifcht wordt
DO
om het Wiel over het beletfel B D te trekken. als - : en
CO
de moeielyk.heid om over hinderpaaien te gaan vermeerdert
in ecne grooter verhouding dan die van hunne hoogtens. Insgelyks hoe hooger de Wielen zyn. hoe gemakkelyker z1
daarover gaan: maar alsdan zyn ze meer gefchikt om omgeworpen te worden'.
Om de kar met de minne kragt over de hinderpaal BD to
trekken. zoo moet ze niet in de horizontale rigting getrokken
worden, AB of OD. malr in de rigting AD. Alsdan is het
.looIdeel van hooge Wielen, dat '/.1 de hoogtens gelllUkely.
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ker overgaan, de minfle Cchuuring hebben, minder in den grond
zinken, en een belet fel Iigtelyker neèerdrukken; en hun na·
deel is, dat zy ligtelyk omvallen, en maaken dat het vee te
hoog trekt; want zy kunnen hunne kr:'gt beft gebruiken w;m·
neer zy laag tref:ken en in de rigting AD, 't welk ht:t voor·
deel is van laage WIelen: nogt3lJS, terwyl de wielen hoog
zyn, zoo kunnen zy gemaakt worden om laag te trekl,en • door
de fpooren zoo ver beneden den as te maaken al$ men wil, 't
welk alsdan een gelyk voordeel zal geeven mt:t laage Wielen.
\Vant de kragt niet trekkende aan het wiel, maar aan !l<!t ry'
tuig zoo gaat zulks gemakkelyker voorr. Daar j- e~n an·
der 'voordt:el in kleine Wielen, n33melyk dat zy tie,er zyn
om mede te draaien. Een wagen met vier Wielen ii voor.
deeliger dan cene kar met t':'lee wielen, voorn?amcJyk op
zand, kley, «c. Naauwe Wielen' en naauwe Plaaten zyn
n:tdeelig.
Veronderflel de Wagen FG, Fig. 9. voorwaarts bewogen
door eene kragt, daarbinnen werkende. welke kragt het Wiel
DE, draait. door fpaaken AD,AD, enz. DE dra.!it hetwiel
IC, 't welk de wagen trekt. Laat de kragt in A zyn r, dan
DA
zal de kragt. werkende in E, zyn DE: insgelyks, indien het
vermogen inE I is, zoo zal de kragt inC, waardoor de wagen bewo.
gen wordt, zyn

Be

BC : daarom

is het vermogen in A, tot

de kragt waarmede de wagen bewogen kan worden, als I
DA x BC
tot - - ; of het vermogen istot dekragt, als DEXBE,
DE xBC
tot DAx BE. Hetzelfde zal plaats hebb:!n indien, in de plaats
van tanden, het wiel DE, EB trekt door eencn ketting, daar
rondom gaande. Gy moet dezelfde \Viden aan de andere
zyde veronderl1:ellen. Hierom, indien de \'oll1:rekte kragt om
den wagen te beweegen vanbuiten, is I, zoo zal het vermo.
gen vanbinnen daarïn gemaakt in A, om denzelven te beo
DE x BC
weegen , zyn BE x DA'
6. Het zal veel voordeeliger zyn om de vier wielen van een
Koets of van een Wagen breed te maaken, en ten nlólflenby
van eene hoogte, dan om de voorwielen te maakeft van !legts
de halve diameter vin de agterwielen, gel)'k in veele p;aatfen gebruikelyk is, 't welk de volgende prcefnt:eming beves·
tigen zal.
Laarenwe gebruik maak en van een en kleinen wagen, of mo.
d.:!, van ten dUlfll LQ. c:en vo~t (vertoond" Ibid. Fig. 10.) met
de
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da vier wielen van vyf duim en negen Iynen, en dus faa!hen.
gdl:eld dat een gelleld kan worden oP. wielen van yerfchlilen.
de Diameters: gelyk. by voorbeeld, vIer of vyf d.U1me~. twee
van twee duim drie Iynen, [wee anderen van drie dUIm. en
laaten zy Naaven. Spaak en en Velgen hebben in evenredig.
heid. om de wielen van een Koets of Wagen te verWonen:
laaten zy het eene na 1et andere veranderd worden. zynde
de wagen DB altyd belaadtm met hetzelfde gewigt A. van vyf
pond en getrokken door een zyden draad. loapende over eell
Katrol, met een kleine zak of fchaal van eelle balans. om
daarin ballen te doen voor de verCchillende Wieltn. overeenkomflig als zy moeten loopen over eenen effenen grond.
op aarde, zand of planken. De plank A F moet van Eiken.
hout zyn. drie voet lang, a3n de eene zyde vlak gefchaafd.
en aan de andere gekorven. om de vloer en de groeven der
firaaten na te bootftm. De Straatlleenen moeten zyn Van ze.
ven of agt Iynen in plaats van zeven of agt duim, reduceeren.
de dezelven van duimen tot Iyoen, en de Wielen worden
gereduceerd van voeten tot duimen. Het moet zoodanig gefchikt zyn dat de Katrol gedraaid kan worden naar beide de
zyden van de plank. Het geheel dus gefleld zynde, zoo z11l.
len de verfchilIende proefniemingen beantwoorden a~n eene
tafel. waartoe wy den Leefer verzenden na DESAGULIltRS,
Proef·ondervilldelyke wysbegeerte. I Deel.
W I ER. Eene foolt van Zeegras, groeiende op den grond van
het water, waaruit het opgevifcht en aan de Zeedyken ge.
bragt wordt. die het, door des zelfs toeneemende hardheid,
tegens de kragt des waters befchermt. Het' is van weinig ge~
bruik in de Geneeskunde.
WIEROOK. Olibanum, Tbus. Is eene bleekgeele, harde en
door(chynend~ hars, voor een gedeelte bellaande uit groote
korrels van verfchilIende gedaantens, ht:bbende een bitreragii.
gen fmaak en een aanscnaamtn reuk. Zy wordt meell uit
o..l!lïndien en Turkyen gebragt. De Room waarvan deefe
Gom komt, groeit in Ar Jbien, by den Berg Lib:lI:on. Deefe
Gom wordt door byzondere en aldaar heilig gehoudene "Men_
fchen vergaderd. Men vindt daarvan vyf foorten, naame.
Iyk :
J. Het Masculinum of Manneken, welke fooIt bellaat uic
fraaie. ronde, groore en uit geele ilukl.cn, die fomryds dub·
bel. :Ils rwee Bal:cn, doch med1: eJ1kcl zyn.
2. lIet Afammojum of langagtige, zynde van gedaante als de
Tepels, die voor het vrouwlykc genomEn worden.
a. De Or~bce/jm of Erwten' Wierook, die uit kleine korrelt·
jes, als Maflix beilaat.
X. DEEL.
F ff
4. Man'
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4. Malllza Tburis, Wt ike men zegt dat uit het behanddi.:n
der zahkcn v()onkomt.
5. Het Indicum of de ln~iaaDfche Wierook. welke de Flan
f(hen, of in kleine gn.men of in rene groote weeke M~(fa.
die veele onzuivel heden by zig heeft. en OJibanwn de Moea
genaamd wordt. overbrengen
De belle Wierook is die, welke Cchoone. groote. witte en
zuivere greinen heeft, en gemeenelyk de fyne genoemd wordt.
De geenc welke met kleine greinen vermengd is, wordt Olie
banum in Sortis genoemd. De laatlle Franfche wordt fomtyJs
\'oor het Bdellium verkogt. De Wierook heefe eene verwar·
mende, opàroogende, en ecni"fir,ts faamentrekkende kragt;
derhalven is ze niet alleen d:crflig tOt het uitwendige, maar
ooi. tot het inwendige gehruik, als tegen fcl~erpe zinkingen
des hoofds en der bodJ:, Maagpyn, Loop. enz. doch het al·
lermeefle wordt zy uitwendig onder de rool;jngen gebruikt. te·
~enR zinkingen. ranrlpyn en tot gcncefing der wonden.
WIEROOK·BAST. Zie het Artykel TIIYMIAMATIS CORTI:X.
WiGGE. Clmeus. Is eigenlyk eCD yfcren Werktuig, om hout
en fl:eencn te klooven; doch het behoort OJk tot de Gereed·
fchappen der Chirurgyns, en wordt voornaamclyk tot de Schou·
deren. die uit het r;elid gevallen zyn, gt:bruikt.
WIGGEBEEN. Het Wiggebten is byna met alle de Beender'fl
des hoofds gearticuleerd. Zyne Slaapvleugels vo~gen zlg lI1C;t
het kroonbcen en de wandbeenderen te faamen. Het articu'
leert van vooren met het celilglige deel des Zeefbeens. tn
van onder door .zyn bek, met het Neuskuilfche fchot, dat roe
hetzelfde been behoort. Het is ook Dog veréénigd met het
gantfche voorlle deel der Slaapbeenderen, t!D het Wiguitfl:cl:k.
fel des agterhoofdbeens, waarmede h<:t in den gryfen ouder·
dom als gefoldeerd wordt en maar één {h,k uitmaakt. Het
wordt ook nog ved<.?nigd met de AppelbeenJcl en en de Vu
hemeltbeenderen.
WIGGEGRAATSCHE SLAGADER. Zy behoort tot het ~J3r.
de harifenvlies, en komt fomtyds uit den uitwendigen hllls·
ilJgader, agter den Qorfprong der b@venfle Gutturalis; doch
hy komt dikwilfer van de eerfle der drie tal;ken des Inwen·
digen Kaakbeenfchen Slagaders, onmidddyk voor dat hy loopt
in de Wigkaakbeenfche fpleet.
WIGHELAARS. Al/gure!. Eene foert van RomeinCche Pries.
ters, d:e uit de vlu~t, eo \Iit het gezang der Vogelen verfchej.
den dingen vOOIfpeJden. Desgely:\s was h~t llc.nne z3:lk, om
de voortekenen die 'er voorvielen, of :lIs 'er h·ts buitengewoons
g(:~eurde, te verklaar en en uit te leggen. ROMULUS, de eerHe Stichter van dit Collegie. was zelfs ook in deefe konfl: be.
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dreeven. Zie het Arrykel WAARZEGGER~. Hedennaagfch vindt
men 'er hier-en-daar nog veelen, die Jeefe ongeoorloofde
){un:1:, door S;>ip.gels, Cryftallen, of water wil:en oeffenen.
011 door dat midd.;! veele ding(m re kunnen voorzeggen;
in het byzonder. werwaarts het geilool.:n goed gebragt en
verborgen is.
WIGHELLARY. Dit woord is reeds verklaard onder de Ar.
Iykel~ ~r AARZEGGERS en WAARZEGGERY!':,
WJGHELROEDE. Virga divÏ1latoria, Virgula Mercurialis.
uy fommigen Pal:tomyfleriwn genaamd. worJt voornaamelyk
door de Berglieden gehrulkt. cn is cene tegen het ooften
afgebrokene of afgefneeden twcetakkige roede van HafeIaar;
maar ook van geel koper of ander metaal. Deefe wordt met
beide handen rUITchen den pink en riO?vin-;er, met opwaarts
gekeerde einden gehouden, en dus de En!"en of gangen ge.
ZIJgt, en door den ilag der roene, dalr ze zig naame!}'k naarbeneden buigt. ontdt:kt. Anderen ma::;!,en d:::rgelyke Wig.
chelroeden ook uit mefTen, vOlken. fnuitels, draad, ja zelfs
uit papier; en veelen laaten zig al te dit;p in d~e[e konll in.
meenenie door het wenden en ilaan dt;r Rocde. r;iet alleen
Ertfcn, ma lr ook onderaardfche VIateren , vcrlooren Mark.
Oeenen, het fpoor van Moordenaaré!lJ. tIJ ni"rt:ely~e dingen
meer te ontdekken. E.loch dit is eelle loutere bygeloovig·
heid. fchoon VILLEMOXT, in e-'!n afzonderIyk Traé1Jat. de
mogelykheid en de n~tliurlyke oor2aahn VJn zoodanige wer.
king'~n pnobt re beweeren.
WIGWAMS, Dus worden de Hu:fen der Indiaanen in Ame.
nka ger.aamd, bella~ndc uit fO;I]J;Jigc in de aarde geilokene
Stangen. Deefen worden met ball v~n boolnen gedekt. Men
laat 'cr eene opening in. daar de rook door!; lat, in de plaats
van een Schoorileen. Inwendig bekleellen zy hunne huifm
met matten. zrnde van allerlei vceL"erw;gc biefcm gemaakt.
In het midden necken zy een paal OmIlO(\5' met een dwars·
balk daltdoor. Hier aan hangen zy hurne ketels. Benden
zetten ze een grootcn ileen voor den peil, om hem voor
brand te bewaaren. Rondom de wanden IpreiJ(;n ze hunne
m1ttcn cn vellen, waarop de Mans zig te flJapen leggen, ter·
wyl de wyvcn befl~ zyn om de ko1l: g:.'rceJ re maaken. Zy
hebben 'er gemfenelyk twee deuren aan, vanwelkt:n de eene
naar het zuiden, de andere nJar het noorden oper,gaat, en
naar <ht de win,:1 W;I:lÏt, fluiten zy de eeLC met ballen, mJar
hargende voor de andere een vel \'an eenig wild bc(;fi, of iets
dicr~elyk~.

WIKKEN. Dit is een zeer bekend gewas J met large, dunne
cn vierkante hJlmen, waaraan ]"ngwerr :.;e, en vanvooren
rond faamenloopeodc blaadjes haq;tn. De bloeffem is Con·
Fff2
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ker en purperverwig; voC'rts gelyk aan andere Peulvrugteg
In d.! hl!lz~n is een l'!uin zaad verborgen. waarvan het meel
IJle! honig gemepg,j, gez'_gd wordt een middel voor de teerig
te zvn D~ar is I'og een(! foort van kleine Wikken, anders
VugthviHtm gtmaamd.
Dt! wikl.cn zyn een zeer goed voed fel voor de beeflen,
mnkt dezelven vet en doet de koeyen veel melk geeven.
Men geeft ze veel aan de Duiven, Vette gronden zyn de
bellen om een grooten oogO: van Wikken te bekomen. Men
moet ze laa(er zaaien dan de andere Peulvrugten, en wel
in fchoon weer, na eEne ligte beploeging of fpitting van den
grond. Mt!n moe'ze den zelfden dag d~tze gezaaid zyn, niet
eigen. maar des andere~ daags, udat zy clen Avond-en Morgeudaauw ontvangen hebnen. Dit gewas wil veel vogt ht.h.
bt-n. want de droogte belet ze te doen fpruiten en te groeien.
Men behoeft ze nooit te wieden. De eerlle zaaing gerchiedt
h1lf September tot voeder, en de tweede in Februari, om
gnan te hebber.
Veele Rouwlieden zyn gewoon, na dat zy, op het einde v~n
den winter, hunn~ Wikktm geznid hebben, datze de aarde
ploegen terwyl de Wikken bloeien; en dat voeder aldus onder
de aarde vermengd zynde. Ilrt~kt om dezelve te meflen, doch
men zou met dat nuttige voeder zyn voordeel kunnen doen.
en bekomen terzelven tyd de begeerde meftlOg. Ten dien
einc!e moet men daartoe een Akker verkiefen , waarop men
voorneemens is om tarwe te zaaien, en zaaien dlarop Wikken
in de maand Februari, eenigen tyd voor de tweede beploeging.
Men behotJt niet te wagten tot dar ze volkomen ryp zyn, of
tOt dat het graan gezet is, maar moet het eene maand of ze,
week en eerder doen afmaaien, ciat is omtrent h~lf july; en
zood ra het ingezameld is, moet men het land doen p!oegen.
Hieruit omflaan twte voordeelen, de eerlle dat de \Vortels.
die in den grond bly'/en, door die beploeging met de aarde
vermengd worden, en dienen om die l'lugtbaar te maaken. De
tweede dát men daardoor het voeder beholldt, als mede hd
11:roo, dat men op etne nuttige wyee met de mell vermengt.
Nu weet men 1.) Dat de bdle mell is. die van de voortbrengfels der aarde en beellendrek komt. 2.) Men kan daardoor
cene groote hoeveelheid beeften ,ten minile kan men ze veel beo
ter daardoor voeden, en het is ontegenzeggelyk dat het Vee de ee.
n:gfie weg is Oln mell te bekomen, ten einde de aarde vrugrbaar te
maaken. 3.) Door op dedt! wyze te hancleltll. maakt men de aarde vet of lterk , en gemakkelyker om te b:;bouwen. Men roeit de
kwaade kruiden en het onkruid daardoor Ult. Men verbreekt daardoor de kluiten, die nadt;t:!ig zyn aJn de vermenigvuldiging
van het graan. Bovenaien zoo is dit voeder een weergaloos
voed·
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voedCel voor de Beel1en, en d\;! Paarden eelen het met graagte,;
maar men mOet het mengen met verCch gefneden ftro o , UIt
vree[e dat het de Paarden anders te zeer Zclll verhitten; en
dan maakt dit vocMel dezell'f.m vuurig en kr~gtifj tot den arbeid. Éindelyk zoo verandert dit doen in geene'l dcele de gewoone wyze van zaaten en inoogaen van de TJfwe.
WIL. Poluntas. Is een vermo"en der Ziel en des Geel1:es, dat
n
r dt?fze I
nevens het verftand (Intellectus)
het wceien
ve"
ultmaa.; t •
Sommigen b«grypen den wil als Rer;ent en het verfiand als
Raadsman. Edoch, en deeren en anderen, die den wil en het
verll:and at te zeer on lerfcheUen • vervallen daardoor in veele
zwaarigheden en in menigvuldige dw;;a!in~en.
WIL D. Zao noemt men alle foonen van Bed1:en, het zy vier~
voetige Dieren of gevogelte, die het voornaame voorwerp
van de jagt zyn, en die gegeeten worden. Het grof wild is
zware of vaal, als daar zyn de Harten. R heën en wilde Ver
kens. Het kleine wild wordt onderfcheiden in haairig wild
en gepluimd wild. Het haairige kleir.e wild zyn Haafen en
Konynen. Het gepluimde kleine wild zyn Plni[a:îten Patry.
fen. Waterhoenders J Eenden, Wagtelkoning, Hout'en Wa·
terfnippen. Vinken, Lyfiers, enz.
WILDBAAN. Dus noemt men eene plaats, alwaar het wild
gehouden word. helwe!ke te [chieten op leevensftraffe vtrbo.
den is.
WILDBANN. Is een hoog gericht, dat den Lanclsvorst, of
den ge ene waaraan het dezelve vergund heeft, toekomt. uit.
hoofde van het welke hy, raakende de wildvangft , allcrh~n.
dl;) wetten. geboden en bevelen kan uitgecven. en de over·
treeders daarvan ftraffen, op dat het regIe gebruilt van de jagt
behouden. en de hooge wildvangft en jagt van den vorll: ge~
handhaaft warde.
WILDBRAAD. Zoo wordt het vleefch van wilde Dieren ge.
naamd.
WILD - DIEF. Zoo wordt die geene genaamd. welke tegens
bet verbod van de hooge overigheid, het wild in de wild·
baan (chiet. Zulken worden als Dieven l~n Verraaders van
de hooge Overigheid ihengelyk gdhaft. Schoon 'er een on.
derîcheid moet gemaakt worden of iemant in de wildbaan betrapt wordt, vooral eer hy nog eenig wild gevangen of ge.
[chaoten heeft, dan of hy het moedwillig en opzettelyk gedaan
heeft; ale wanneer dit laatlle geval veel ftn::nger dan het
eerfte gell:raft wordt. Hoe bard fommige Overheden hierom·
trent handèlen • en hoe fcherpe wetten daartegen gemaakt zyn.
daarvan heeft BESOLDUS verfcheicle voorbeelden bygebragt.
Maar of een wilddief aan het leevcn mag gellraft worden,
daaroultrent zyn het de Rechtsgeleerden niet eens. Die van
F ff 3
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een ander l!evoelen zyn, bepaa len d~ èoodll:raf tot een rcchJ.
loos menfö. en die op glene andere wF~ te tuchTigen :S.
WILDEN. Zoo worclen d:! I!1wooner~ van EJo·il~nd. als oele
van cenir;3 ~,;deTe \Vd1indifche EiJ~nJen benaamd.
WIL'!") ZWy:... , Zi~ het Artyl,el Z,vYN.
WiLDE ER WETEN. Dit gewas teeft langs den grond
);r1!ip~nJc Uenge!s, van een of twee voet en hoekig, langwerpige bladen. van\'OO~eT1 als klEine vorkjes; witte bloeffem
:lls die der ~ndcre Ptu:\'rtl/fen; het groeit veel onder de
Gr~aT'cn; het ;-l;;\'."Tt. ;;dfhir.;?cert, verdeelt en maakt ryp.
WILDE KAUWC'ERDEN. IIc:t gdroogde merg uit deefe
vru;;! \'JOr::t uit d(; 1:.\':ILt tot Oj1~ oV(;rf!ebragt; want fchoon
dcz~!\'(;: ook by 0:15 f;:odt, ZOCI heeft het die kragt noch vol.
Iwmenheid nier; maar r:it zuivert het Iigchaam VJn de flym.
:l~'i~e mel:mcholylw en wateT3g 1 ige vngten.
WILDE r.l0STAAIlT. Dit g'.:was zaait zigzellle en bemint
et:n vetten g;'ond; heeft lyfv::l',lJige, witte en Hemelsblaauwe
b'O~I-::Ci1, àic in Jur;y te voor[c:1YOl komen en den geheelen
Z"!":é'r duuren.
W1LD EN RHYN GRlIAVEN. Daardoor verflaat men aal.
oiJde Do.:i,fche Gr:!3ven. die, gclyk fo:nmigen meen en • van
OC:3 den zevEnden van IVimlsbacb, a fkomflig zyn, wf'lI,e zy
in het jaaf 1203, na het ombTen,gen van den Keifer PHILIP.
rus, lT;et zyne zoon en in de \Voe!l:y!~en en TIosfchaadjen heeft
o:)gtbouden. Doch anderen bewt:Clen dat .'er reeèi eenige
ELUr;(,;n te vooren van Lcq;elyko wild Graaven in de Hiflo.
ti~n CC',V;ig gemaakt is.
WIUJE PRUIMEN. Is de nl!gt V1n cen Il:ruikgew:ls, dat
in b(;t wild. op onbeocu\vèe p;J3~icn tn in heggen gloeit.
D,;cfe Pruimen zyn niet groo:er d:m de korrels der Druiven,
zware van kleur en fchelp v,;n [ma~k, Het f;,p is zeer goed
om te frappen. en wordt gebruikt in de buikloop en roode
loop.
WILDERNIS. RECHT. Bdhat in het eigendoms recht van
het hout en de houtvlotten, 't welk een vorll: in zyn land beo
zit, volgens het welke hy zpe On;lcrda3nen dWlIJgen k:m,
om het hout ujt zyne 1-. ~nden te ontrangen.
WILDE ROOSENBOOM. Zie onder de Artykels Roos en
Rost..
WiLDE SAFFRAAN. Zie het Artvkel SAFl'LOR.
WILDE THYM. Zie het Arcykel'TuYMus.
WILDE VENKEL' Zie het Ar~ykcl MEUM.
WILDE ZWYNS· TAND. Dens oprit In het Franrch DOlt
d~ Sallglicr. is gelj'k t:en hoorn, en v:m boven eenigfinrs ge
kromj. Men houdt h~m vcor e.;n midjd. als icmant de
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fprol1'.v, Plc'lTi<. of eer.ige andere ontfl:cekinr;c!1, or.~{hande
uil geronne" bloed. hedl.
WILDl"i\NGS RECHT. Is een recht dat cl" kcu y vod1: van de
Pdlts, In de meellt! Provinricn :l1n den Rh)'!] t'·~it, CIl uit
wiens hoofle hy Je onwettig ;.:eboornencn Jt! v[t~,odcn, die
vrywilii,' 0:1 z~lk een';: plaJrs 1\0:11en, a!walr men JI.;! aanko·
me :inge~ • I" 1 v'.! !uop V.1n ecnigcn tyd. vO!~CC$ de inr,e'loer.
de gewoonte. voor !yf.:igcnell houdt. i:1 h', ~ i;ctJI van de fyf.
eigenen :l1nlleefflen kan. WanI~eer e:lerh::lv~'n een vreemde.
lin ~ of rei fen, I l'cr(oon. in het n~btluri<;c ~ebie:l v:m de PaIrs,
ool. 0;) andere a·,n,~'·::!l:::r...1C p!a~tr.'n , aIWJ~I' de Kcurvorft:
het w."lv;jn.~3recht ;lccf,. z:;; jur en d~s lJlet dl'r ''voon tef
neJcrzt:t, en (ecCe van niem:lOt geeigcnd "r ('pgv:;lfcht wordt.
Z'JO komt Je Beul of (b kIJ'!gt van dl;! eenlbl .laf, en zegt te.
g:;lls hem: H 1leem lt iI. dm naam 'Van 71lynea genadigen KetLr~
ro'sr(l to~ een 'I.uilJjallg aa,!, el! begeer 'Van ït dm FcngJtgu!den.

D!O be~ooft de wildfaq; de getrouwighcid. of me, eenen gegr~(!ven han,~111g. of met etnen ecJ. Dit rech: heeft met de
nabuurigt: Vü: !len vede vtr[chillc:n veroorza~!<.t, dcwyl na
d.?f1 wdl,'lJaaICchcn vrede u zig vee Ie vree::lc~c::ng-::n :lan den

H.hyn nedçrz ètlen, om het verwoefie land \'.'~l~;;;r te bou'Ni.:D,
(:[.: z:g cl.: Ke~Jrvorfl: van de Paltz. als wil~, il.;,;:.:n en ly!\:iiZe.
l'en wildl.! toceir,enen. Man deere ge[~:~!lI"l1 2;'11 door beo
middeli:l~ van de beide kroonen. Franlayk en Zwe~cn. in der
ntinnc Lr~~lcg.l. Op alle de pla3tfen alw .. ::r de Kemv();'st dit
reöt o.:Eó:t, hr,u Jt hy zyne Amptluiden, die het r(cht'ói!'
LÏ..!J o'/cr di~ lIlt'nfchen oeffenen. Het mcei1c ge::ot VJn C::t
Ré'cht llelbac in dl.! dwang-en frobll·Jit.nf;,·n, en in hd vlOrnerf R.:cht. d3t by het afderven VJn de:! iilJn, in het befte
f1:uk vc;:', UI èy ,!r.:n dood van de vrouw, in h:o-t be!1e kleed
beHaar. i\laar wanneer iemant in 't geheel f,'~ene E~fgenaa
men heelt, dan vervalt de ganrf.'he nala:~tell:d1ap aan den
Keurvollt ~1:Jar wanneer zoodalll~ een wi:~f:lD;; of Iyfeigen
r::'~:)01!. ecne vry?,cboorne ten huwelyl> moe.nt, d3n worden
Je I\ir,(kr;;n ni(;[ Iyfeigen en dezulken wo(Jen ongenotenen
r,en:laruJ, dt.\\'yl de Keurvorfi van dezelven à3t gCIlOt niet
h·,:cf't.
WILD KALF. lIii!1;ulur. In het FralJ;ch Fan of Fao», is het
j0n~ van c~n Il',;1 t, b~neden de 2 ja:;rell. D,iarna btlgiot het
~.)Grr;ell te kry:::en en wordt Spicj·bert R~naamd.
\VI LD VLEESCl1 Zie hct Artykel HnERsARcOSIS.
WILCE Zie het Artykel SALIX ALnA.
WILLEKeUR. Jus Municipale. Is zeker fiads_ of Markt
R::.:c!1t. W~3rOmtrent eenige f1:cden , koopgenootrchappcn en
Glidcn5 o:l"'erling over6én Iwmen. Het wordt Marcktrecbc
gcnuclüd, d~\\'yl h~t de MJrckrluiden in oude tyd<:n onder
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malkander uit eigen willekeur ingefield hebben. en zulks van
ouder gew'oonte naar Keifer Karels recht, als die van Keulen
over den Rhyn. di\: van Maagdeburg over de E!ve en andere
goede S~eden. - Stadsrecht wordt het daarom genoemd, om
dat het le.Jere fiad zeifs willekeurde , als van Goddelyke in.
~eeving naar hun goedjunken . en zulk Recht wierd een wil·
lekeur' Recht genoemd, waarvan in Duitfchland het f~reekwoord
b"ko;ncn is. Willekeur bred.t Landrecht, dewyl de geenen die
om hun voordeel Zulke wiIlel,curen hebben op de baan gebragt
of aangegaan, naderhand belooven moelien, dezelvtn liriH
te zullen hou Jen , en van alle eltceptien. die hun het Land.
re:ht ~eevcn mogt. af te liaan en daarvan te renunrieeren.
WILLEMSTAD. Eene kleine beveiligde Stad in Zuid· Holland.
aan de Rotervliet • alwaar zy eelle goede haven heefr. Zy
ontleent ha2ren naam van WILLI!M der. I, Prins van Oranje-.
van wien zy feden het jaar J 583 gebouwd en verfierkt is, en
zy behoort uit de nalaatenfchap van WILLEM de lIl. Koning
van En~eland. [edert het jaar 1732, aan den Prins van Oran·
ie. S adhaudcr eler v.:ré~nif\de N~"erlanden.
WH,LlGE ARMEN. Was voordeeren zekere orde. wier
Brnders een kruis of Crucifix. in de linkerhand. op een en
Pelbri:ns!l:af, dloegen. waaraan een rchotel hing; hebbende
in de andere h:;nd een Paternolier van groote lieenen. Z'I
ging<:n blootvoets. groeteden niemant. fprake-n tegens niemant,
beh~lven wanneer zy om broJd vraagden. maar zy nallen geen
gelJ. - De fchaalen, Bekers en andere drink vaten , waarvan
zig deere Bedelmonniken bedienden. heeft men als voor ge·
wy..! gehouden.
WILLIG DECREET. Is een mildel in Rechten, om verkog.
te valle goejeren. waarvan de verkoper zyn eiger.dom niet
volkomen kan bewyft!n, met Securiteit het verkog(e te kunn!:n
Tramporteeren en ontv~ngen; moetende het mandament daar·
lOe verzogt worden by den Have Povintiaal, en dan wordt
verder op de gewoone wyze daatoe geprocedeerd. Doch het
is noo:.lig O'll hierom:rent in aanmerking te neernen :
J. DH de Heeren StHten van HolJ;md en \Vell-Frieslar.d.
den laJlllen ja1uHi. des jaars J 708. aan die van Amllerdam
verleend hebben Oél:roy. inhoudende: dat geene onroerende
goederen, gelegen rot Amflerdam ofte onder de jurisjicti:: van
dien en zul!en mogen gdevcd worden by WiJiig Decreet van
den Have ofle vaa Amllerdam. dan onder conu!tie, dat noch
cie verkoopers zelve, noch iemant eenige penningen. voor
den koop beloofd. zullen mogen ontvangen. dan onder cau·
tie \'an twee Suffifante Borgen voor de wer van Arnllerdam
te liellen, van die rc relillueeren. inJien iernam kWJ[n heter
rr:cht te hebb~n; en by aldlen de goederen velkogt worden.
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met de Lallen van de opf1aande Renten. ofte an~cre Sêhul·
dc:n, dat die niet gelol1: mo~en worden, V()or en aleer die
geene. aan wien die ge!oll: worden, gf:l}'ke Cautie gefield zul·
len hebben.
2.) Iemant op een Huis ofte Lan:.i. WJ3DVer 'iuillig Decreet
wordt verzogt, e~TJe reNe hebbc:nJe. moet zig oppu(eeren •
en verm3g te z~:.;~;~n dat hy Confenteert in de inrerpoficie.
mits dat het ver koste z.l blyven bel all met het C~pi!adl en
verloopen rc:nten Vln dien. waar iegens. zoo de lmp<!tranc
neemt dag van ber3Jd. en het 'I.viJiig Decreet I~at Il-::eken.
zonder heIzei 'l::: te v~rvolgen, zoo heeft den OppOfJllt geen
magt om hcrz~lve te doen ir,terponereFl. maar het ftaat hem
vry. de bJp~tranlen nn decreet, ofte koofJcr (zoo de koo·
per van 't verkogte tranfport heeft ,) beide den verkoop~r en
kooper raauwelyk te dagvaarden ofte convenieeren voor den
Hove. ofte Competente Rechters. en te eilf.:hcn verloopen
en onbetaalde Renten. Of zoo de kooper geen Tr<losport
heeft, zoude den Opporant, ndrens de voorCchreeven Con.
c1ufie van oppolitie, ook kunnen condemneren tot betaaIing
van namptilfemenc van de verC.:heenen renten. en die condem.
natie verkreegeo hebbende. dezelve aan het Hypotheek ter
executie kunnen le;!~en • zorder (ht hem àa~rin kan obl1eeren
het voorgenomen of begonnen '..vi/lig decreet.
3 Perfooneele Aaien. ten lal1e 'lan ecn kooper, kunner; op
het Willig dccreet • by oppofitie niet geei(cht worden. IlIaar
alleen rt:6le Aaien 0;> het got:d zelve.
4. Als men weet of vreeft. dat ie:na!lt by tyd en wyle, op
het verkogte goed, ecnig rec!;t van eigëndom. legaal Hy·
potheek, of fervituut zou Je mosen willen precendeeren , zoo
is geraaden. tegens zoodanig"n p;:rfoon ofte perioonen, het
voorfchreeven Mandamenc van willrg decreet, fpeciaal te
verweken: en voorts tegens alle de geenen, enz.
5 Wanneer alle de Defaulten gegaan zyn. maakt de Imperranc zyn Illtellilit. inhoudende ce conditkn van koop en de
pr,)ced'uuren, in marerie van wIllig dl.:Cfcet gevallen. en Ie·
vert dezelve. beneffc:ns lnvent:ui- en ;,nèere Ilui;!;en. tot
verificatre van zyn voorfchreeven f,:tendit. onder den Hove,
.en wordt het decreet a Is:!an gL'irlterponecn. en inJi"n daar
oppoflnten zyn. zoo worJt dien aangaande mede H~cht beo
daan.
6 Den Impetrant ofte kooper. ligtende de fenrentie, moet
betaaien ,an den Griffic:r het rap;:>ort gelei, alsme,le den \'ecr,
tigften penning. van de kooppenningen: 00<: den tJ(hti~ftt;n
penning, indien de ~oederen daaraan Subitél zyn. ot Illocr
anders aan den Grrffier doceeren. dat de 40fte en 8eile pen·
ning betaald zyn, aan den Secretans van de plaat& da"r cje
F ff 5
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goede~en /!elcg~n zyn, en blyft de zak, met 3!b de fiukl;:::n,

onder

den H ove, z\ 'rJcr d2t die mag worden geiigt.
A!s 'cr iema::t niet is gehoord op een decreet, daar hy
hepotÏleeatie of fervitutr 0;J heelt, en mag d~n verl;oop~! nkt

7,

33llfpreeken, maar n:o~t in reformatie IWJlcn tegens IN, Ge:.
ereet.
'
WIMPEL. Is op het Schir het lange Va;Indcl:jc, dat on·
der de Admiraals vl~g waait. M1ar w.mn~cr het hoven de
Admiraalsvlag waait, dan toont het d"n AllIliraal· GeneraJl
a~in.

WIND. Schoon d:: G'c:lcerden twillen W.1t de wfnd cigent!yk
is, zoo is desze:f~ ruttigheid des Ie zeke-rcr, niet alleen in
b"crekking tot de Zeeva~1 t. maar zy zuivert de lucht, beweegt
de wolken om reg','n te gceven , en doet de aarde opiroogen.
nadat het fl::lk geregenJ heeft. De Oollenwind is Î('he~p in
den winter, doch verwarmt ma~tig des Zomers De \!lIes·
tenwindt,;n veroClrzaaken eene maltige koudt!. ververfchcn de
z;nncn en zyn d::n ligch.lamen zeer nuttig. De Noodenwird
is knurl en droo?" 1)..; Zuidenwind warm en vogtig, doch de
e.:1 :1e is gezan'kr dJn dt~ laatIld. Dus is de wind van zc'o veel
:l:I!:g(!lc~enheiJ, dat wy 'er in dit Artykel n0 6 ecnige dingen
,~,n zeg~cn zu:len,
J. De wind is niet. anders dan de beweeging der lucht, van
de eene plaats naar de ancere • met fr.elheid voorrgedreeven.
Deefe beweeging or.;ll:aat, als de zig Ui!fplnr.ende kr2gt van
de lucht in twee nabuurige Landen, van ongelyke grootte of
fierktc is; want vermits de fiei!{er lucht gewddlgcr pcrll: dr.n
de andere tegenllJnd kan doen, zoo moet noojza<tkelyk de
fierl,le in de zwakte met eene ong~mCt·i1e [nelheid indringen;
welke bevTe(;ging dicrhalvén dat is het gt ene wy wind necmen. - De wind is eene va:1 de n;:drul;k'.lj'kflc kr3?ten, die
tot de heweeging van eene Machine dienl!n kan. Ech!er is
dit eeni;:; en alleen daarhy \\'Jar re m;emC'n, dat, in aanrr.fr~
l;j',g \'an de5zel[~ ongelladigh"i.l of ong(':y)éhetd, vermÎ's J y
dan te zwak is, CriC in 't gr;he:.:l niet gdd, de inricht!n~ en
llet gebrUik van Je Machire. d3arn;]ar gef.:l',il;t en gr~vO:f.lyk
ID33r by dusc!an!r,~~ werken f!l·b: u;kt po·;, \,,'O!'.,1CI>, die IDf:1l
by 1l:1 weer ook ],:11 lû,lttn Hila",'n; h~t 2'J ri;m dJt m~n in
dit geval ten eerne eene ardLre bewcll;ir f:~.:,t,.:" kan in het
Vverk ll:ellen. gtlyk by de G;;iCY,"ll, die IJ,\!I) uy g<:brek van
wind met d'.:: Ro::iiÏen:en kan àucn VOO! tgJ3n.
2. Men telt vier honfJwinden, n~amelvk: de Zrtidell'l.vind,
die uit het Zuiden knmt. De Noordenwind, die uit het noor.
den komt. Dt! Wejtemvilla, die uit het Werten komt, en de
Oofle/:r..iJilld, die U!t het Oollen komt. De tweeë'1d~rti~ gellltCne b(;lIoeming~n van den wind. zyn van de {1t;\Hllcn
geno,
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genomen, waaruit men dezelven gevoelt. Zy worden verdeeld in de vier hoofd winden . hier boven genoemd. In vier
tuffchenwinden. naamelyk N oord\Ooll:, Noord-Weil:, Zuid.
Ooll:, en Zuid-Weft, en eindelyk in vier en twintig neven·
winden. Wy zullen hier alle 32 opgeeven en zoo als zy by
verkorting worden gerchreeven.
Noord ten Oofl:en, of N. ten O.
Noord·NaordOoft of N. N. O.
3. Noord·Ooft ten Noorden of N. O. ten N.
4. Noord-Ooft of N. O.
S. Noord-Ooft ten Ooften of N. 0, ten O.
6. Ooft·Noord·Ooll: of O. N. O.
7. Ooft ten Noorden of O. ten N.
8. Ooll: of O.
9. Ooft ten Zuiden of O. ten Z.
10. Ooft· Zuid' Ooft of O. Z. O.
IL Zuid ten Oofl:en of Z. ten O.
12. Zuid·Ooft of Z. O.
13 Zuid·Ooft ten Zuiden, of Z. O. ten Z.
14. Zuid-Zuid-Ooft of Z. Z. O.
15. Zuid ten Ooften of Z. ten O.
16. Zuid of Z.
17. Zuid ten Wellen of Z. ten W.
IS. Zuid.Zuid-Weft of Z. Z. W.
19. Zuid-Weft ten We1l:en of Z. W. ten
20. Zuid. Weil: of Z. W.
zr. Zuicl.. Weft ten Zuî::len of Z. W. ten Z.
~2. Weft·Zuid-Weft, of W. Z. \lIt.
23. Weft ten Zuiden of W. ten Z.
24. Weil: of W.
25. Weil: ten Noorden of W. ten N.
26 Well:-Noord-Well:, of W. N. W.
27. Noord-Weil: ten Well:en of N. W. ten W.
z8. Noorc-Well:, of N. W.
29. Noord-Weft ten Noorden, of N. W. ten N.
30. Noord-Noord·Weft of N. N. W.
31. Noord ten Weften of N. ten W.
32. Noord of N.
J.
2.

w.

3. De Wind heeft veel vermogen om de gell:f.ldheid der lucht
te veranderen; voornaamelyk de Zuiden- en Noorden Wind.
Eenige Geleerden, zich toege:egd hebbende op de ontdekkingen
der middelen om de gezondheid te bewaaren, hebben de
volgende proefneemingen gedaan, omtrent de Natuur der win·
den,
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den. in betrekking tot de ~efieldheid van onze Ligchaamen.
en die der aarde, naa:nelvk:
4. Omtrent den Zuide71willd. Dewyl deere wind niet tot ons
komt dan nadat dezelve de heete Luchrll:reeken gep31fcerd i"
veroorzaakt hy gemeenelyk warme Regens, Storm~n en grOOte
hitte. Dus is de ademhaaling alsdan minder vry; de vaten
zetten zig uit en zwellen e:J de Lfgchaamen waaffemen alsdan
veel fierker uit. Het vleefch is veelmeer aan het bederf on·
derworpen , wanneer deefe wind wa~i(, dan anJers; en zoo
hy lang blyft waaien, tafi hy voO! naamelyk het hoofd aan,
en veroorzaakt hoofJpyn en draaijmgen, zwaarmoedigheid en
buitengewoone '/ermoeijing, De boolllt:n, die vaar het lui·
den b!oo· fidan, hebben een veel fyner ball: en meerder fap·
pen dan die welken op het noorden fiaan. De gebouwen zelfs,
die op he: Zuiden Il:aan, zullen veel eerder vergaan dan die
welken geIlcid zyn op het noorden: nogtans is de Zuidenwind
de gunfiiglle voor den Landbouw, voornaamelyk als men de
aar,\e wil bezaaien of de boom en verplanten.
5. De NoordewJJi1lfJ, Dewyl dezelve de koude Luchtlll'eeken
alleen door paffeert, zoo is dezelve droog en veroorzaal,t e~na
bytende koude, waardoor by de veeragtige kragt der lt2cht ver·
ftcrkt. Hy fluit de porien; firemt het vloeibaare en belet de
:11 te groote vervlieging der humeuren. Hy is veel heilzaamtr
voor de Ligchaamen der Dieren, dan voor de Planten; maar
zoo die wind lang blyft waaien, doet hy zyne uitwerkir:g aan
de barfi gevoelen. Hy veroorzaakt zinkingen, hoeft, ver·
lwuwdheid, pyn in de zyJe en koude grillingen, &c. Dezelve
is nog nadeeliger voor het welzyn der aarde; ~aarom moet
men niet planten noch zaaien, zoo lang de Noordenwind
wnit, om dat de fJppen der aarde als da;) te zeer verdikt zYf1,
l'v.fen weet dat die zyde der Tuinen, die op het noorden 11aan,
weinig in Il:aat zyn om vrugten te geeven. De Noordenwind
b~Oifl: meeft altoos de mindere of meerdere overvloed van de
verz~meling der vrugten; van den oogft der graanen en van de
hoed:migheiJ der wynen.
6 De Weflenwilld geeft lange en overv1oe.iige Regens; ver·
oorzaakt alledei Coorten van koort[t:n, en tJa d~ ligchaamen
a 10 die veel fieg! bloed en b:!dorvene vng'en hd)jcn; en nogtans is hy zoo nadeelig voor de lic:chaamen niet als de Zui·
den wind. dit' een bederf in de f"pre,] m~akr.
7. De Ooflen'lvind is de gunllig:l e voor de gt.!zondheid , om cia! ze
een heldere zuivere lucht maak[, eu dezelve e~n maatigc graad
van warmte geeft.
8. In het algemeen is 'er altyd voor de gezondheid te vree.
fen, wanneer aezelve eenig bederf van de lucht, door de beo
[metling die de wind overvoert, moet uitllaan ; zelfs is de
fchie,
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fchielyke verandering van wind gevaarlyk voor de gezondheid.
(choon noodzaakelyk om het leven en de werkfaamheid te on.
derhouden zoo wel van de Dieren als van het groeibaare.
dat wel h;afl: zou kwynen, indien de lucht fieeds dezelfde
hoedanigheid. zonder verandering, hezat. De fchraalc win.
den gelyk men by ons veel in April cn Mei heeft, zynde
koud en vogtig, zyn altyd kwaad en doen groot nadeel aan de
Vrugtboomen J voocnaamelyk aan de fyne \'lugten die daarvoor
bloot ftaan.
De voornaamfic en algemeene werkende oorzaak van den
wmd J is de Zon. die door haare hitte de dikke lucht ver.
dunt; waarom de dus verdunde lucht eene groater ruimte vereifcht en de naafle lucht met geweld voanftuwt. Sommigen
houd~n het gellernte voor de werkende oorzaak van den wind
en der ftormen. Anderen zoeken de oorzaak by de onderaard.
fche wateren en by het vuur. zynde in de holligheden en klooven der Aarde verborgen. Maar wat de fioff~ of fubftantie
van den wind aangaat. Sommigen der Ouden zyn van gedag.
ten geweeft. dat de wind cene dunne fyoe, oozigtbaare en
oobegrypelyke Geefi zy, en bygevolg een geellig en onzigt.
baar wezen. met den adem des Menfchen te vergelyken. Deefen fitlden ook. dat de Aarde bezield was, en een leevendig
fchepfel, dat door de klooven en holligheden der Bergen J ge.
lyk als door Monden Neusgaten. den adem aan zlg trok en
wederom uitliet. Doch allerwaarfchyolykfi is we) het gevoe.
len der geenen, die de fiofft: of het weefen des winds voor
een gedeelte der grove lucht, met veele dampen aangevuld.
houden.
Den Zeevaarenden hebben van den Wind allerlei fpreekwyren
ontleend, naamlyk:
Ecn Voorwilld. in het Franrch Villt en poupe, wordt genaamd.
dlC vanagter op het Schip waait.
Tegew..vind. of wnt comraire en vent devant. die van voren
waait.

llalvEwind. die het Schip op zyde heeft.
Lalld'lvind J die van den wal of van het Land komt.
Zee_wind, die uit de Zee komt.
Paffaat·'lIJind. of 'Vent alifé, die bet1:endig waait J gelyk tUI'
fehc:n de Tropici of Zonne- keerkringen.
E~n Slappe wind of vent mou, die vermindert,
Een zwaare of harde wind, by de Franfchen 'Vent PeJant. die
fier k waait.
Een ftyve wind, of vent jrai;, die maatig fierk is.
Een doorgaancJe w.i71d of '(Jent jait J die bellendig dezelve {heek
boudt,

Een
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Een ongefll1dige en veranderlyke wind, 'Vent Jou. die dik wils
omloopt en verandert.
poor wind zeilen, of faire vent arriere, is den wind agter zig
hebben.
By den wind zeilen, of I!tre au vent, betekent den wind op
zyde hebben.
By dm c,uilld liggen of deventer, is de zeilen dus inbaalen, dat
ze den wind nkt kan vatten.
Voor wind dryvC1l, is het Schip aan den al te fierken wind
over geeven.
Boven den 'l.vind zyn of être au vent, noemt men als de wind
van ons Schip na een ander Schip waait, tegen hetwelke nam
aan zeilt.
Onder wind zyn, wordt genaamd, als de wind van een an •
. der Schip- tegens ons Schip waait.
Den 'l.Vi7id winnen. zegt men, als men dus zeilt, dat men een
ander Schip onder den wind krygt.
WIND-AS. Zoo heet eene Machine, doorwelke , door mid..
del van het rondom dryven van een rad. een daar aan gl.
hangen laft, ge ligt of anderfints beweegd kan worden. Hier.
toe worden dierhalven van fommigen gerekend alle foorten van
Haspeh, het zy dezel ven horizontaaHeggende. ofte overënd
naande Hoorn- of Radhaspels zyn. Ook behoort hiertoe ge.
rekend te worden het Aard- en Stok·Windäs. Wy zullen hier
alleen de Wind-Afren verklaaren. waarvan de Voorlieden •
by hunne Lafi- of Vragtwagens, die in onbruikbaarc wegen
. of anderfints , uit hoJtens of diepe gaten moeten geligt wor.
den, zig bedienen. Dit Inftrument befiaat uit een' yferen fiok
. met tanden, nevens eenige Kamraderen of uit een Rad- en
Dryfwerk. en word. voor het overige geproportionneerd naar
den Laft, die da~lfmede gelige moet worden. Gelyk nu een
voerman, in aanmerking van den Lal~ en naar de Laacling.
zoo wel den wagen veriterkt, als ook het getal van de Paarden vermeerdert, zoodalJig dat by twee, drie, vier of meer
koppels Paarden voorfpant, alzoo heeft men ook een gelyk
verfchil in het vermogen van de Wind-Airen gemaakt, en
worden dezel ven daarvandaan 2. 4, 6 fpanninge windaffen
genaamd, waardoor men. by voorbeeld. verftaat dat een man.
met een zesfpannig Winctäs. in Haat is, zoo veel laft te lig.
ten, als zes paarden by f1egr·e wegen kunnen voorttrekken. H03
en op welk eene wy[~ deefe kragt van de Wind-Asftm kan beo
rek.-;nd worden. toont LEUPOLD, in Theatro Macbinario. [l.
135 § 252. Ook vindt men eene befchryving daarvan
in Stevini Oper. Matbemat. Statices. Lib. lIl. Prop. 10.
pag. 480.
,WIND~
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\VINDBLOEM. Anemone. (In de Botanie) Eene foort van de
Polyandria. p91ygyn.ia ~laffe der plan,tcn. waarvan ?e. corolla.
bdlaat uit twee ot dne orders van biOcmbladen, dne In iede.
re order of reeks; zy zyn van een::! langror.dc gcda<lnte; daar
is geen pericarpium; het receptaculr&m is kl5?otvormig of langrond, en gepunt, de zaaden zyn talr)' k, ale zelden ryp wor.
den.
WIND-BOOM. Sucula. Dus noemen de Mecbanici, eene op
twee ftutten liggende rol, om of op welke een touw of ketting gewonden is. en die zonder wiel. enkel door mid~el van
kruiflings doorgeftooken boom en ('lJet1es) wordt omgedreeven.
Zy hebben hun gebruik voornaamelyk by het Bergwerk en in
de Bouwkunde, hebbende een zonJerii:Jg gemak en fterkte;
welke fterkte naar de lengte van den doorgeftooken Boom
(van het aspunt af te rekenen) geproportionneerd is. Men
ziet 'er by PHILANDER over VrTRuvIUs. Lib. X. Cap. 4. de
afbeelding va».
.
WJNDBUS. Windroer. Is een Schietgeweer i gemeenelyk van
gedaante gelyk' een Snaphaan. waaruit de' kogel, niet door
Bll~kruid t maar door de enkele perffing van de lucht gedree.
ven wordt; waarom ook de flag op verre na zoo zwaar niet
is. Heeft men 'er de lucht, door pompen, genoeg in ge"!
perft, zoo kan men verCcheiden m.aalen losfchiéten, e~ nograns dat de kragt allengskens by Iedere [choot verDundert.
Zy worden in Holland, te Neurenburg en Leipzig gema~kt.
Men pleeg eene windbus in 't Latyn Sclop~tum pneummicum
te noemen.
WINDDOORN. Zie het ArtykeI SI'INA VENTOSA.
WINDEL. Zie het Artykel WINDZEL.
WINDEN. Poëetifche Godheden, kinderen van den Hemel en
van de Aarde, of volgens ànderen, van Aftreus en Heribëa,
Eolus was hun koning, en hield dezelven geketend in ho.
len. Daar waren vier voornaame. te weeten Boreas, Euru.f.
Notus en Zepbyrus. volgens Vigilius. De anderen waren
Corus. Cjrcius, Fa'IJonius, Africus, Aquilon, Voltumus en
Sub - Solanus.
WIND·EY. Zie het Artykel SUBVÉNTANEUM OVUM.
WINDHOND~ Pertagus. Dus noemt men die Jagthonden t dÎe
wegens hunnen fnellen loop, tot de jagt van klein wild gehou~
. den worden; anders HaaJewindhonden genaamd •.
WIND KADE. Is een houten vierkant kanaal, van vier plan.
ken faamen gelymd, en inwendig aan de voegen met leër beo
'kleedt. zoo dat 'er de wind niet door kan dringen. Hierdoor
wordt den wind uit de blaasbalgen tot de pypen der Orge_
leri, enz. geleidt. Maar aangezien de. pypen dIkwils uit nood,
ef :welJens cieraad, niet allen even regt op de wÜJdlade kun-
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nen llaan J zoo worden uit deefe Lade, gelyk als armen. tOt
deefe af{hande pypen gemaakt, waardoor de wind ,tot deefe
pypen ge!eidt wordt.
WIND·LAUWINEN. Zie het Arrykel LAUWININ.
WIND. OVEN. Zoo wordt e~n Oven der Scheikundigen genaamd, inwelken,- in plaats van het gebiaas, het vuur door
de lucht onderhouden wordt. Hy befiaat uit twee deelen. het
afchgat, en koolzak of haard, welke beide door een en Roos.
ter onder[cheiden worden, zoodanig een Oven dient gemeen.
lyk tot het fmelten, en word! anderfints Ammius genaamd.
WINDROER. Zie het Arrykel WINDBUS.
WIND·SPAJl,REN. Zie het Anykel SPARREN.
WINDSPEL. Zie het Artykel SPEELRUIMTE.
,
WINDVAAN. A7lemoJcQpiwn. Is een werktuig, toon ende hoedanig een wind waait. Dit ,werktuig wordt dus gemaakt!
Een vaan van blik en Hgt beweeglyk, en aan eene fiang vall:.
gemaakt. draait een wyfer op een tafel, waarop de 31 win.
d~n rondom gefchreeven zyn.
WINDWAAG. AncIIlometrum. Zoo heeteene Machine. door
middel van welke men ht:t geweld van den wind aanmerken
kan, dat is, hoeveel de wil1d ter eener tyd Il:erker blaall: dan
ter andere. Gelyk men nu diergelyk eene Machine niet hooger dan op het dJk maakcn kJn, zoo (preekt het vanzelve •
dat men daardoor alleenlyk de fi~rkte VJn dt:n beneden wind,
die de weèrhaanen of vt:ndels draait. ontdekken kan. MA'
RIETTE, in zyn Traité du 7/Iout'ement des Eaux. pag.408.feqq.
heeft driederhande [oor ten van dezelven be[chreeven; waar·
onder een in China. by de gemeene Windmolens gebruikt
wordt. Anderen hebben nog me:::r [oorten verzonnen. Dier.
gelyke heefe ook WOLFF. in het j iar 1708 uitgevonden, en
in zynen E!ementis Aerometri(J! ,bc·(chreeven. uit dewelken zy
jn het jaar 1709, in de Aèla Erwiitorwn gevoegd is. Als
ruen cene Machine hebben wil. om het geweld vaD vlol3iend
of Il:roo:nerid wa~er af te meeten ,k::n men d" beneden Il:Juc.
tuur behouden; ja deze I ve kan ook tot een Inll:rument dienen,
waardoor men de kragt van een M~nfcb of Dier, in het
fiooten, needen en t!~kken afmeetcn kaIJ. De uitvinder van
deefe Machine meldt nog dit daan'an. àat men in plaats van
de gemeene windvleugeis , liever dIJ horizontaal' vleugels ge ..
hruiken kan, om c1at de laatilgemeiJen al(oos van den wind
gedret!ven worden" vanwelk~n kant,dezel~'(;' ook moge'n ko
men. Zood at een eenigûnts ervaareli Mecbaniws, de ten dien
opzigte voorkomende vennder:n~ in dl:: blfjnen-Il:ruél:uur daar
naar [chikken kan. ]ACOB LEUPOLD. in zynen Tbeatro Macbillario pag. 141. §. 347. Jeqq. bandelt meJe van deeCe ma'
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terie, en voegt by de overige aldaar verklaarde Windwaagen.
eene van zyne eigen uitvinding.
WINDWAAG. Is ook een zeger werktuig der Orgelmaakers ,
waardoor zy in een Orgel werk de fterkte en geileldheid van
den wind ontdekken. Deefe windwaag wordt met water aan·
gevuld; in hetzelve een ~Iafen pypje van 8 of 10 duim lang
~eA:ooken; maar eene andere pYP. gaande op zyde uit de
Windwaag • en zy worden aan een kanaal in het Orgel geappli.
ceerd. Als 'er nu met den Blaasbalg wind gemaakt wordt,
dan fiygt het water in de glafen-pyp omhoog. en dus worden, naar een aangehangen Maatftok de graaden van den
wind ontdekt.'
WIND WAGEN. Dit vaarend Rytuig is eene uitvinding van
Graaf Maurits van Naifan. of vfelmeer van den beroemden
Wiskonftenaar SIMON STEVINUS. Deefe wagen had wel zyne
Wielen, met het geene verder tot een Rytuig behoort; maar
daarenboven ook zeilen, daar de wind in blies. wordende van
iemant. die de plaats van een koetfier bekleedde. bellierd,
gelyk een Schip op het water. De wagen was zoo groot. dat
'er 28 Menfchen plaats op vonden. en liep zoo fnel voort,
dat men daarmede binnen twee uuren op de vlakte wel 14 my.
len voortrpoeden konde.
WINDWYSER. Zie het Artykel WrNDVAiN.
WINDZEL. Een gevouwen lap linnen. of andere /lof. die lan.
ger dan breed is • en gefchikt om eenig Ligchaamsdeel te bin·
den", 't Is het werktuig des verbands. Het windfel dient naar
de dikte der deelen. opwelken het gebruikt wordt. zyne lengte te hebben. De breedte wordt ook naar de omilandigheden
bepaald.
'WINEFRIDS· WELL. (ST.) In het Engelfch Hol'Jwell genaamd, gelegen in de Engelfche Landftreek Ftintsbire, digl
by Cajerwis.~Deefe bron is zeer vermaard en wordt door vee·
Ie voornaame Roomfchgezinden bezogt, inzonderheid dOOI
Pelgrimfch. Het water van deefe Bron wordt gezegd zeer goed
te zyn ter geneefing van verfcheide Ziektens.
WINKBRAAUWEN. Zie het Artykel SUPEBCJLIA.
WINKEL. Betekent een hoek. AngJe of AnguJus.
WINKELHAAK. Nonna. Is een werktuig. dat uit twee Linfaa..
leD beila:u, die faamen een regten hoek maaken. be/laande
uit Yfer, hout. koper, enz. Het wordt by verfcheide Am,
bagtslieden. in het byzonder by Timmerlieden. Schrynwer.
kers en Metfelaars • tot het naauwkeurig pafTen en atmeeten
van hun werk, ook tot het trekken van eene Iynrllgte linie
gebruikt.
W1NKEL·NAAD. Zie hot Artykel SUTURA LAMPDOIDI!A.
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WINTER. Hyems. Zoo heet het jaargetye. 't welk deszelfs be·
. gin n~ernt, a.s ,11;: Zon in den middag het verfte van hl;:t kruin·
punt afgaat, Wanneer de winter in een iegelyk gedeelte van
den Aar Jldoot mvalt, vindt men in V ARENII Geograpbia Ge·
flerali Seft 6. Cap. 26. Parr. I. Hier te Land neemt den
winter zyn begin, als de Zon in den Steenbok treedt, 't welk
omtrent den 21 December gefchiedt, en dezelve eindigt, als
zy in het begin van den Ram komt, naamelyk omtrent den
21 Maart.
Omtrent dit jaargetye naat aan te merken: Nademaal het van
veel gewigt en aanbelang is. "oor de Landbewooners in het
algemeen, en de Landbouwers en bearbt'lders in 't byzondl."r»
in f!:aat gefield te worden om voor de lJlcerder of JllIDder ga·
,ftlengheid des winters Ie zorgen; zoo is het ook voor hen van
veel nut, om van re vooren to:: weeren , of de winter van lan.
gen duur zal zyn of niet; omdat dit: voorkennis hen i'1 llaat
fielt. om eer:e verfchiliende order op zekere landbealbeirling
te ftellen. Men heeft ttm dien opzigte zekere voortek~ns, die
inderdaad maar gillingen zyn; doch die gillingen zyn gt:grondt
op de ondervinding en veelvuldige waarneemmgen, r;a3melyk
de voortekens van een harden winter zyn, als 1. wanneer 'er vee·
le Etktls zyn. 2. Wanneer de Schaapen , die reeds by den
Ram gewet1l: zyn, hem nogmaal~ zoeken. 3. Als de Varkt'ns
in de Aarde Wloeten, houdende den kop naar ht:t noorden ge·
keerd. 4, Zoo het cp den 24ften November kou1 is, zoo koud
zal het ook den winter zylI- S AI~mede, zoo koud als de laat·
fie dagen van het laatfie kwartier der Maan is, die in No.
vember nieuw is geweefi, zoo zal de koude van den wÎmer
mede zyn. en dit gaat wel het aller zel\erlle.
WINTER, of kaurie in de Ledemaaten. Daartoe gebruikt llIen
dit geneefmiddd: Neem eene goede quantiteit !'Offe ihkken.
doe ze in een fervet, b~dek ze m.ee zout dat niet te grof noch
te fyn is. Twee perfoonen moeten die fervet ieder aan een
eind vafthouden, en fchudden die f1~kken met dat zoot een uur
lang heen en weder. Bindt dit fervet dan wat toe, hangt het
aan een fpyker, en zet daaronder een platte pot. om het uit~
lekkende vogt daalÏn te omvangen; eo met dit vogt moet men
de verdoofde l.edemaaten en de ruggt'graat wryven • met een
warme hand, driemaal daags. ten IlIlnfte des avonds en des
morgens.
WINTERGROEN Pyrola. Dit gew:ls groeit up vogtige plaatfen, tuff~hen hd hout. De braden wor:len gebruikt tot ge.
geefing Van den brand, van wonden, fillel~, nieren·en long.
ZWl~t'ren. en wordr inwendig als een pap gebruila.
WINTERHiELEN. Is eig~nlyk de koude dl;;! in hielen oftoont:n naar. Een Geneesmiddel damoe is het volgende: kook
Sa~
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Salie in wynmoêr. en daarin moet men qes morgens en des
avonds met de voeten gaan zitten. Diezelfde wyn kan drie
dagen agteréén gebruikt worden; en als bet open gebroken il
moet men een pleil1:er daarop leggen.
WINTERKERS. Dit kruid groeit in het wild, op vogtige plaatfen of wordt in de kruidhoven geteeld. Het loof is goed
VQO~ de Milt. fcheurbuik en wonden, en is gezond om als fa.
lade te gebruiken. Het zaad is zeer b~t, zet het water en
het fieengruis af.
WINTERKONINKJE. Is een kleine Vogel, die niet kwalyk
zingt. Hy Deficit en broeit in oude vervallene huifen of ha.
gen. De jongen. uit het Defi geligt zynde, kunnen opgevoede
worden, doorzo het herte van een kalf, Cyo gehakt te eeten
te geeven. maar weinig te gelyk.
WINTER· KW AR TIEREN. Deefen worden betrokken en dUi
genoemd. wanneer, na den ge'eindigden Veldtogt. de fol.
daatGn in de Veftingen of in andere plaat[en gelegd worden_
om daarin geduarende den winter uit te ruften, en zig tot den
toekomenden veldtogt in ftaat te ftellen.
WINTERMAAND. Zie bet A.rtykel DECEMBER.
WINTERPUNT. Zoo wordt in de Ecliptica het punt genoemd.
in hetwdke de Zon omtrent den middag. het verfte van het
Zenith affraat, of in he~welke de middaghoogte van de Zon
bet langfte is. Dit gefchied by ons, als de Zon in den Steenbok:
treedt. Integendeel by die. welken in het zuidergedeelte 'lan
de Waereld Vloonen. wanneer zy in den Kreeft komt. De
benaaming is daarvandaan genomen, omdat terzelver tyd de
winter b e g i n t . '
WINTERTEKENEN. Zyn de drie hemel[che tekenen, in de.
welke de Zon den winter maakt, en gevolglyk by ons de Steenbok ~ de Waterman en de Viifchen. Integendeel in bet zui.
der gedeelte van de waereJd, de Kreeft, de Leeuwen de
~aagd.
'
WISMAR. Eene Koopftad en gewigtige Vefl:ing, die een re.
guliere Vyfhoek, en tot nog toe de grootfte bekende regu.
liere Vefring gev/eeft is. 5 myJen van Zw~rin, of Schwerin
in het Hertogdom Meckelenburg, benevens eene fchone ha.
ven. aan eenen kleinen Zeeboefem van de OoRzee ,is tame.
lyk groot, en heeft een kOllinklyk Zweedfch Gerechtshof,
dat hier in het jaar 1653 aangelegd is. Deefe Stad, benevens het Fort Walfifch, dat de have befchut. en de beide
Ampten Poel en Nien· kloofter , zyn in den Wefiphaalfchen
Vreden in het jaar 1648. aan de kroon Zweden afgefiaan.
hebbende deefe plaats in den laatften N oordfchen Oorlog. veel
Gevallen en ongemakken moeten uitfiaan, nademaal zy in het
begin van 1712, dool' de DeeLen beleGerd, en fterk gebom.
.
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barbeerJ, maar ook welhaall: wederom verl~lten Wil!riit. Jn
het Jaar 17 1 5, is zy door de Deenen, Pruiff:m en I'Lmoverfchen geblokkeerd, den J 9 April 1716 met aCCOOTL~ veroverd,
en haare fchoone Veftingwerken, oenevel:s den W:llfif,:h geruineerd, maar de Stad is bj' den vllide v.n 1721. aan Zwe.
den wederom overgeleverd.
.
WISMUTH. Plumbum Cinerewn. Is eene bergftoff<!, van kleur
byna gelyk zilver of afchverwig. Zv bn byeene kaars ge.
fmoften worden. Men zegt dat de Wistnutb, te S n~eberg al·
lereerÎt ontdC;:Kt is, en buiten Engeland nergem in Europa, dan
op het Sudodifch gebcrete gevonden wordt. De Tinnen;.:ierer5
vermengen decr~ bergfloffe onder het Tin, als zy gellagen
Schotels of bord~n maak en , omdat die Jaardoor harder en
fierker worden, en ook een fyner klank 'Tla;;lten. Anderfipts
word~ TVismutb tot het Mil anezer werk, Conterfeit gen~:lmd.
gebruikt. En de letlers der Boekdrukkers worjen 'er. met
fp,e~glas gemenerd, v:Jn gemaakt. Doch allcrmeeft ware! Wis_
,wl!b door de Verwers gel.>ruikt, want daar worJt een fraaie
bla JU\7e cr.v uügebral3dt, by de Pottebakkers Saffraan ge-

.v

naamd
WISSCrIER. of WISCHROEDE of KOLF.

Ecou'lJillon. Is
het Inf1:ru!llent, waarmede het Kanon uitgegetï~d of fchoon
gemaakt wordt, nadat het afgef-:hooten is. BUCHNRR befchryft
hetzelve in zyne Artilleryc. P. I. p. 3[, De WifTcher met
borftels, welken SURIREY DE ST RI!MY. in zyne Memoirer
d'Artillerie. P. Il. p, 103' voor zyne uitvinding ulcgf'cft, heeft
BUCHNI!R bereids befchreeven.
Voor het overige is aanmerkelyk , dat aan den WifTcl)er. de Laadingfchop en het overige
Artillerye'Gereedfchap, al het geene wat beveiligd moet wor.
den, niet met yCeren, maar met koperen fpykers of pennen
vaft gemaakt wordt, ten einde dezelven geduurende het laa·
den. geen vuur of vonk kunnen vero:)fzaaken.
WISS EL. Is eenen algemeen zin, een contraé1: of overeen.
ftemming, waar by de eene zaak voor de andere gegeeven
wordt.
WIS )EL. (In den Koopbandel) Beduidt den handel van geld,
getrokken tuffchen twee plaatfen , door middel van WifTel.
brieven.
De oorfpronkelyke handel der Menfchen moeijelyk wordende.
zo bewc:egde hen de noodzaaklykhaid om eene gemakkelyker
wyfe Ie verzinnen, tot het voortzetten var. hunnen Koophan.
del, ten welken einde het geld als een der ge:nakkelykfte \Did·
delen ge1cht werd, en gevolglyk werd dit, redert veele eeu'
wen. aangenomen om in hunnen handel gebruikt te worden;
en feJert dien tyd. maakten zy nier alleen, tot meer gemak
Yin deu bultenland[chen bandc:l. fiukken {)elds van de belle
Me·
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Metaaien • m:m by trappen vielen zy op eene afkeuring daar.
van, en fielden da~rvonr in de plaats Remitteeringen of over.
IToaa~ ir.gen in WJ{fel, door Brieven. om te ontgaan de koften
en h:"t gevaar om het geld uit het cene Koninkryk in het 3n·
dere Over te voeren.
Maar :1J, de Koophandel veranderde, zoo deed de Wiifcl
zulks ook. nogtans wierd ze langen tyd na malkander in Eu.
ropa over het algemeen tot vierderlei bepaald, naamelyk Cambio Commune, Cambio ,.eal J Cambio fieeo, en Cambio fte.

tirio
Cambio Commune in Engelalld. was die, welke door de ver.
fchillende koningen wierd vaftgefield, welke, hebbende gel.
den in Engeland ontvangen, dezelfde fom in Wiifelbrieven
wilden overmaaken. om in een ander Koninkryk betaald te
worden, overéénkomfiig de waarde der onderfcheidene SpedeD. in die Landen gangbaar.
C'Imbio ,.eal, was wanneer gelden betaald wierden aan den
W;sfe'aar. en Brieven getrokken wierden zonder de Specien
te noemen. maar overeenkomfiig met de waarde der verfchil.
lt:nde fp':!cien; en was niet meer dan de betaal/ng des gelds in
Engeland, met een provifo. dat de juit1:e waarde in fpecie.
in een ander Land moeit: hetaald worden overeenkomfiig den
prys, die lUifchen den Wiffelaar en den Afzender vaftgefleld
was, om voor den Wiifel het geld te betaalell en voor het
verlies van tyd.
'
Cambio ficco. of drooge Wiffel, is wanneer een Koopman
gelegr:ndheid heeft voor 500 Pond. voor een zekeren tyLi.
en daarvoor interefi wil betaalen; maar de Leener begeerig
zynde om meer te trekken dan volgens de Statuten geoorloofd
is, en nogtans willende die Penaliteit vermyden ,biedt die 500
pond aan by Wîifel voo!' Cad ix , waarin de Koopman bewilligt:
maar aldaar geen Correfpondent hebbende. begeert de Lc:ener
zyn brief ep de gezeide plaats te trel,ken, en te betaa!en op
twee of drie Ufo, door een gefingeerd perfoon , die alsdan
de wiifd zal betlieren, waarmede de Koopman inftemt; en
op bet o~tvangen van den Brief, betaalt de Bankier het geld
en remitteert den brief aan eenen vriend te Cadix. met welks
Wiffel en Intereft de Koopman zynen Crediteur kan betaa.
len: dit was voordeefen zeer fterlt in gebruik.
Ca.mbio fiêtitio is wanneer een Koopman gelegenheid heeft om
goederen te koopen, maar geen geld kan miifen om dezelven te
betaaIen , en de Eigenaar van dezelven, om zyn voordeel te
verzekeren, en de penaliteit der wetten te ontgaan. handelt
als de Woekeraar in het voorgaande geval, en verpligt de
kooper om de koften van' de Wiffel te betaalen.
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De juille e~ waare Wifr.;1 in geld,. welke thans belde in E~.
geland en In andere Landen gebrUikt wordt, in Brieven, IS
par propllri of waarde voor waarde. Dus is de Engelfche Wis'
iel gegrondt op het ge\vigt en de fynte Vln hun eigen geld t
en op het gewigt en de fynte van dat van andere Landen. over'
eenkomllig derzelver verfchilIende gehaltens, en geëvenredigd
met hunne waardeeringen , welken juif1: en naauwkeurig ge·
maakt zynde, verzekeren en bepaalen den prys des W iffels
'Voor eene fom, zeker voor den \Viffel van gelàen in wat
Land het ook weefen mag. Gelyk het geld de gemeene maat
der dingen is tuff~hen man en man binnen het Ryk, zo is
de Wiffel tuff~hen Koopman en Koopman, beide In en buiten het Ryk, welke ei~enlyk door brieven gemaakt wordt.
wanneer geld eenvouwdiglyk hier in Engelandgegeeven wordt,en
brieven ontvangen worden voor de weder betaaIing van hetzelve
in eenig ander Land. 't zy binnen of buiten het Ryk, tot een
vallgef1:elden prys, waaromtrent de Koopman en de Afgeever
(lverééngekomen zyn; want d~ar kon tot op deefen dag g~ene
by~ondere of gefchil\te munt in fpecie gevonden worden, waar·
op buitenlancjfche Wiffels kunnen gegrondt worden; daarom
worden alle uitlandfche Muntfpeciën , geïmagineerd genoemd.
Gelyk de gelden en fpecien van de meene onderfcheide Natien verfchilIen, niet alleen in hunne gangbaare m:Jar ter.
fens ook in hunne intrinf:que wa~rde. zoo is 'er een juill ea
zeker Evenwigt d:lar tuff.;htm vafrgef1:eld. overéénkomllig de
reëele en weefenlyke waarde van elke fpeden. zonder eenl~
opzigt op derzelver ganfbJarheid in de Landen waar zy ge·
ihger. worden; en het e\'enwigt wordt door fommige SChry,
vers veronderlleid twederlei te zvn. naamelyk: het eene van
reëele fpecien, het andere van WIsfels • of geïmagineerde fpe·
den. nogtans fchynen zy beide eene en dezelfde zaak te zyn,
.,ls hangende noodzaakelyk van malkander af.
De wederkeerige ovcrvloe.i en f.:haarfchheid van geld In vcrfchillende Landen, veroorzaaken het geene men de Cours V;ln
den Wisfel noemt. Deele fchaarfchheid of ovel vloed, waar
uit voortkomt de mutahilitelt van den WJffel Cours. is niet
de weefenlyke, maar cene betre~kelyke fchaarfchheid of ovtr
vloed; by voorbeeld. terwyl Frankryk meerder gelegenhtid
heeft tot Fondfen in Holland, dar. de Nederlanders:om Fond.
{en in Frankryk te heb~en, zoo wordt het geld gezegd gemeen
te zyn in Frankryk. en f('haars in Holiand. CS! tJic~ tJeifa.
Om van de fchaarfchheid of van den overvloed van geld te
oordeelen. moeten W':J' wf'eten, by voorbeeld. dat indien 'cr
meer Brieven zyn van Holland. dan 'er zyn van Frankryk,
als dan het geld fcha;irs is in Fra!'l~ryk, en j!"!:JlecD in Hvl.
land; alsdan wOldt het coodzaao:1rk ddt de Wisfd Ir!l, tm
de
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de Nederlanders meer geeven voor geld van dez~lfde waarle
in Franklyk. dan de Frantchen voor dat van et:ne gt'lyke
waarde in Holland. W~nneer geld van hetzelfde allooy en
gewigt in, Frar.kryk, overet:nll:emt met geld van hetzelfde al100y en gewigt in H,.lland. dan wordt de Wdfel pari genOemd. _ Wanneer de WllTd hoven 54 Grof~ IS, dan zeggen
de FranfchelJ dat ze hoog; maar wanneer ze daar beneden is.
dan ze!!gen ze dat ze laag is.
Om het verlies en de wintI van eenen ftaat. in eenen byzoll'
deren 11:aat van WltTel, te I,ennen. zoo moet men betzelve
be[chouwen als Debireur en Cred:teur, als kooper en verkoo#
per, wanneer de wurt:! beneden pari is. verliefr het als De.
biteur en wint als Crediteur; verlieft het a:s boper. en wint
als verkooper. 't Is zigtbaar, het verlieft als debiteur Veronderftel, by voorbeeld t Frankryk i~ aan Holland een zeJ;:er
getal Groffen [chuldig; hoe grooter getal van G!'olTen nu in
éene kroon gaan, des te n.eer kroonen heefe hee te betaalen.
Integendeel, indien Frankryk Crediteur is voor een zeker ge.
tal Groff~n, hoe minder getal Grofftn 'er in ccne llroon zyn.
des te meer kroon en zal zy ontvangen. De !laat verïefl: dus
als kooper, want 'er moet hetzelfde getal van Groffim zyn om
dezelfde hoeveel beid van waaren te koopen, en wyl de wis fel
laag is, zoo is ierlere Franfche kroon rninder grolTt'n waardig:
orn dezelfde reden wint den {taat als verkooper: gy verkoopt
uw goed in Holland voor eén zeker getal groifen : gy omvangt
dan meer Fran[che kroontn, wanneer gy voor c1ke vyftig
grou~n eene kroon oDtvingt voor iedere 54 groffen. Het tegenóeel hiervan beeft plaats in !-Jet andere Land. Indien de
Nederlanders een zeker getal krooDen van Frankryk moeten
hebben. zoo zullen zy wmnen; zyn zy ze daaraan fchuldig,
zoo zullen zy verliefen; zoo zy verkoopen, zuo verliefenzy;
zoo zy lwopen zoo winnen zy.
\Vederom, wanneer de Wiffel tuffchen Frankryk en Holland
bt.:neden pari is, by voorbeeld: indien die is'op 50, in plaats
van S4; zoo zoude voigen, dat Frankryk, in het zender. van
Wlffdbrieven naar Holland voor 54,000, G\;gt5 goèderen .kan
koopen voor de waarde van 50,000; en dat aan den anderen
kant, de Nederlanders • zendt::nde de waarde van 50,000 naar
Frankryk. aldaar kunnen koopen voor 54000 kroonen, 't welk
een verCchiI maakt van "'5~4. dat is • een verlies van rneer ,dan
~: zoo dat Frankryk verpligt zou zyn orn naar Holland te
,zenden, f meer in fpecie of in goederen. dan het zoude· be·
hoeven te doen, byaldien de vViffelpari was; en terwyl het
nadeel gevolglyk rnoet taeneemen, omdat eene fchuld van deeri;n aart de wiffel geduurig Iaager doet worden» zeo ,zoude
Frankryk eindelyk ~eIuineerd worden.
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Het fchynt, zeiden wy. als of dit zekerlyk volgen zonde, en
nogtans gebeurt dit niet , omdat de Sturen op eene balans
l}eUl)en , ten eind. om derzelver onafhangke/ykbeid të bewaa.
ren. Dus borgen zy alJeenlyk naar evenredigheid van hun ver·
mogen om te betaaIen ; en meeten hunne inkoop af tegens
:hunne verkoop; en neemende het voorbeeld uit het geene reeds
geze~d is. indien het gebeurt dat de Wiffel in Frankryk valt
..an 54 tot 50, zoo zullen de Nederlanders die goederen in
Franktyk koopen ter waarde van duirend kroonen, waarvoor
zy gewoonlyk 54.000 Grofren betaalden, nu flegts 50,000
betaal en , indien de Franfchman daarin bewilligen wil. Maar
de Franfche waar zal ongevoelig in prys vermeerderen, en de
wiall zal tuffchen den Franfchman en den Nederlander gedeeld
worden; want wanneer een Koopman winnen kan. zoo deelt
hy gaarne zync winH: alsdan ontHaat 'er eene onderlinge me.
dedeeJing van winft tuffchen dcn Franfchman en den Neder.
lander.
Op dezelfde wyfe. de Franrchman die in Holland goederen
koopt voor 54,000 groffen, en die t wanneer de Wiffel was
op 54 ~ daarvoor betaald i 000 , kroon en t zal verpligt zyn om
daarby te voegen ,\ meer in Franfche kwonen, om die zelf.
de goederen te koopen. Maar de Franrche Koopman, gevoe·
lig wegens het verlies 't welk hy komt te leiden, zal minder
goederen uit Holland ontbieden ;de Franfche en deNederland.
{che Koopman, zullen alsdan beide verliefers z yn; de Haat
z!1l ongevoelig in eene balans vallen, en de minderiPlg van
den Wiffel zal aan de zwaarigheden niet onderworpcn zyn,
die wy reden hadden om te vreefen.
Een Koopman kan zyne goeder~n zenden naar eene buiten·
landfche plaats. wanneer de Witrel beneden pari is, zonder
~yne fortuin te benadeelen. omdat wanneer het wederkeert.
by zyne fchade wederkr}'gt; maar e.en Vorft die alleenlyk geld
.aar buitenlands zendt, 't welk nooit terug kan keeren. is al·
tyd een verliefer •
.
'Vanneer de Kooplieden groote verzendingen hebben op ee.
!lige plaats. dan ryft aldaar de Wiffel ongevoelig. Dit fpruit
voort uit hunne menigvuldige engagementen, koopende groote
partyen goederen, en trekkende op buitenlandfche plaatfen om
dezelven te betaalen.
Een Vorll kan groote goederen in zyne landen vergaderen, en
!lögtans kan het geld aldaar inderdaad fchaars zyn, en betrek·
kc/yk gemeen: by voorbeeld. een ftaat is fchuldig voor veele
'Koopmanfchappen , aan eene buitenlandfche plaats, zoo zal
de wiffel laag weefen , terwyl het geld fchaarfch is, De wis. fel van alle plaatfen loopt HandvaHig uit op eene zekere even·
,redigheid, en zulks is in de verfchiJlende natuur der dingen
ge·
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gegrondt. Indien de wifreJcours van Jerland op Engeland beo
neden Pari is, zoo zal die van Jerland op Holland l1:eeds laa.
ger zyn: dat is, in eene faamengeflelde verhouding van die
van Jerland op Engeland, en die van Engeland op Holland;
Want een N ederlandfch Koopman, die zyn geld indirectelyk
Hit Jerland kan krygen. door middel van Engeland, zal niet
verkiefen om duarer te betaaien , door een directen weg,
Dit behoort. zeiden wy. natuurlyk het geval te zyn; maar.
nogtans is het niet naallkeurig zoo: daar zyn altyd oml1:andigbeden die de dingen doen veranderen; en de verfchilIende
winft door het trekken op de cene plaats , of door het
nekken op eene andere. ftelt de byzondcre wyzc en de
bebendigheid der buitenlandfche Bankiers, in volle daglicht.
Dit is het geene 't welke in eene groote maat dat geene te
wege brengt, 't welk men Arbitrati, in den Wifrel noemt 't
welke bepaald wordt te zyn llene Ruiling. die twee Bankiers
onderling doen met hunne Brieven op verfchilIende deelen.
tegens een conditioneelen prys en WiffeJcours. Dit is de
voordeeligfie zoo wel als de befte tak van Wiffel, en dus is
llet wël waardig daarin onderweefen te worden.
J. Voor dat iemant zig toelegt op de beoeffening van dit on.
derwerp; zoo is het ten hoogfie noodig dat hy welonderwee.
fen zy in de praél:icaale Operatien • met betrekking tot het re.
duceeren der fierling munt van Engeland, in de buitenJand_
fche munten van Wifrel en van rekening van alle Plaatfen
van Europa, overef:nkomflig de direél:e courfen tot dat einde
•
val1:gefleld. en vice 'fier/a.
2, Dat hem bekend zyn de manieren van de fierling munt.
in de Wiffel en rekening fpecien van alle andere koopfteden
o'l'er te brengen. waar Engeland geen rechtftreeks vafigeflelde
Wifrelcours heeft, maar zig in de noodzaakelykheid bevindt
om gebruik te maaken van de intermediate Wiffels van andere
plaatfen ; te gelyk met de natuur der Agios, en de w.yfe van
hunne bankgelden te veranderen in gangbaar of Casgeld ,
en omgekeerd.
3. De manier om alle buitelllandf.he fpecien van Europa te
veranderen in die van alle andere difiinate plaats, met be·
trekking tot de directe of intermidiate Wifrel. 't welk een
grooter verfchil maakt van gevallen. dan iemant die met dit
uitgebreide onderwerp niet bekend is, zig vebeelden kan.
-1-. lJet is insgelyks Doodig om de intrinfique waarde van uitlandfch geld te kennen, overeenkomflig de naauwkeurigfte
efrayeer.proeven die daar van gemaakt zyn.
5. Laatltelyk, wordt 'er verei[cht om de algemeene natuur.
lyke oorzaaken te kennen. van het klimmen en daalen der
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WHfelcoutflen tutTehen volk en volk, en tuilchen de eene han·
deldryvende Ilad en eene anJere onder hetzelfde volk; 't
welke afhangt van de balans des handels, zynde of ten voorof len nadeele van een volk of van cene handt:ldtyvt;nde
fiad.

Eene andere manier om de arbitratie van Wiffels te befchou.
wen, is gegrondt op het vergelyken der verfchIlIende toevalvallige pryfen des Wif[els tutTchen volk en volk, om ten allen
tytie te ontdekken, in hoe verre zekere Courfen aanhoujen
in eene evenredigheid van proportie; of hoe verre zy d~ar
van afwyken; door welk middel het te maaken voordeel by
:zoodanig eene vergt::lyking van WltTels naauwkeurig bepaald
kan worden, tot het be1l:ier van den Koopm~n of remittent,
ten einde daar mede overéénkomflig zyne maatregelen te nee,
men, en de voordeelige gelegenheden zig niet te laaten Ont·
fnappen, En dit moet het geval noodzaakelyk bewyzen voor
dat iemant geheel in deefen tak van Wiifels bedreeven is; el!
het zal hier eigenlyk gepaft zyn om aan te merken, dat in
eene vergelykmg of combinatie van de WitTelcourfen van
verfchillende plaat fen te gelyk, het zeldzaam is dat zy over·
eenkomen met eb en vloed In eene nalmwkeurige gefykheid
van proportie; waarvan de rede klaar moet zyn voor eenen
iegelyk, die aanmerkt, dat de balans des handels ver[chilt
tuffchen verfchiflende volkeren; tt welk het geva.I zynde, zoo
beftaat het oordeel van den Wiffelh:andelaar in het naarflig
waarneemen , uit eene naal2keurige vergclyking van de Cour fen .
waar de grootfte ongclykhcid va.n proportie ligt; want het
grootfle profyt kan gedaan worden donr het trekken en rIB·
mitteeren op zekere plaatfen boven anderen.
WISSELAARS. Dus worden niet alleen de Bankiers genaamd,
maar ook die in eene Handell1:ad de geldfoonen verwiffden
en zig daarvoor Lagio laaten geeven. Hoe regtvaardig of onrechtvaardig het dikwils daarmede toegaat, weeten dle geenen
beft die zig genoodzaakt vinden om daartoe ComtyJs toevlugt
te neemen.
WISSEL A RETOUR. Zie het Artvkel RETOURWISSEL.
WISSELBALG. Dus noemen tie Duitfchers een kind, waarvan men oudtyds op eene bygeloovige wyze wa~nde, dat het
van den Satan byeene Tovelhex geteeld, en by deeze of
geene Ouders ondergeftook~n. en voor het eg te kind verwis •
feld was. Men beCchryft zulke kinderen, als velvaarlyke
vraaten, lui en mismaakt. Als ze niet wel gehandeld wierden,
geloofde men dat ze 's nagts van de Tovereffen wedergehaald,
en de eigen kioderen in hunne plaats wedergegeeven wierden.
WISSELBANK. (In den Kooph&ndel.) &me gemeene bewaar..
plaats, waar veele perfoonen·goedvinden om hun geld neer
te
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te legt:e'!l, ten einde altyd tot hunn~m drenn gereed te zyn;
of zekere Societeiten of gemeenfchappen, die het befUer van
een 's andermans geld op zig ntemen, 't zy,om het wel te
befteeden of om het veilii~ te bew.1aren.
Er zyn ver(chillende (oonen van .ianken, en onder[cheiden
in de manier van deze:ver ccnf1:itutièn en oprichtingen. Som_
migen zyn geheellyk ingefteld op de publieke rekening, en
gefteld onder het beil:ier der Magifiraatcn, gelyk de beroem.
de Bank van Amfterdam. waarin de neergelegde fpecie alt~d
genomen zal worden voor het gebruik der Eigenaars, en nooit
. voor profyt of voorJeel uitgeg!!even worden'
lletaalingen gedaan by aifignatie op deefe Bank I worden ge.
waardeerd van 3 tot 6 Percent; boven de betaaling van het
geld in fpecie, ontlhande uit een d,m),beeld dat de Eigenaars
voeden, wegens de billykheid en juiftheid van der zelver
Adrniniftratie; want zig zeI ven verzekerd houdende, dat hun
geld altyd voor de hand gereed ligt, trekken zy 'er zelden
gtoote fommen uit, maar zy doen hunne bc!aalingen door
het overfchryven der fommen van des een en Mans rekening
op die des anderen.
1!ene andere foort van Bank. is zoodanig eene die beilaat
uit eene Maatfchappye van gegoedde Men[cben. die wel gezeten zynde en geïncorporeerd door de wetten van het Land.
goedvinden op een aanzienlyk fonds byéén te brengen om
ten nutte van de Maatîchappye gebruikt te worden; als fchietende geld op goede' Securiteit. koopende en verkoopende
billion. goud en zilver, difconteerende Wiifel brieven, ene,
Eene derde foort is de Banken van byzondere Perfoonen of
Deeigenoodfchappen. die op dezelfde wyze als de voorige
handelen, op hun eigen eenvouwdig credit; en zodanig zyn
di B,mkiers, gelyk zy genáamd worden.
Daar zyn openbaari Banken opgericht in meeil alle de koop.
fieden van Europa. gelyk in Venetien I London, Parys, Am·
fierdam, Hamburg, enz, De Bank van Venetien is deoudfte.
Deze! 'Je is ingefteld door een [olemne.el Edict. 't welk in.
boudt. dat alle de betaalingen van alle goederen in het gros,
of Wiifelbricven, zullen gefchieden in Banknooten; dat alle
Schuldenaars verpligt zullen zyn hunne [ommen naar de Bank
te brengen, en alle credituers hun geld van de Bank ontvan·
{;en; zoo dat de betaalingen gefchieden door eene een vouw..
dige overdragt van den eenen Perfoon op den anderen.
WISSEL BRIEVEN. Lettres de change. Vofgensde Lcip·
ziger W lifel- Ordinantie zyn de Wiffelbrieven of eigen of
getraifeerde, reguliere of irreguliere Wifrelbrieven. De eigen
Wjifelbrieven zyn niet anders dan fchuldverfchryvingen ~ die
zoo wel de form van een Wiffel I als de kragt d3'llrvan
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hebben' zOO dat op dezelven , nur Wilrelrecht· kan gehan;
deld lV~rden, zonder dat ze noodig hebben J g;lyk gewoone
Wiifelbrieven gepreCenteerd of geac,epteerd te worden; maar
de fchuldenaars of deszelfs Erfgenaamen zyn gehouden, tel·
kens op den vervaldag te beraalen, behalven als de Wifrel.
brief reeds in de derde hand is, enz. in welk geval zy ins.
gelyks geprefenteerd en geaccepteerd moeten worden. Getras.
Jeerde Wiffelbrie'Ven zyn eigenlyk de regte Wifrelbrieven. die
door de gemelden eerfl: uitgevonden zyn, een eigen contract
maaken en een gantfch byzonder recht hebben. Het zyn zoO'·
danige handelingen. waarby de eene den anderen eene zekere
fomme Gelda I op cene zekere pJaa{~, ter beflemder tvr1 he.
looft te zullen luten betaalen. - Reguliere of Mis-Wiffel.
Brieven hebben den naam daarvandaall . om dat ze ter plaatfe
daar eene Misgehouden wordt of 0;) MillyJen. of ook elders
buiten de Mis. nogtanl in betrekking tot de Mifrdn p-eflooten
worden. Met deeCe moet, volgens de Leipzi~~r WiiIt:I·Ordi.
,nantie, Art. J. 4. aanfl:onds op den eerfien dag na het inluiden
der Mis, met het prefenteeren en accepteeren een begin ge·
maakt worden; en daarmede kan op de PaaCch- en Michiels'
Mis, tot vrydag in de eerlIe MarktlVeek. ,.oor den middag
ten tien uuren, maar op Nieuwjaarsmis tot den dag voor het
uitluien der Mls gecontinueerd worden. - Irreguliere ,WisJelbrievUJ zyn, die tufrchen de Miffen. en in geen opzicht tot
de Mifren geflooten worden t en waarin de tyd der betaaIing •
naar welgevallen gefl:eld, en de Wiffelcours der Mis niet zoo
eigenlyk wordt in acht genomen.
WISSELHOEKEN. Zoo worden die geen en genoemd, welken
deels buiten. deels binnen eene Figuur, tegen malkander liggen. Van deefe Hoeken wordt in de Landmeetkunde ordenlyk
beweefen • dat zy telkens van I:e!yke grootte zyn, en dat, wan·
neer by twee Linien, welken met de derde doorgefneeden
worder.. , de Wisft:lhoeken vangelyke grootte gevonden wor·
den, de Linien elkander, in ~ulk een geval, parallel moeten

zyn.

WISSELVALLIG JAAR. Zie het Artykel WANDELBAARJAAR.
WlTEHAL. Dus wordt het Koninklyke Refidentie flo[ in Londen genaamd J dat benevens Wefl:munfier aan de Teems, niet
verre van het Koninklyke flot St. James legt. Voordeefen was
het een oud hoekig Gebouw, en is in 1694 ten eenemaal af.
gebrandt; maar nu pragtig en overheerlyk wederom opgebouwd
en gemeubileerd. Het heeft ook de gedaante van ecne kleine
ftad • wegens zynen omtrek, naardien het by de 2000 ver·
trekken bevat.
WITJE. Kappelletje. Vlinder,. Zie het Artykel PAPILIO'
WlTNlET of wrrTE KALMEI. la eeD~wittegecalcineerde
Afch.
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Arch, zoo fyn en droog al. ftof, dat zig boven en aal'! de
zyden der ovens zet. 't Is eeD goed Geneesmiddel voor kwaa,
de Ooge'n en de Kanker.
WITTE BOONEN. Zyn een bekend Moeskruid, dat aan
lange. dunne, zWlkke ft,ngels groeit, die men rondom fl:ok.
ken in de hoogte opleidt, waaraan de zoogenaamde Snyboonen
groeien, waarin de witte boon en befloolen zyn. als ze ryp
zyn geworden. Men plant dezelven in het laatfte van Maart.
of in April, naardat het een laat of vroeg voorjaar is; dewyI'
ze geen koude kunnen verdraagen. Dezelven worden in volle
aarde, op akkers of in de Moestuinen geteeld; en om zeker
te gaan, zaait men de eerfte in het begin van April, de tweede
half Mei, en de derde half Juny, in de aarde. die redert Fe·
bruari, driemaal opgefplt en wel gemeft: moet zyn. Men legt
maar twee of drie boontjes by iedere !laak I in eene groef
rondom, en de 1haken anderhalf voet van malkanc'er. Van
alle de Moeskruiden ge even dezelven het meene voordeel.
WITTE BROODS KINDEREN. Zoo worden in Holland de
geenen genoemd. die veel geldt hebben, lekker leeven , en
door eene dartele opvoeding tot niets goeds bekwaam zyn.
WITTE-LELlEN. Wordin in de Hoven geteeld. De Wortel
maakt ryp, zuivert, verdeelt J doet het vleefch groeien; wordt
zelden inwendig, doch uiterlyk voor den brand. het uitvalleR
der haairen • harde gezwellen. &c. gebruikt. Hy is ook een
middel voor de pyn des guldenäders J voor wonden en andere
fchaden. opdragtigheid en vinnen in het aangezigt. als 2:e daal'
mede gewasfchen worden. De bloemen verdunnen, verteeren •
maak en ryp, zyn pynftiIlend. Zy zyn ook een,middel voor de
Opftyging der Moer, uiterlyk gebruikt; voor de roos J brand.
wonden en oude fchaden.
.
WITTE MARMER. Zie het Artykel PAnIUS LAPIS.
WITTEN. Is eene kleine Munt. in pommeren en Mekelenburg,
van welke 144 een Ryksdaalder J en 96 een Gulden of 2 Drit.
telfl:uk maaken.
WITTENBERG. Is een, in de Gefchiedenlsren. wel bekende
.Berg, digte by Praag in Bohemen, op welken in het Jaar
1620, op deR 8 November. de beroemde flag tuffchen den
Keifer Ferdinand lIJ en den Keurvorft van de Palt~ • Frederlk.
als nieuwe Koning van Bohemen voorgevallen is J waarïn de
KeurvorA: met zyne Bohemers de nederlaag kreeg; zynde
deefe flae zoo veel merkwaardiger, nadermaal die' het begin
van den dertig jaarigen oorlog geweeA: is.
WITTE STEENBREEKE. Zie het Artykel SAXIFRAGA.
WITTE STREEP. Is eene foort van Kruiffing der Vel'elen. die
op den buik, van het zwaardagtige Kraakbeen tot aan het
SchaaiD'
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Schaambeen, gezien wor~it. Dit gedeelte is by de Man~ dik;
wils met. haalr voorzien. Z:{ Î;omtweefenlyk uilde vereeni~ing
der peesverelen van de Spieren des onderbuiks, die zig klU:ffen.
en in deeCe geheele {heep kenmerken van haare kru:ffing doen
zien. Deefe fireep moet in de heelkundige handgreepen, die
op den buik gedaan won:en, zoo veel moge1vk is g~mydt WOf.
den. Zy wordt ook behalveo den naam van Witte, met die van
rniddenfireep genoemd, omdat zy den onderbuik loodregt in
twee gelyke deillen verdeelt.
WITTE VAAN UlTSTEEKEN. GeCchiedt wanneer de bele.
gerden in eene Stad Capituleeren, en zig overgeeven willen;
wordende zuiks ter Zee ook waargenomen, wanne erin eenen
flag de witte vlag geplant wordt.
.
WITTE VLOED· ZIe het Artykel LEUCORRHJEA.
.
WITTHUMS - SITS. Is een hoogduit[ch woord. en betekent
een weduwenplaats • befiaande in een flot , Stat! of Ampt.
dat aan eene Vorfielyke, Graaffelyke of andere weduwe Van
hoogen' Staat. of by het !eeven van haar Gemaal toegelegd.
en tot haar onderhoud wordt aangewee[en. of Ba deszelfs dood
tot haare hofhouding en woonplaats, zo lang zy leeft óf 6n.
gehuwd biyfr. ingeruimd wordt.
.
.
WIT VAN '1' OOG. Dat deel des oogs, 't welk wit voorkomt en door den ongenaamden rok gemaakt is, die anderen
den peesagti~en noemen, en anderen ~ok het witt!!· vlies
bieten •
.WITVISCH. Is omtrent een fpan lang, met witte gEnfierende
Schubben. witte Oogen, maar zwarte oogappeJen. De vimlen
zyn byna zwart, maar die aan de kaakeri en midden aan.den
buik zyn roodagtig. Hy heeft een gefplitfien ftaart. Zy (chieten hun zaad in Mei. en zy zyn weinig geächt.
WOBDAS Zie het Artykel LAPLANSCHE TovERTRoMMlI:L. '
WOCLYHOLE. Is een verwonderenswaardig hol, voolzi~11
van groote verwelffels en onderaatdCche gangen, in de Pro,
vintie Sommer[etshire. in Engeland.
.
WODAN of GODAN. De naam van een Afgod by de oude
Heidenen in Dwirfchland, Dezelve werdaangebeeden met hem
menfchen op te offeren. Sommigen houden dee[en Afgod voor
Mercurius; anderen voor Mars; doch eeni~en meenen. dat
hy Jupiter of de Opperfie aller Goden zou geweeft zyn.
.
WOEDEND HEIR. Dus noemde men oudtyds in DuitCchland
een gezicht van zoogenanmJe SpooHels , die zig omtrent
Eisleben. en in het gant[che gebied van Mansfeld. jaarlyks
op witten donderdag, zynde donderdag voor Paasfchen. in 't
gezicht van veele menfchen. die uitdrukkelyk om dit heir te
zien, naar buiten gingen, voorby trokken. Voor het heir was
een ou,o Man ~ct een witte fiai t zig noemende de trouwt:
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Ekbard. Deefe maakte ruime baan, waarfchouwende de menfch~o O,n zig voor fchade te wagten. Na hem volgden fomm'gen te paar.! en te voet. De paarden hadden eene mlffelyke
gedaante. D.:: Spooltft:ls hadden de geJaante van reeds ge.
1l:orvene. anderen van nog leeve.de rnenfchen aangenomen.
E,ioch m"n heeft zig reeds feden een geruimen tyd daarom·
trent niet meer met diergelyke fabelen hiaten blinddoeken r
nochte iets van diergelyke gezichten in die Landftreeken ver.
nO'Tlen.
WOEKER. D.d het neemen van woeker eene ongeoorIoofdeen
fchan.ieJyke daad is, is genoeg bekend, maar niet wat daar
al tOt: behoort; doch het geene men weeten moet, om de ei·
genbaat • die Iigrelyk buiten het Spoor holt, behoorlyke paaien
te l':!ereo l1:ellen; daaromtrent fl:aat kan te merken.
1. Dal men van geleend geld, geen meerder dan den gewoo'
nen in1erefl:. en dus ge~n woeker mag neemen , is klaar vol,
gens <ie goddelyke wet: EXOD. 23. vs. 25. en DWTER. 23. va.
19 Waar mede de waereldlyke Rechten volmaakt overéén!
fh:m'Tlen.
2. Ook is woeker, onbetaalde Interell: op te hoopen tot hoofd_
geld, en daarvan wederom intereft te bedingen. Dit noemt
men woeker van woeker. of renten van renten, en is niet
alleen verboden, maar wordt als een kanker van het gemee.
nebell: aangezien; en die zulks doet, wordt door de, Wet eer..
loos verklaard; en een Notaris of Secretaris, die zulke Inftrumenten paffeert, btigaat meineedigheid; wqrdt dierhal.
ven door infamie gebrandmerkt, en vervalt van zyne bedie.
ning.
3. Men mag in het algemeen geen gewinpenningen bedingeD~
dan daar eene verbruikleening is , waardoor den verbruiker
hel voordeel geniet. dat den uitleen er zou kunnen genieten;
waartegen de woeker zondigt; om dat de verloopene interea:
geen verbruikieening is, die dcm fchuldenaar eenigerhande
wÎPIl:. als van opgenomen gelde komt te brengen. maar eenc
behouding van het geene hy aan den Uitleener fchuldig is.
WOESTYNlERS. Zyn dezulken. die zig geheel van de menfchen afzonderen. en zig, volgens het voorbeeld van EUas
en Johannes den Dooper. in de Woellyllen ophouden. Ia
oud.: tyd::n wierden diergelyke Munniken t met een Griekfch
woord Anachoreten genoemd.
WOGULSCHE TARTAAREN. Woonen in bet Roninkryk
Siberien. aan de Gumzen van Afien. liet zyn grove Heidenen. die aan het Ruffiîche Ryk eene }aarlykfche fchatting
van Pelteryen geeven, en een vruglbaar land bewoon en.
,WOL. Zie bet Anyk.c:l WOl.U.
WOLF.
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WO LF. Is een wild gedierte, hebbende veel overeenkom ft met
een' grooten hond. Het is een zeer argelillig en fchadelyk
Dier. zynde een natuurlyke vyand van de Schalpen , en, door
honger geperll zynde, is hy fiout genoeg om zeifs de Men.{chen aan te tallen; ook do~n zy altoos veel fchade aan het
Jagtwild. De oogen der Wolven zyn blaauw en glinllerend, en branden by nagt als Fakkels. Hy is wyd van bek.
fcherp van tanden. rond en gedrongen van Iyf en heeft een
korten hals. De Wolfsbeet is eenigfints vergiftigd en genee1l:
zeer bezwaarlyk. Hunne brons tyd is in Decemoer en duurt
12 dagen. Zy draagen twee maanden lang, en werpen zoo
veel jongen als de honden ,en de jongen blyven 9 dagen blind.
De Wolven zyn zeer gulzig en verfijnden den roof met huid en
ha air ; ook zyn ze zeer gefleepen en mistrouwer.d. Zy hou·
den zig gemeenelyk op in het di&lle van het Bofch, maar in
het voorjaar en des Zomers komen zy dikwiIs op de Velden
om het Vee te befpieden, dat zy eerf!: dood byten en dan ver·
ilioden. De tyd- der Wolvenjagt is Oaober, November, December en Januari. Wanneer zy zlg in de boffchen onthou~
den. Als men derzelver woonplaats ohtdekt heeft, wordt die
met netten omringd. moetcnde ten minf1:e vyf voet hoog en
niet te ftyf gefpannen zyn, opdat oe Wolven zig daarin zouden kunnen verwarren; en zeven of agt fchreeden van malkander plaatll. men boeren, met zwaare Kruppels gewapend.
De Jaagers met de bonden en trommels, de Wolven op en
in het net gejaagd hebbende. zoo fchieten de boeren toe en
naan ze dood. Men vangt ze ook in de Wolfs-Kuilen, zynde
diepe kuilen, met dunne teentjes en bladen bedekt. en de
Wolf. daarover loopende, valt daaronder en wordt gedood.
WOLF. Is een eindelyk gellernte, naby den Centaurus, order
delf Scorpioen , Jt welk by ons niet opgaat. Sommigen rekenen
daartoe 21 Sterren, ondir dewelken 3 van de derde. 13 van
de vierde, en 5 van de overige groottens zyn. De ler.gte en
breedte van dezelven vindt men in HEVELS Prodromo Aftro.
momia:. p. 3 J 6, naar HALLEYS ObJervatienbefchreeven.
WOLFFENBUTTEL. Een Vor!1:endom in Nederfaxen , dat
door het Bisdom en het Vorllendom Halberll:ad van malkander gefcheiden wordt. Het noordelyke gedeelte greuf!: aan de
Hertogdommen Lunenburg en Maagdenburg; maar het zui.
delyke gedeelte ligt tuffchen het Bisdom Hilde~heim, de Abtdy Corve. en het Graaffchap Wernigerode. - Het behoort
23n den Hertog van Bronswyk WOLFFENBUTTEL, en de
Hoofd- en Refidentie-Stad Woffclbuttel, alwaar eene Rid.
der·Acade::mie. een fchoone Rariteit-Kamer en een voor tref_
felylle Bibliotheek is > waarvan HERMANNus CONRINGlUS eeD
v,eleerd werkje ge[chreeven heeft, ia Ilerk en ligt aan de
Ri-

WOL F.

WOL K.

849

Rivier Ocker, eene myl vàh Bronswyk. Zy wordt in drie
deelen verdeeld; naamelyk in de Refidentie ,de Auguftus·Stad
en de Hendrlks·Stad.
WOLFFENBUTTELTJES, Worden op de navolgende wyr"
gemaakt: Neem grof geftampte befte Suiker, van dezelfden
daar men de Tabletten gewoon is van te maaken. zynde de
befte of Canarie·Suiker; doe die in een pannetje; rafpt daar·
by een Citroen, met wat van dat fap en een weinig water;
ze~ het vervolgens op het vuur, maar llet moet geftadlg
geroerd worden, want anders zou het aanbranden, omdat men de Suiker maar even nat moet maaken. Als het kookt,
zoo giet het uit op een gladde Steen; [nydt het aan kleine
ftukjes en rolt ze wat rond. Neem verder de allerbefie Can·
dy,fuiker; doe dit in een pannetje en kook ze tot een proef;
te; weeten zoo lang, dat alsgy niet de Steel van eene pyp
daarïn fteekt. en die dan verder in het water 11:eekt ; de Sui..
ker met de Vingers daaraf gedaan. en tuffchen beide gedrukt
kan worden; l(jg het dan op een fteen die met wat boter beo
ftreeken is. en het moet fchielyk aldus bewerkt worden.
WOLFSBESlEN. Dit gewas maakt dunne ronde Stengels, en
grasgroene bloemen. Men vindt het in de donkerfle plaatfen
der boffchen. Uiterlyk in pap, -op vuurige gezwellen en ~wee •
. ren gelegd. zal 't dezelven geneefen.
WOLFS GROEVEN. Zoo noemt men in 't gemeen aan éeno
Vefting. de verdieping. die tuffchen de Buiten. en Binnen
poOlt. in den grond gemaakt, en de bodem aldaar met moord.
eggen belegd wordt. De Franfchen hebben ze by bet Dorp
Philipsburg ge.bruikt. Prins Maurits van Orange heeft ze het
terft uitgevonden. naamelyk by het beleg van de Stad Geer,!
. truidenberg. Zie les Lauriers de Naffau. p. 134.
WOLFKLAAUW. Is een mosagtig Gewas, dat al kronkelend
ais toUW langs de aarde kruipt, waarin ketjes groeien, gclyk
aan de Hafelaar. Het zaad is een goed middel voal de Roo.
deloop. de Steen, enz.
WOLFSWORTEL. Zie het ArtykelTHoRA.
WOLK. (In de Pbyfiologie) Eene verzameling van dampen.
in de Atmofphera hangende, zynde dik wils eene opeenhoo.
ping van waterdeelt,ies. opgetrokken uit de Zee en van het
Land. door de Zon of de bovenaardfche hitte, of door beide.
in dampen; doch fommigen fchry'len het klimmen der damp8n
toe aan de Eleél:t'iciteit.
Indi.en het water 't wel.k in de lucht om gevoerd \vordt, 1100'
ger en hooger klimt, zoo komen einde1yk deszelfs deeltjris op
plaatfen Z':'O verre bove;n de aarde. dat zy niet langer meer
faamen vereenigd zyn. maar van IJllIJkander afwykende. fiellen
~y geen water te faalI)en, maar alleenlyk de Elementen da~r·
X. Dus..
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van:: nogt:tll S wanneer deefe Elementen Van water komen te
daalen van de bovenfte Luchtfheel,en ,en in kleiner ruimtens
bei100len zyn, daar zy zig met malkander vereenigen en waler worden, al!dan vormen zy wolken; hunne ,dikte wordt
eerft vermeerderd, ten einde omze doorfchynencle gtnoeg te
maaken om het licht der Zon terug' te kaatfen, en zigtbaar te
worden; ,en hunne Specifique zwa~rte-kragt vermeerderd zyt1'
, de, maakt datze in regen nedervallen.
Wolken, behalven hun gebruik. wanneer zy in Plasregens
nedervallen , zyn van dienft terwyl ze in de Atmorphera han.
gen. als dienende om de buitengemeene hitte van de verzengde
Lllchtftreek,te maatigen en dezelve voor de Zonnenftraalen te
befchutten.
Boerhaave is van gevoelep, dat Sneeuw-of-Ys- Wolken dik wils
zoo geCchikt zyn in de Atmorphera, dat ze relleékerende Spiegels vormen: doorwelken de Straalen der Zon teruggekaatCcht
zynde, en in vafte foculTen vergaderd, de menigvuldige de.
ftruEtive llitwerkfels veroorzaaken, die men toefchryft aan ,den
Degten ftaat van de ,lucht.
'
WOLKBREUK. Is elgenlyk eene ongemeen zwaare Plasregen.
die veel nadeel aan het gezaaide kan doen. voornaamelyk als
,dezelve, gelyk gemeenelyk gefchiedt, met een geweldigen
Stormwind gepaard gaat, waardoor de laage weiden cn ak.
kers overftroomd worden. Men moet dit niet, met het ge.
meen. aan het barften van eene Wolk toefchryven, maar dit
ontftaat, als zig in de lucht, voornaamelyk ten opzigtevan
de :zwaarte, zoodanig eene fchielyke verandering openbaart.
dat de menigvuldîge waterdampen. in dezelve hangende, genoegfaam te gelyk komen neder te daalell.
WOLLE. De huid der Schaapen en Lammeren, is van onder.
fcheide foorten. De witte Wol is meeft geacht. Die van
zieke of geftorvene beefien. is aan veel ongedierte onderwor .
.pen, zoo wel als de vette Wol. Men moet de Wol op eene
'luchtige en zindelyke plAats leggen. De meefte Landlieden
verkoopen hunne Wol in vliefen, ongezuiverd en ongf;!was'
feben, zoo als ze van natuure valt en onbereidt.
De bereiding der Wolle beftaat: I, als ze afgeCchooren i5,
legt men ze op Stapels, en men maakt zoo veele Stapels als
men Coorten van Wollen heeft. Men wafcht ze, omde Wol
van het vet en de vuiligheid te ontdoen; die waffching veroorzaakt gemeenlyk een verlies van de helft; doch dit verlies
is minder als het een nat Jaar geweeft is. 2.) Men zoekt ZIJ
uit en repareert ze volgens de verfchilIende qualiteiten; en
men maakt drie foorten van ieder vlies; naamelyk: de Moer.
wolle. dat is de Wol van den hals en op den rug, dat de beHIt
is, Die van den ftaart en de billen. Die van den Gorgel,
ondir
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ender den buik eu van de andere plaatfen des Ligchaams.
Men reinig~ ze van het vee, door middel van zwarte Zeep;
men laat ze dan droogen; vervolgens pluift men ze uit, men
klopt ze en wryft 'er den Olie in; men karnt en fpint ze;
Want de Wolle moet door alle die Graaden paffeeren • voor
darze gebruikt wordt tot weeven of om met de naald te
breien.
De goede Wol moet zyagtig zyn, glal1uyk en zagt op het gevoel. De Wol wordt onderfcheiden in fyneen middeilllaatige.
de Degre Wo). die ·tot geene Manufaéluuren gebruikt mag wor.
den, is die welke komt van Schaap.en die. ziek zynde., geqagt
worden, en die natuur!ykerwyfe geftorven zyn.
.
In alle foorten van Manuf]~uuren, geeft men ~en voorrang
aan de Spaanfche of Segovllche Wol. De twede is de En.
gelfcbe. de derde Is dit: van Languedoc ,.en de vierde di8 van
Valogne.
.
Die van Spanjen is fyn. zagt , zyäglig. dun en wollig in hot
~anraaken. De EngeIfche. SchQ{·lche en jerfche Wollen zyn
langer en glansryker dan de Spaanfche, maar ?OO fyn en zagc
niet. De Spaanfche Wol, alleen gebruikt zynde, vult men
als de andere. op de lengte en de breedte. ~en ·heeft veel
voorzigtigheid noodig om de eene met de anderè te verRle_n~en.
3nders zou het eene ongelykheid in de fioff::n ver.Q<.lrzaa~en.
,De byna oneindige verfcheidenheid van alle de foouèri .van
Wollen, komt van het verfchil der Luchtfireeken alwaar ,de.
zelve valt, doch men moet de Wol tragten te volmaaken.: I.
Met de natuur byfland te verleen en om .fçhoC'ne w-ói vgorc
te brengen, door verkiefing van het geOacht. de weide en,het
Climaat. Dat de Wol in Spanjen en Engeland bet~r valt dan
by ons, ontftaat omdat die Landen aan zulk een fchielyke~er
andering van weêr niet onderworpen z)"ll. De verkiefing vIn
gdlacht gefch:edt door het invoeren van eene goede [oort )ran
elders. en dus zou men uit Caftilien eene genoegfaame Quan.
titeit Schaapen daartoe kunnen doen overko~en. 2.. De ge.
lemperdheid van onze luchtftreek , is getne onoverkomelyke
zwaarigheid om die foort by ons voort te kweeken ; want de
hooge aeiden in Gelderland zyn daartoe go(;d. 3. De verkie .
fing der weiden is een weefenlyk punt waarop,- men moet letten; dus kunnen de Schaapen ,die hoog op de. pOOlen .en fterk
Vim gefleldheid zyn; in grazige weiden, daar veel groente is.
gevoede worden; de middel foon op de Akkers na den Ooga
en de Schorffen: de tederfien op de heiden.
WOLLEKAMMER. Cardeur de Laine Dee(en gebruiken zoo.
genaamde Wolkammen, wa~rmecie zy de Wolle Kaarden en
lot het fpinnen geleed maaken. Op lommige plaat!cn heb!::en
Hhh2
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zy,een afzonderlyk ambagt. Elders deen het de Lakenbereiders.
WOLLEKRUID. Zie het Arrykel VERBA~CUl\{.
WONDE. Vu/nul. Eene verfdJe, geweldige en bloede kneu.
fing 9f fcheur dt!r naluurlyke vereeniging v~n de zagte en vlee'
fige deeleD des Iigchaams,' die van etn fieekend, houwend of
verpleltcrend werktuig, of ooJ{ door vallen en hard aanfiooten
veroorzaakt wordt. Hy het geneefen der wond!!n moet men
zoo wel de werktuIgen. vanweikeIl ze komen, als de gefield.
heid der wonden en hun onderfcheid naauwkeurig in acht nee.
JIlen, aangezien ze zoo wel ten opzigte van hunDe gedaante
lils fituatie grootelyks ~an malkander verfchilIen; want ten op.
zigte van haare fituaue, worden ze -geflaamd lange. breede.
driekante. groote. kleine. vlakl;e Qf di'epa wonden. Maar teil
opzigte van haare fitualÏe zyn ze of enkele of verdubbelde.
Simplicia en Complicata. Mt:n moet 'er ook ze)lere toeval!en
by in acht neemen. Eene enkele wond wordt genannd, die
bet vleefch :maar opent, zonder anders een eenig toeval te
hebben. Integendeel is eene verdubbelde WOlld, die met toe.
vallen gepaard is. als bloedvloeijing; beenbreuk, vt'rrekk ing
verlamlÎling; ellz. Een gevaar/'Yke wond is een VU/llUI Com:
plicat'um, hebbende hachlyke toevallen; by voorbeeld, als 'er
.een Polsäder is geopend, eene Zenww door[needen; al~ ze nabv
èen gewrigt is, of bevonden wordt met eene verrel'king óf
: beenbreuk gepaard te zyn. _Een doodel'Yke wOlld worJt genaamd.
op welke de dood onfeilbaar moet volgen; die zèer diep aan
een" boofddt!el. zonder welk het leeven onmogelyk befiaan
'kan ,·,~enagen is; by voorbeeld als de berfTenen, de long,
firot, middelrift. lever. 'maag. milt, kleine darmen. blaas,
moêr en in 't gemeen alle groote vaten geraakt zyn. - De
'geneefing der wonden gefchiedt voornaamelyk daardoor. dat de
deel en die gefcheiden geweeft waren. behendig en [nel weder.
(lID tot hunne voorige vereenigir.g worden gt:ura;!.t. en lot dat
einde alle belelfelen uit den weg worden geruimd. Deere be.
Jetfds zyn kogels. hout, fieenen • ellz. Somtyds komen 'cr nog
andere toevallen by. by voorbeeld, een verbloeden, inHam.
matie of ontfteeking. Eflbiomene of mortificatie. de koude
brand, een H'YP~rJflrcofil of uitwas van het vleefch, verrek.
king. beenbreuk. een [plinter van een gebroken been.; fOlOe
wylen een kW3ade Lucht, enz.
WOND.ARTS. Is eell Geneesheer of Heelmeefier • wiens werk
het is om wonden te geneefen.
WOND.ARTSENYEKONST. De konfi om wonden en an.
dere gebreken des Ligchaams J regelmaadg en naar de konfi
~ llehandelc:n en te heelene
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WONDEN, (VERGIFTIGDE.) Zie het Artykel VUGIP''l'I'CDE
WONDEN.

WONDER~

Wonderwerk. Miraculwn. Dus noemt men in
den eigenlyken zin, ee'le Goddtlyke. on:nidJelbaare, en de
gewoone wetten der Natuur of beweeging te bovengaande
werkinr. Anr!erfints ook eene ongewoone zaak, die zwaar
om te begrypen is.
WONDERBOOM. Zie het Artykel RICINl:JS AMERTCANUS.
WONDERNET. Reu mirabile. (In de Anatomie) Rene vlech·
(ing van vaten en vliesagtige Vefelen, die een zeer fraai net
vertoon en • hetwelk gelegen is onder het harde harffenvIiei.
ter wederz'13e de Slymklier. Het is in een kalf grooter dan
in een menfch, en des zelfs gebruik is onbekend.. Veele Schry.
vers ontkennen da~rvan het befiaan by den menfch ,en RUHCfr.
die dat met woorden hefchreeven en in Plalt heeft uitgegee'
ven, heeft dat vervolgens als eene fabel verworpen; doch
V AROl.IUS, MORGAGNUS en HEISTER erkennen dát eenpaa~

r'g.
WONDKRUID.
{.
'
WONDMIDDELEN.
Zie het Artykel VULN!URTA.
WONDWATER. Wordt op de volgende wyfe ~emaakt:

r

~~

Vc,fche blcrden van Saly
Engelwortel.
A/rem
Keul
Venkel
Kmis en Munt<
Hyfop
.
MelijJc. va1t ieder 4 01lcen.
Bladen van Bafiticum.
Wy»f'urt.

Tb"j7n

Majolein
R~slnaryn

Orego
Water mcnte

Wilde Tb"jln.

Lavendelbloemc11. vlm elks' 4 811cm.
O~ergebaaJde Brandew"jn. agt pond.
Alle deefe kruiden worden grof doorgefnéeden ; men laat' ~e
tien of twaalf uuren in Brandewyn tre~ken: yervolgens ~aat
men ter deiHllatie in B M. over om 'er al het geellryke \"Ogt
uit te haaIen •. Het wordt in een wel to~efiopte v!·es beo
waárd. Zoodanig is het faametfiel van het wontiwater. n~
Hhh 3
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is uitneemend voor kneufingen • ontwrichtingen. wonden. en
vooral voor gefchootene wonden; om de gezwellen te or.tbinden en de zweeren te reinigen, om de vern~pte deelen te
fierken • en het koudvuur te wederftaan , als her Uitwen1ig
gebruikt wordt. Het is ook zeer dienllig in rheumatique py.
nen, gevoegd by fmeerfels en met drukdoeken geappliceerd.
die men op het deel laat droogen en van tyd tot tyd vll:r.
, nieuwt.
WOND·YZER. Zie het Artykel SPECILLUM.
WOONING VAN DE MAAN. Zoo worden door de Aftro.
logiften zekere deelen van den Dierkreits genaamd. in de"
welken de Maan de goede en kwaade eigenfchappen van de
, Sterren, by dewelken zy komt, naar hunne ver bteldinge aan·
neemt
WOORD. (In de Spraakkonft) Een gearticuleerde klank, die.
nende om eenig denkbeeld aan te toonen.
_
De POft-royalifl:en bepaalen woorden te zyn onderfcheidene
gearticuleerde klanken, door de menfchen verzonnen om hunne
J!edagten en gevoelens daardoor uit te drukken.
Woord, in het fchryven. wordt bepaald te zyn eene verzameling van verféheidene Letteren, uitmaakendé een of meer lettergreepen , en uitdrukkende de naam. hoedanigheid of ma·
Dier van eene zaak.
Etymologie en SyntaxIs de twee deelen der Spraakkonft zyn·
de, verkeerende omtrent woorden, zoo verklaart de eerfie van
dezelve de natuur en eigenfchap der woorden, en de tweede
handelt van de regte faamenftelling van woorden in eene re·
den voering. '
D~. aanm~rkelykfte ,za-ak in het uitfpreeken van woorden. is
de accent, of de verheffing van de fiern, byeenige byzon·
dere Syllabe van -het woord, welke verheffing noodzaakelyk
r;evolgd moet worden doo'r èene drukking van rle fiern.
De Spraakkonftenaars in 't algemeen verdeelen de woorden in
agt klaffen • genaamd DeeJen der Reden.
Woorden worden wederom' verdeeld in Primitivc en derivati.
'!Je. eenvouwdjge "en faamengeftélde, fynonyme en equi·
vocale.
,
Met betrekking tot hunne Syllabes. worden de woorden verder
verd~èld in .MonoCyn~bes en Polyf})Jlahes, &c.
WOORDENBOEK. Eene verzameling of Catalogus van alle
de woorden fener TaaIe, kunll: of Weetenfchap. met derzei.
ver uitleggingen, op eene AlphabetiCch,e wyre geCchikt. •
De oijdfte Woordenboeken voor de Latynfcbe Taal, zyn
I dat 't wel~ Papias genoemd wordt, opgefteld door SALOo
~ÖN ,Abt vin S't. Gall, en biffchQp ván Conftence, dij:! om.
trent hef jaar 1409 leefde; een. an&r, opgefield in 1496, ge.
.
naamd
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num,-j Gem/l1la Pocabulorum; een derde gena~md Prornptoriu.m
Pm'v!ûorUI1l Sivc Ctericorwn. gedrukt in folio, te London. I.n
het jaar 14.99. by RtcharJ Pynfon: die w(;'lk befi:aat Oegts UIt
een deel. 'r welk de Engelfche womden voar de Latvnfche
oprreeft zynde ontbloot beide van het Latynü:he en Hifi:ori.
fch"e de~l: maar deeze gebreken wierden vergoed door een
Woordenboek,'f welk te London in qunto gedwkt wierd. in
het jaar 15T6 by Wynkyn de Worde. getytel:l Ortus Voc~.
bulo Y!t111, Alpbabetico ordine (ere omnia qUa! in Catbolico, Bre'lJ'.
loqui~, Cornucopia, Gp.iIlma VocabrtlorU111,. atque meduJta Gram.
~lIatica! pommtur. cum Vernacula: linglul1 Angiicalllli expofitione,
continens. Het beroemile oude LatynCche woordenboek. is dat
van AMIlROSIUS CALEPINUS, een herrniet van St. Auguflinus.
te Bergamo, en zoon van den Graaf Calepin. De aanmerkelyk.
f1:e oude woordeboeken in 't Engelfch en Latyn. zyn die van
Cooper. Holyoake en GOllldlllan: onder de h,~dendaai;(cben,
Lettliton. Cole, enz. m,1U dat van Ainsworth verdient de
meelte opmerking, als beantwoordende aan desi:elfs tytel,
TbeJaurus linguili Latina Compendiarius. De jöatfl:e uitga\'en
van dit Boek zyn grootelyks vermeerd~rd door Samuel Patriek.
L L D.
V,)or het GriekCch, zyn de aanmerkelykfie Woordenboeken
die van Srephcns. Scapul3, Schrivclius, Ht:dericus &c. voor
het Engelf<:h zyn veele Woordenboeken. maar dat van het
meelte gezag is van Johnron. Het beroerndfte Hdtorifche
Woordenboek is dat Van den Heer Bayle, in twee delen in
folio. genaamd Hiflorifch en critifch Wooidenooek. Het phi.
JofophiCche Woordenboek van veel aanbelang, is d:at vam
Cbauvinus; voor den koophandel dat van Savary; voor de
wetten. dat van Calvinus en Jacob; en onder de Woorden·
boekell van konfl:en en weetenfchappen. kan men rekenen
die v:tn Harris en Chambers.
In het Franfch, zyll de aanmerkenswaardigfie Woordenbo.~
ken. dat van Trevoux en de Encyclopedie.
In het HollandCch verdienen aanmerking de Woordenboeken
van Hoogflraten • Lulfcius, &c.
WOORDENSCHIKKING. Zie het Artykel SYNTAXIS.
WORCU M, Is de naam van twee kleine 11:eden; der vereenig.
de Nederlanden waar van 'er een in Friesland, in wettergo
aan de ZuJderzee. en de andere aan den linker oever van
Maas, in Zuidholland ligt. daar zy de Waal inneemt. Deefe
.
,
laatflgenoemde fl:ad is bevefrigd.
WORM. Welke in verrot vleefch,. oude kaas. en«, gevonden
wordt. Men geloofde eenyds daarvan dat de wormen uit dIJ
verrotting geteeld wierden; edoch zy worden, gelyk al!e ande.
re Dieren en gewormte, uit hen eigen zaad vOQ.rtgebragt. Z,
H IJ h 4
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worden door de vliegen geteeld, en wedl:roll1. in vlielJen veranderd; en de verrot(" Iigchaamen dienen alleenlyk O~l ze bel
kwaamer uit te broeien.
Warmel! ontftaan in de onderfcheide deelen des Iigchaams.
namelyk: I) io het Hoofd, veroorzaakende aldaar zwaarc
fmerten. Men verdryft ze door het op[nuiven van malvezyn.
wyn, waarin men R~mmenas heeft laaten kooken. 2) In den
Neus; men verjaagt ze door het fap van de bladen der Bil.
tonie. 3) In de oor en ; men doodt ze, door daarin te doen
druipen. het Cap van Uien en AICem, von ieder evenveel. 4)
In het Tandvleefeh . om ze te verdryven moet men de wortel
van de weegbree kaauwen; of neem eene drachma Aloë.
twaalf greinen Campher. Dit wel onder malkander gemengd
zynde. zoo maakt men een wolletje daarïn nat, en men legt
het op het tand vleefch) ter plaatfe al waar men de knaaging
van den worm gewaar wordt 5) In de long of in de borft •
. aldaar veroorzaaken zy een geweldigen hoeft•. Het fpuwen
doet ze daaruit komen. en daartoe worden braakmiddelen gebruikt. 6) In de lever, verwekkendeeene graote logheid
en zwaarmoedigheid; tot de geneefing neemt men twaalf grei·
nen Poeder van PHrebedden , met vleefchnat, dat men eenige
dagen na malkander nuchter gebruikt. 7) In het Hart, veroor~aakende Hartkloppingen en flaauwteflS, men drinkt daartegen het fap van look, van rammenas en waterkers onderéén
gemengd. 8. In het harte vlies 9 In het bloed. 10 In de
Nieren. 11 In de Zweeren. 12 Tuffchen vel en vleefch. IS.
In del) Navel van de kinderen. 14 In de Ingewanden en in
de overige deelen des ligchaams. waartegen door de Genees.
heeren allerlei gepafte middelen voorgefehreeven worden. Om
zig tegens de wormen te behoeden. moet men niet veel melk.
fpy-fen, behalven de boter gebruiken; geen fterk gefuikerde
dingen; geen in afyn gelegd vleefch; geen meloenen, geen
champignons, enz.
WORM der Paarden. Eenige wormen veroorzaaken (nydingen
in de Ingewanden. en anderen doen de Paarden kwynen en
mager worden. Men moet ze hooi te eelen geeven dia ge.
doopt is in water waarin men falpeter heeft doen fmelten; of
'men geeft bladell van Perfikboomen en groene wilgenbladen,
,gehakt onder de haver, aan bet paard te eeteo; of men moet
'het pillen doen flikken, gemaakt V;tn zes draehmas fublimaat,
of zoete wel geprepareerd~ Mercurius, en een ooee Driakel,
of men neemt een pond vylfel van ftaal, en men geeft het
"da"elyks,daervan eene once, gemengd met natgemaakte zeme·
le~ tot dat het opgebruikt is.
'
,; ÓR·M. Vermiculatia. Dus noemt men een zeker ongemak
'..;<:r Boomenl' als naamelyk een Boom door naan, enz. dus geIIwelft

WOR M.

8S7

kwet{1: i~ dat 'er de baft afberf't. In dit geval F'foeien 'er wor·
men tulfchen den baft. die rielelve doorlmaag.en. zoo dat
ht.:t fap daardoor velloopt .. H;;r j;efchiedt ooi, als een ft;!m
met onreine handen wordt aangeraakt, waardoor de b,l f1: vol
bokkels loopt io welke wormen groeien. Als men diergelyke
fcbade aan een Boom bemerkt, moet hy afgefchaafd of uitgefneeden worden. waarna de afgefch'lafde of uirgefneeden
plaats me~ Boo~zalf word~ beftreeken •. By alle wilde Boomzaaden vmdt zlg een kleme worm, die zonden ver~rootglas
kan gezien worden. Als dit zaad niet wel in acht genomen
wordt, groeit de worm en Verteert het. zaad, gelyk de koorn.
worm' het zaad.
WORMEN. (AARD) Een aardworm is een lofd!: dat in de
aarde voortteelt en daaruit ge\70edt wordt. De beften zyn de
zoodanigen die roode kringen om den hals hebben; men bedient 'er zig van in ~eval van ber@erdheid, fruiptrekkingen
en andere kwaaien die de herffenen aandoen. Om ze inwen.
dig te gebruiken worden ze verpletterd, in wyo gemengd, ea
dan laat men die door een doek lekken; uiterlyk legt men ze
op het zieke deel; meD laat ze daarop fterven ~ wanneer ze
de felfte pynen verzagten : men moet ze des avonds, na dat
het geregend heeft. inzamelen. Het IJfkook[el van A:udwor.
men is goed tegens de buikloop en het Podagra, die 'uit fcorbut voorkomt. Poeder van Aardwormen is goed in de geel'"
zugt en wordt gebruikt in alle middelen tot geneefing der won.
den.
WORMEN. (GROENE) Zyn zeel' nadeeHg voor de Fruitboomen. Men ondekt ze in het voorjaar, wanneer zy zig in
de jonge bladen verbergen, zynde zeer gretig naar de jonge
Planten. Zy krygen vl.eugels, kort na dat ze uitgekomen zyn.
Men moet Z'l verdelgen zoo veel het maar mogclyk is. H~t
zy door de takken te beftryken, met water daar Jeevendige
kalk in te trekken heeft gelegen , of met fl:erken arvn.
WORMEN. (ZYDE.) Zie het Artvkel ZVWORMEN:
WORM AAN DE VINGEREN. Paronycbia. Zie het Arty.
kei VVT •.

WORMIAANSCHE BEENTJES. (In de Anatomie) Is de naam
die men gegeeven heeft aan kleine beemjes, die in oe ver[chiilende naaden des bekkeneels ontmoet wvrden, maar vooral
in den winkelnaad tulfchen het agterhoofdsbeen en de wandbeenderen. Dee~e naam is haar na:lr' WORMlUS" een.vermaard
ontleedkundigen gegeeven. die dezelven het, eer ft rJaauwkeu.
rig befchreeven heeft. Zy worden ook bekken«el11euteJs ::;.enaamd t om dat zy vergeleeken :bynmet fteenen, die ter flui.
ling der verwulffuls dienen, en neutels 'geMamd worden. .
De zelfftandigheid deefer Beenderen is lletzelfoo als die der
Hbh 5
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andere Beenderen des Bakkeneels, doch hun getal en uitgebreidheid verfchillen veel. SorntydS worden 'er eenigen tusfehen het agterhoofdsbeen en de wandheenderen gevonden;
het geene vooral plaats heeft in de bekkeneelen, die van agter heel breed zyn. Ook worden zy zeer dik wils gevonden
op alle plaatfen daar voorheen Fontanellen waren. Men moet
by alle voorvallen waarin de beenderen van 't bekkeneel ont.
bloot worden, om te onderzoeken of 'er geen baril: is, veel
acht geeven op de naaden, die de worrniaanCche Beenderen
maaken, uit vreeCe van die te verwarren. Men ziet genoegfum
van wat gevolg een diergelyk verzuim zyn zoude.
Deefe beenderen zyn in de vrugt niet. Men heeft aan dezel·
ven groote kragten toegeCehreeven, om de vallende ziekte te
geneefen. Het gezond v'erftand is genoeg om te doen zien
wat men van deeCe ingebedde eigenCchap denken moet,
WORMKRUID. Maakt geftreepte en regtopftaande /lengels,
zynde met veele langwerpige en als eene zaag gekorvene bla den bezet. Boven op de fteelen ftaan knopjes vol kleine en
geele bloemt jes. Het kruid heeft een zeer fterke reuk en een
bitteren fmaak. Men vindt het by de wegen, op velden en by
wateren, doch meeft op een zandigen grond. Het wordt
voor de wormen ,buikpyn , waterzugc en verftopping der maand.
tlonden gebruikt.
WORMS. EeRe vrye Ryksftad aan den Rhyn, vier mylen van
Spyer, die, feden dat zy 1689 door de Franfchen verwoeft
wierd, nog niet regt wederom herfteld -is. Haar Bisdom is
een onmiddelbaare ftand van het Ryk, Direéècur en uitCchry_
ven de vorft van den Opper.Rhynfchen krei:s I en ftaat onder
den AardsbifI'chop van Menrs. Maar de ftad benevens den
Raad is den Lutherfchen Godsdienft toegedaan, en heeft met
den Biffchop I aan wien de Raad jaarlyks den eed moet afleggen, van wegens ha are vrybeid, dik wils gr oote geCcbillen gehad. Haar fchutsheer is de ktmrvorft van de Palts, en daar
ter plaatfe zyn voordeefen veele Ryksdagen gehouden. In het
j:/.ar 1709 den 3 I July is de grond tot eene nieuwe Lutherfche
Kerk gelegd, op de markt, niet verre van die plaats, alwaar
Daaor Luther voordeefen zyne openlyke ge!ootsbelydenis ge.
daan had. De aldaar woonende jooden roerpen op hunne op.
rechtheid boven anderen, en zy heeft van ouJs tot eene verblyfplaats van die Natie verftrekt , waarvan het fpreekwoord
komt: Wormfer jooden, 'lIroome jooden, In deefe landi'1reek valt
de keurlykfte Rhyofche wyo, die de melk van onze lieve vrouw
genaamd wonlt. In het jaar 1743 wierd aldaar tutTehen Grootbrittanien, Hongaryen en Sardinten het zoogenaamde Wormfer Traéèaat gdlooten.
WORP-SPIES. Pilum. Is een handgeweer met eene fch:Jft
van
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>,ran omtrent drie voet lang en taamelyk dik, van vooren met
een yrer toegefpittl. Het was een geweer der oude Romeinfche
voetknegten. Hedendaagfch wordt het nog by de Turken,
onder den naam van Gerid. zeer hehendig gebruikt
WORST. Betekent voorë~rfl: een Darm met v!eefcb of ander~
fims gevuld. 2. In de onderaardfche mynen, een lederen zakje.
of gepekt linnen, met fVn buskruid gevuld, waarvan het eene
einde in de kamer der myn, het andere einde daar buiten ge.
legd wordt. om het behendig in brand te fieeken.
WORSTELEN. Dit wa~ een der v~JOrnaamfle ligchaams oef.
feningen, waaromtrent men malkander den prys .betwiHte in
de openbaare (pelen bV de .ouden en vooral by de Grieken.
De wortlelaars , alvoorens zig tot "den ihyd te begeeven, deeden zig het ligchaam ruwelyk wryven en met olie befrneeren ,
het geene kragt en buigfaambeid aan qe leden byzettede. Maar
vermits deere fmeerine;en. door het vel der Worftelaars al te
glad te maak en • hun 'het gemak benam om malk~nder te vat_
ten, Z30 vergoedden zy dit gebrek, dan eens door zig in het
flof te wentelen, dan eens door ;lig met zeer fyn zand te he.
dekken, 't welk tot dat einde bewaard wierd.
De worllelaars, aldus voorbereidt, wierden h~ndgemeen.
Men (chikce ze paar en paar, en daar gefchiedden fom_
tyds veele worflelingen te gt:lyk. Het oogmerk 't welk men
zig in die foort van gevegten voorftelde • WilS om zynen tegenO:reever omver te werpen en op den grond te fmyten.
Tot dat einde gebruikten de Vegters geweld en lift: betlaande
in malkander wederzydfch te omvatten met de armt:n. vooruit te trekken, te noot en en agterwaarts te dringen, malkan.
der de leden re verdraaien, by den hals te grypen en de keel
zoodanig (ne te drukken dat ze den adem kwyt raakten; mar.
kander te fchudden, te wringen en te draaien, in de lucht op
te heffen en met het voorhoofd als bokk.en te fiaoten, en den
hals als toe te draaien. Onder de behendigheden en de f=ewoo.
ne liilen der worftelaars. was dit een aanmerkeiyk voordeel
dat men zig meefter maakte van de been en van zynen Anta.
gOfli!t, het geene wv noemen een beentje ligten.
WORSTEN. Zyn Takkebosfen. anders Fafcines genaamd,
die men in eene Belegering ~ebruikt.
WORST.SLEDEN. Is eene fOOIt van Sleden, cliè in den W;n.
ter aan Voril:elyke Hallen tot vermaak gebruikt worden. Zv zyn
laag en hebben bunnè benaainitig van een fmal Opflél v~1J Plan..
ken. dat zig in de lengte uitil:rekt, en met een Matra~ ge_
voerd is, om dei te gemakkelyker daarop te zitten. Men heeft
ook diergelyke wagens. die inen Wornwagens noémt.
WORTE.L. ZOO noemt me.n het berieden!l:e qeel der Planten
dat gemeenc5lyk onder de aar'de bedulven is. Zy verdeelen zil?;
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in kleine of haalr wortels J waardoo r zy het vogt uit de aarde
zuigen.
S')lflmjg~ wor!els b(:hoorcn tot de Moeskr uiden, en
wille!'!
een verren, leenigen en diep gerpitttn grond hebben.
WORT EL. Radix Latfls. Z00 wordt. ten opzigre van de Pro·
cluélen. clie Uit zig zelfli onlf1:aan, het getal genoem d. 't wdk
"erfchei de maaien in zigzelfs gemultipliceerd is. Ge!yk nu van
de verrchillende produél cn een iegelyk zyne byzonde re benoeming krygt; al zoo worJe ook aan den wortel even den na.1I1I
van de digniteit die uit hem voorkom t, gegeeven en daarvandaan heet dezelve Q.uadraat - Cubic U?ortel &c .• Wa "neer de
grootte die uit hem voortgekom~m is, een Quadrda t oC C!ÛJlI1I'
uitmaak t. gelyk dan ook eene legelykc . van de overige [OOIten. zyn byzonderen naam bekomt. Zie onder de Arrykcls
RADIX.

Hierby is nog aan te merken . dat de Wortele n naar hunne
deelen waaruit zy beilaan . mede byzonde re naamen heb~en;
en zy beeten Binomijche. indien ze uit twee oeeJen, 1'rillo.
mifcbe, indien zy uit drie deden, en Quadrillomifcbe wannee r
ze Uit vier deel en bc{ban; in het algc::meen echter worden
dezelve PolY'lomifcbe fVortelm genoem d. indien ze meer dal!
twee deelen hebben ; onder deefe deelen verfiaat men hier de
ilellingen of plaatfiDgen van de getalen . van dewelke n zy hun.
né waarde verkrygen •. By voor.beeld 28 is een Binomifcbc 'Wortel, want zy befiaat UIt twee tIenen en ~t eCTlen. t:n is zoo
veel als 20+8; 1219 is een Quad,ino7l!iJche 'lDsrtel. wanrzy
wordt door vier fiellingen uitgt:.1rukr, zynde dezelve n 1000
200+ JO
9. Welk nut deefc verdeeling geeft. is by de
vc:rklaanngen ouder de naamen van de Wortele n zelfs te vin.
den. In de Algebra bereken t de 'lvaare lVoTtel. Zoo veel als
de waarde van eene ol1bek.end~ grootte in eene vergely king.
indien dezelve meer dan Dle!s IS. Dy voorbee ld in de vergeIyking x2':"4 X=-4 is de waardt: van x meer dan nier.
naamel yk+ 4. en dus 4 de waare Wortel van dezelve . HAR:
BIOT heeft eertl: per Indzlflionem gevond en,
hoeveel waare
Wortele n in eene vergelyklllg kunnen wec[en , naamelyk zoo
veel als men afwiffdi ngen van + en - v:n.Jt. Ry voorbee ld
in de vergely king + X2 - 4- x ;- 4
o. verwJffelen de tekens+e n-twee maal; dierhalv en heeft dezelve twee waare
Wortt:le n. 'fot nogtoe het:ft niemant dee[~n regel. beweeCen.
MAURO LYCUS noemt de zyden van de Polygon aal·Gëta
len mede
Wortele n.
WORT Et-TAF ELTjE . Is een Regifter of aantekel)ing van de
Quadraa t en Cubic· getalen . van I tot 9. wt:lke de ooge·
odFende n in den begmne moeten gebruik en, indien zy uit een
voorgeg eeven getal den Quadraa t ofCubic 'Wortel ZUIlCH trek-
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ken, die uit meer dan één deel beftaat, en of binomifch of
trinomifch, of anderfints ook polynomifch is. Ten dienfte van
dezelven hebben wy dit tateltje hier willen byvoegen. Des.
zelfs gebruik integendeel wordt in 't gemeen in de Reken.
kon!1: by de verklaaring van de wortelen, en by de aan.
wyfitig, hoe dezelven uitgetrokken moeten worden, . ge.
leerd.

5\-6-,Is-';-l

~I
w rte~Jr-I-;-13-/41
Quadraat. ...!....!. 9
16 25

7

36

49

64

81

216

343

512

729

IBiqUa~\7 r76 f 87 2561625L~/2401 t09616Sfu1
Ccbie-getal.

I

8

27

64

125

--.........,------:--~-

WORTELTREKKER. E~n TandmeeftetsWerktuig, dàt nab1
aal'l het Geitenvoetie of by den Rezagran komt.
WOR TELTREKKING. Extraftio Redicis. Is de uitvinding
van fen getal·, ·dat eens. tw~e of meermallien in zigzelfs .ge.
multipJiceerd zynde. een .zeker gegeeven getal uitlevert•. In
se gemeene Rekenkonll: weet men maar Van de uittrel.king
des Quadraats - en Cubic· Wortels. Doch In de Algebra gaat
men verder.
. ,
De Leefer zal ontdekken dat het uittrekken der Wortels., of
het oplosfen van Vermogens in hunne Wortels, het tegengel1:elde is van Iu'VolutiQ, en bygevolg dat de wortels van en.
kele hoeveelheden gemakkelyk uitgetrokken worden, door het
divideeren hunner Exponenten met het getal dat de begeerde
wortel uitdrukt; want de vermoge~s van eenen wortel' wor_
den gevonden door het lUultipliceeren van deszeJfs expgnent
met den Index die het -vermogen uitdrukt, en daarom, wanneer eenig vermogen gegeeven is, zoo moet den Wortel gevonden worden door het divideeren van den Exponent van het
gegeeven vermogen, door het getal 't welk de foort van wortel
uitdrukt welke begeerd wordt. Dus is d.e vierkante Wortel
van aS, a ~ a4; en de vierkante wortel van a4 b8 C2. is a2 lr4 c.
De Cubic - Wortel van a6 b3 is a J b j = a2 b; en de CubicWortel van x9 y6 ZI2 is x3 y2 Z4. Dit zal imgelyks blyken uit
het geene wy zeggen zullen van Involutio, dat eenig vermogen 't wélk een ftellig teken heeft, of een pofitive of oegati.
ve woltel hebben kan. indien de wortel door een effen getal
uitgedrukt wordt. Dus kan de vierkante Wortel l'an +a2
zyn
of -a, omdat +aX+a of -aX-ageeven +0.2
voor het produ4t. Maar indien een vermogen een negatif teken heleft, zoo kan ~een wQ!Jc:l daarvan, uitgedrukt door een
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effen ,getal, aangeweefen worden, terwyl 'er gf\ene quantiteit
is. welke in zigzelve gemultipliceerd eengely'kgetal maaien
, ,een negatif produél: kan geeven. Dus I.an de vierkante word
tel van - az niet aangeweefen worden, en dit is het geene
wy ce ne onmogelyke of ingebeeide quantiteit noemen.
Maar indi~n de wortel die uItgetrokken moet worden, door
een oneffen getal uitgedrukt wordt, dan zal het teken van den
wortel hetzelfde ZyH als het teken van 't gegeeven getal, wiens
,wortel begeerd was. Dus is de Cubic'wonel van - a3, - a,
en de Cubic'wortel van - a6 b3, is - az b. IndIen 'fiet getal
dat de begeerde wortel uitdrukt, een divifor is van den expo·
,nent y~n het gegeeven vermogen, dan zal de wortel alleenlyk
een minder vermogen zyn van d~zelfde q\lantiteit. Als de Cu·
bic· wortel van a lZ is a4. het getal 3 dat dtl Cubic-wortel uit~lr\llçt,~~n_ divi[or zynde van 12. l\1:a~rindIen het getal 't
welke aantoont wat foort van wortel begeerd wordt, geen di.
vifor is van den ,exponent van het gegeeven vermogen. dan
zal de begeerdé wortel een breuk hebben voot deszeJfs exponent: dus de vierkante wortel van a3 is a ~, de Cubic'wortel
van aS is a J en de vierkante wortel van a zelve is a I. De
'Vermogens die breukige exponenten hebben, worden onvu' ..
komen'€:, vermogens of Surduffen genaamd. en worden gemultipliceerd en gedivideerd, op de21elfde wyfe als volkomene ver ..
mogens. Dus het vierkant van a i is a2 X i = a3; en de Cu'
bic v,an a j is a3 X 1= a~. De: vierkante wortel van a j is
z

"3+ 2:: a ~.

en de Cubic'wortel van a t is at.
De vierkante wortel van eene faamengdlelde quantiteit, als
.a2
2a b
bz. wordt op de volgende wyfe ontdekt. Maak
vooreerft uw· werk om de Leden te [chikken, overéénkomftig
de afmeetingen van het Alphabeth. ge!yk in Divifio; vindt
dan de vierkante wortel van het eerfte lid a à, welke geeft IJ
voor het eerlle lid van den wortel. Subihaheer alsdan het
vierkant van de voorgeftelde quantiteit, en divideer het eerfl:e
lid van het overrchot 2 a b
b z, door het du'>bele van dat
Lid naamelyk ~ a, en de quotient b is het tweede lid van den
wortel. Addeer dit tweede Lid tot het dubbele van het eerfie.
en multipliceer hunne fom 2 a b door het (wede Lid b. en
Subftrabeer het produél 2 abT b2 van het voorzeide overrchot
lI. 4 b
bz, en imdien 'er niets overrchiet, dan heeft men den
vierkanten wortel gevonden. De manier van werking is als
,algt:
(J
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+

+

+
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4~+1I1b+bz.

!d3

(a+_

---al

U+b ~ab+.bz
Xb)ZGb+bz

o.

o.

Maar indien 'er een overfchot geweef1: ware, .zoo moef1: gy
het gedivideerd hebben door het dubbele van de fom van de
twee deel en alrede gevonden, en de quotient zou het derde
Lid van den wortel gegeeven beb~en. Indien dus de voorge.
{lelde quantiteit geweefl: ware a2
2 ab
2 ac
b2 + 2 b &
+ C~, ·zoo zoudt gy, na de bewerking als boven, het over.
fehot bevonden hebben za c
2 b c + C2. 't welk-e gedivideerd
door 2 a 2 b, geeft c om verbonden te worden aan a b,
als het derde lid. van den wortel. Addeerende alsdan c tot
2a
2 b, en multipliceerende derzelver fom 2. ti
2b
c.
door c, Subf1:raheer het produél 2 ac
2 bc
c 2. van het
voorzeide overfchot; en t.erwyl 'er nu niets overfchiet, ZOQ
beiluit dat a b c de begeerde vierkante wortel is.

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+ +

+ +

De bewerking is aldus:

a2+2ab+2ac+b~+2bc+c2(a+b

+c.

a2
2

+

a----~-----+ b) 2 a b + z ac + b 22 + 2 b c C1
xb
2ab
+b

U+~)2aC~C-c 2 -

---

+C 2.ac+2bc+cz
o.
o.
o.

Een ander voorbeeld. Verkryg de vierkante wortelvag ~ xjf.xt aa •

xx-ax+taa(s-h
xx
2x_la)-ax+~aa

X _ja

-ax+tatl
o.
o.

De vierkante wortel van een getal wordt op dezelfde wyfege.
vonden. Indien het een getal onder 100 is J zoo wordt des.
zelfs naaf1:e vierkante wortel gevonden in de tafel die wy hier.
boven', onder het Artykel WORTEL TAFELTJE hebben opge.
ge even , door welke insgelyks deszelfs cubicwortel gevonden
wordt, indien het onder 1000 is, en deszelfa biquadratifcho
wortel J indiell het onder 10000 ili.
MUt

JM4
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Maar indien het een getal is boven 100, clan zal deszelfs vier.
kante wonel be;;tlaan uit twee of meer figuUTen, die gevon.
den zullen worden door verfchillende'werkiógen. door den
volgenden regel: fielt een ftip bOVe~ het getal dat in dt:
plaats der eenheden is ; pafreer de pla'ats' der tienen, en fiel
weder een /lip boven dat van honderd; en ga voort naar de:
linkerhand, lh:Jlende een ftip boven iedere tweede figuur. en
door deere trippen zal het getal ondèrfcheidenworden in zoo
veele deelen ais 'er figuuren in den, wortel zyn. Vindt als dan
de vierkante wortel vaq het eerftedeel. en die zal de eedle
figuur van den wortd geeven; fubftraheer deszelfs vierkant
van dat gedeelte, en verbindt het tweede dèel·van het gegee·
. ven getal aan het,overfchor. Divideerals dan dit nieuwe
getal (f1aande deszelfs laatfte figuur over) door het dubbele
van de eerfte figuur van den wortel, vbeg de quotient by dat
dubbele, en multipliceer ,het getal als dan voortkomende. met
den gezeiden quo~ümt. en indien het Produél: minder is dan
uwe dlvident. ofgelyk tot denzeiven. zoo zal die quotlentde
tweede figuur van ,den wortel zyn. .Maar by aldien het pro.
duél: grooter is dan de dividend, zoo moet gy een kleiner ge.
tal neem en voor de tweede figuur van' den Wortel dan dat 'ge,.
tal. Meeft volgens ,dezelfJe manier kilnm!n de andere figtlu.
ren van den quotient gevonden worden, indien 'er meer il:ip.
pen zyn dan twee geplaatft, boven hetgegeeven getal.
Om den vierkanten wortel te vinden van 998'56. leerfte ftip
is dus 99856' dan I windt de de vîetkante,wortel van 7. te
zyn 3, die daarom de eerfte figuur van' den wortel is. I [ubftraheer 9, hét vierkant van 3 , van 9; ellbybet' overfchot I
voeg het tweede deel 98 en I divideer maande de laatfte fi.
guur ti over) door het dubbele van 3 of 6, en I plaats de,quo.
riellt agter 6.' en multipli<;eer dan 6 I dOOf I , én fltbftraheer
het prodliél: 6r van 98. Als dan by het, overfchot 37,'1 voeg
het laatfi:e deel van het voorgeftelde getal (56) en door het
divideeren van 3756 (f1aande de laarlle figuur (, over) door het
Iilubbele Van 31. dat is door 62. 1 plaats de quotient ageer.
en UJultipliceerende 626 door den quotient 6, I vind het pro.
duél: te zyn 3756, 't welke gefubf1:raheerd van den dividend,
en laatende get:n over[chot , zoo moet de juifte wortel zyn 3 16.

Puarbeeldm.

9985'

tv

'6~

0 It 1'.'
(~I6

99856

9-..---;.

61)
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626) 3756
X 6 3756

o.

2"73"9475
25
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----I043) 3547
x3 3129

-10464) 4 1856
)( 4 4 1 856

o.
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2

4

43) 12 9
3 129
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-
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In bet algemeen, om eetllgen wortel te trekken uit eene gè;
geevene quantiteit: vooreerfl:, fchikt die hoeveelheid voJgl!:ni
de afdeelingen van derzelver letters, en trek de ge zeide wortel uit het eerf1:e lid, en dat zal het eerf1:e lid zyn van den be.
geerden wortel. Verhoog dan deefe wortel tot eene la~er
afdeeling (dimenfto) door eenheid; vervolgens bet getal 't wellt de
begeerde wortel aanduidt, en multipliceer bet vermogen'e
\Vélk voorfpruit door dat getal zel\fe; divideér het tweede lid
van de gegeeveileboeveelheid door bet produél:, en de qyo.
tient zal geeven bet tweede lid van deil begeerden wortel.
Aldus, om den wortel te trekken van het vyfde vermogen uit
aS+5a4b+loasb!l+loQ!1b3+5àb4+bs, I vindt d3t do
wortel van het vyfde vermogen Liit as, geeft IJ; welke 1 klimt
tot het vierde vermógcll, en multipliceerende dMr 5, is ber
produél: S a4: divideerende àlsdan bet tweede lid van dè ge.
geevene quantiteit Sa 4 b door 5 a4. I vindt b te zya
bet tweede lid. en voerende a b tot bet vyfde vermogen.
en betzelve fubf1:raheerende. geen overfchot daarby zynde, 1
befiuit dat a""", b de begeerde wortel is.
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Indien de wortel dde leden heeft. zoo wordt de derde gevondtn op dezelfde wyfe door de twee eerii:en. aangemerkt
als een lid, gelyk het twe~de lid gevonden wierd door het
eer ne , 't welk men gemakkelyk begrypen kan uit het geene
gezegd is van het uittrekken van den vierkanten wortel.
In het uittrekken van wortels kan het dikwils gebeuren dat de
juifie wortel niet gevonden kan worden in eindige leden. Dus
wordt de vierkante wortel van a2 X2 bevonden te zyn IJ
X2
X4
x6
sx8

+

___ +_--+&c. &c.

'la
8a3
16as
uSa7
De bewerking is aldus:
az +!lC2 (
X~
x4
+-X6 &
a+---c.
a?·
2a Sa 3
lÓa5
X2)
2a+-

'la
X2)

X4
=xz+4á2

+_
2.

*+X2

a

X4) X4
u+---a
8 a3 4
X2

(12

X4

x4

x6

x8

+8 as- =
- -8 a4- +
4a
6-4 arS
--~--;s

+ ---&c. &c.
8a4
64a6,

+

Op de:telfde wyfe kan de Cubic-wortel van as
x3 gevonden
x3
x6
5 x9
10 XJ2
worden te zyn.a+
---+&c.
3 a.2
9 aft
81 aS
243 all
'De wortels der geta!en kunnen uitgetrokken wordf;)n gelyk die
van' algebraifche hoeveelhedeo. Stel een flip boven de eenJ1tidf:D, en ftel vervól&ens fiippen boven ieder derde, vierde
of vyfde figuur naar de linkerhand, over~nkomflig als bet de
wortel is van den C,Ubic, van het vierde of vyfde vermogen
dat begeerd wordt; en indien 'er eenige decimaalen. verbonden
zyn. aan bet getal,ftip dea.elvoen oPedez~lfde w.yfe,gaande van
de plaats der eenheden naar de. regterhand. Door dit middel
zal-het getal gedivideerd worden ln zoo veele periodes, als
'cr figuuren in den begeerden wortÇl zyo, Onderzoek alsdan
welk de grootfte Cubic, biquadraa.t of vyfde vermogen in de
emfte periode is, en de wortel van' dat vennogen zal de eerfte
'fÏ"\mr geeven van den begeerden wortel. Subthaheer degroot.
fl.~ Cubic, Biquadraat. of vyfde vermogen van de eerfie per:ude, en voeg by het overfchot de eerfte figuur van uwe tweede:
periode.
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periode. die uwe divident zal geeven. Verhef de! eer11:e fi.
guur alreede gevonden tot een' vermogen minder door eenheid
dan het vermogen wiens wortel gezogt is t dat is. tot het
tweede derde of vierde vermogen. overeenkom11:ig gelyk het
de CUblc-wortel, de wortel van het vierde. of de wortel van
het vyfde vermogen is die begeerd wordt. en multipliceer dat
vermogen door den Index van den Cu bic , vierde of vyfde
Yermogen en divideer de divident door dat produél: t en de quo ~
tient zal de tweede figuur zyn van den begeerden wortel.
Verhef het reeds gevondene deel' van den wortel, tot het ver·
mogen wiens wortel begeerd wordt, en indien dat vermogen
minder bevonden wordt dan de twee eerfte periodes van het
gegeeven getal t zoo is de tweede figuur van den wortel juUt: ;
'maar byaldien het grooter bevonden wordt. zoo moet gy de
tweede figuur van den wortel verminderen. tot dat vermogen
~evonden wordt gelyk met, of minder dan die periodes van bet
gegeeven getal.Subftraheer het, en voeg by bet overrchot de
naafte periode, en gaa voort tot dat gy door het geheele ge.
geeven getal gegaan zyt, vindende de derde figuur door mid.
del van de twee eerften t gelyk gy de tweede door de eerfte
.ond, en naderhand de vierde figuur vindende (indien 'ereenG
vierde periode is) op dezelfde wyfe als de drie eerften.
O:n del) Cubic-wortel te vinden van 138 2 4 t ftjp hetzelva
138;4 ~ vindt de grootfte Cubic in 13, naamelyk 8, wiens
Cubic.wortel 2 is de eerfte figuur V2n den begeerden wortel.
Trek 8 van 13, en voeg by het overfchot S 8, de eerfte fi·
guur van de tweede periode; divideer sS do~r driemaal het
vierkant van 2, naamelyk 12, en de quotient is 4, welke de
tweede figuur is van den begeerden wortel t terwyl de ClIbk:
van 24 geeft 13824, het voorgeftelde ~etal •

.B e'Werking.

• •

i38 2 4 (24
8=2X21C~

2X4=U)58(4
Subftrah. 24" 24" 24= 13824

---

Reft
0.
Op dezelfde wyfe wordt de CubJc-wonel van 13312053 bc~
'londen te zyn 237.

lil

t

;6.

,868

woU D.
Bewet'killg.
i33I;053 (237
S=2X2Xll
J2) 53 (40f3
Sublhaheer de Cubic van 23 = 12167
-·-(1
'23lC23X23= 1587) II450
= 133I20S3
Subftraheer de Cubic van 2 3 7 - - -
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In het uittrekken van wortels, nadat gy gegaan zyt door het
voorgeftelde getal. indien 'er een overfchot is, zoo moet gy
de bewerking voortzetten, door het addeeren van periodes
van Cyffers by dat overfchot, en de julfte wortel vinden in de·
cimllalen tot eenen trap van vel'eifchte naauwkeurigheid.
WOUD.EZEL. EgvPtifche. Zie het Artykel ZECORA.
WOUD-GRAAF. Wildgraaf. Zoo wordt genaamd iemant die
het opzigt' over de Boffchen heeft. Zulken hadden eertyds
min of meer dezelfde bediening met een hedendaagfche Op.
per-Houtvefter.
WOUDHEER. Alwaar gemeene Boffchen zyn, pleegen uit al·
len zekere Perfoonen verkooren te worden. die het opzig..
daarover hebben, en den naam van Woudheeren draagen.
WOUDHOORN, Zie het Artykel WALDHOORN.
WOUD MENSCHEN. Zie het Artykel OURANG.OUTANG.
WOUDRANK. Clematis. Is een bloemgewas van verfcheide
foorten ; als met dunne bladen en witte bloemen; anderen met
blaauwe bloemen: wederom anderen met bladen, gelylt die
van Laauwerier boomen. VOOrts eene vn:emde foort met don·
ke;;r purper of vleefchkleurde bloemen, en eene andere don.
ker·violet. Deefen zyn ten deele enkelde, ten deele gevulde.
De enkele foorten beftaan meefläl uit vier kruisling over el·
kander ftaande bladen; maar die met kleine bloemen en bladen, gelyk aa::t een laauwrier ták, uit vyf ~ en de gevulde uit
zeer veel kleine in het midden uitfpruitende bloemen. De zoo·
genaamde Hon&aarfche Pannonica heeft eene geheel andere
gedaante. naamelyk een vierkante fiengel, vier kruislings over
malkander ftaande dikke, donkerblaauwe bladen; uit het midden van welken een tros van witte haairen groeit, hetwelke
hlln eene fraaie gedaante geeft. De vermeerdering gerchiedt
door het fcheuren der wortelen, of door het inleggen der ranken.
'r welk in den herm gefchiedt. ten einde ze in de Lente we·
derom uitfpruiten. Men kan de enkelen door het zaad ook
wel voortplanten; doch op de andere wyfe flaagen ze beft en
'Vatten fneller grond. Bovenclien draagen de gevulden geen zaad.
Voorts

wouw. WOYW. "VAK. WRAK. WRAN.
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Voorts hebben ze weinig moeite in. als ze' maar in een vet.
ten grond ftaan; aangezien zy gemakkelyk voort komen en
zig door den wortel van zelfs vermeerderen.
WOUW . Kiekmdief. Mil'IJus. Is een Roofvogel en eene foort
van Sperwe r. bruin. zwart of roodagtig ,van kleur. fcherp
van gezigt en Cnel van vlugt. geneerende zlg met hunen- hoen.
der- en ganZ8~\fleefch. en ?ok met vrugten, Men houdt zyn
vleefch goe,d ID vallc;nde Ziektens en voor de Jigt. Zyne gal
en Lever 1D Oog·zlektens ; zyn vet tegens de pyn der ge.
wrÏltten.
WOYW ODEN . Hebben hunnen naam vltn de Sclavoonfche
woorden Woyna, Oorlog en Woda, een aanvoer er, en zyll
eigenlyk voordeefen Itrygsoverftens in Moldavien en Walla.
chyen geweeR:. Hedendaagfch zyn de Woywoden of Waywo .
den de voornaamften van de Waereldlyke Senatoren in Poo.
len, ten getale van 32 • Ieder van hen heeft het commando
in zyn Woywoodfchap over de Troepen en hetopzigt over dil
Krygszaaken. Uit dien hoofde voert hy de Manfchap uit zyn
Waywoodfcbap tot een algemeen opontbod in het veld; fchryft
de Landdagen uit; prefideert daarin en draagt zorg voor de
politieke regeer ing. In Rusland worden de Stadhouders ook
Waywoden genaamd, aanwelken de Keiferin eene Provincie
te regeeren toebetrouwt • en hun eenen Cancelier en eenige
-Schryvers toevoegt. Zy hebben een volftrekt gezag in alle
zaaken t uitgezonderd die Iyf en lee ven aangaan, welken mees.
tendeels naar de Ruffifche Refidentie-plaats gezonde~ worden ,
maar anders kan men van hunne vonniffen niet verder appel.
leeren , dewyl zy bun Rechtsgebied in den naam van den
Czaar oeffenen. Zy worden alle drie Jaaren afgeloft en ver.
wiffeld.
WRAK VAN EEN SCHIP. Zoo worden de Overblyffels van de
Scheepen genaam d, die of door Stormwinden op de Kuften
gedreeven en aan ftukken geL1:ooten. of door ander ongeluk
onbruikbaar zyn geworden.
.
WRAK S· WRAK . Zie bet Artykel HARING .
WRAN G. lets dat faamentrekkende is en in den wond ee1l
zuuragtigen of bitteragtigen fmaak verwekt.
WRAT TEN. PerrU&t8. Zyn kleine. harde. hoornagtige uit.
waffen • zettende zig het meeR: op de handen. Zy worden vaft
verfchilIende grootte en gedaante befpeurd • en verkrygen hierom ook veelerlei naamen. Sommigen zyn geheel vlak en van.
boven glad; aDderen zyn geheel ongelyk en hoekig; anderen
zyn zeer gevoelig t en byna allen hangende; van welken de
eerfte M'Y,mecitB, maar oe laatfte AncrocbordDnes genaam '
worden. De oorzaak is vooreerfl: eene fcheurlng en in {tuk,
ken wryving der zenuwagtige Vefelen der huid t waarop alsdan
het
,IHa
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het övervloedige voedend fap daaruit dringt en zulke heuve!t"
jes opwerpt. De allerërgften zyn de geencn die zig na het
fterke Venusfpel, of in de vuile ziekte. aan de Schaamdeelen.
of op de tong komen te'zetten. Zy verdwynen fomtyds van.
zelve en dikwils moeten ze ook door Geneesmiddelen wegge.
nomen worden. en daartoe worden de CaujUca aangepreefcn»
als 't Empl. de Ran. cUln Mercurio Vigon. Suec. Stereor. OvW.
met afyn gemengd, ·Ol. Tart. per deliq. Sp. SaUs, Pulv. Ca71.
tbarid. Sabin, Sp. ritrioli Mere. Sublimat. Sal, C. Cere. &oc.
bi' voorbeeld:

1Jt. Mere. Sub!.

ArJmic. alb. 636.
Aq. Fort. q. s.
}<'. Maffa tenuis•

.By het gebruik van dit Bytmiddel moet men zorg draagen dat
de zenuwagtige deelen niet mede aangetaft worden. HierOIlI
kan men de plaats rondom met een pleifler. of met een Wee~.
breèblad befchermen. Als Specifica worden hier aangepreefen •
Pulv. Sabin. SUGe. cbelidon. major. Portulac. Succ Flor. Calen·
aul. en nog fierkere, als Limat . .!Erts, of Vitriol. Veneris of
een Lavement uit gemeen water, waarin Sal. Ammoniac ge.
folveerd is. Anderen leggen daarop SpJan[che vliegen met
CaftQreum en Therpenthyn. Anderen beftry'ken ze dik wils met
Spek of met een onrypen Appel en begraaven denzelven daar·
na in de aarde; anderen befrryken ze met Ol. Juniper. de La.
fe rib. Spie. &c. en waffchen ze daarna met Zeepwater. Ande.
ren wederom prylen dit fmeerfel :

J.It.

Tn.u,us
Pleiner:

Rad. .Ari.
Cyclam.
Dracullcul.
Irid. i3 iij.
Fol. Sabin. ~ 11.
Sem. Heliotrop. 3 ij.
Sal. Ammoniaci 3 j.
OX'Jmell. Squillitie. q,
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pryn by uitneemenbcid decfc

lt. Gummi Galban. 3j.
Picis naval. 56. .

Sal. Atbmoniac. 5 j.
Empl. Diacbyl. magn'3 iij.
F. Empl.
WRAT·
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WRATTENKRUID Groeit overal in het wiJd. Het Joof doet
purgeerefl en zuivert de phlegmatique V'og!C!l en de gal. en
wnrdt van bulten voor Wratten en de Ka:Jker gebruikt.
WRINGCHEESE. of Cbeefew rillg. Zyn zeer hooge Rotîen.
gelegen in dè_ Provintie Cornwal in Engeland, en als op malkander gerhpeld. De benedenfte Rots vertoont zi" als een
'"
kaas, boven op welke de andere ieggen.
WRlT. Betekent in Engeland ecne Schriftelyke Ordonnantie
van eenen Koning en Vorfi, of ook: van eene laage overig·

heid.
\\'ROEGING. Eene beweeging des gemoeès. waardoor het
zelve door angfi, vrees, naberouw en uCl'g.;;lyke pynigende
gewaarwordingen als gefolterd wordt. wegens het pieegen van
eenig heimelyk kwaad; wegens bet beledigen van zynen even-

menfch of dergelyke misdaaJen ,die het geweeten geduurig
veronlruften.
WR YFBAAR. Is iets dat gewreeven en tot !tof gebragt kan
wortien.

\VR YVING. Eene werking waardoor men een Lig(:haam ras
en agtervolgens op een en hetzelfde dec! gaJn doet. door
beurtelings te gaan en te komen. De wryving heeft dec[e
e'genfcbap. dat zy, ligt en z.agt zynde, de mondjes der klein.te huid vaatjes opent, terwyl zy de tlerke en zwaare doet in.
l:rimpen en fluiten; waarvandaan komt dat de wryving een
weefenlyk Geneesmiddel is. Daar zyn drooge cn natte WJyv:ngen •.

De drooge wryvingen worden gedaan of met ele wanne en
drooge hand, of met warm linnen en warme !tOllen die ofmet
den lOok van eenige gom of hartl: doortrokken zyn.
De vogtige wryvingen worden gedaan mat olie, vet. zalven.
vogten. &c.
D~ mercuriale wryving wordt gedaan met Kwikzalf en in de
geneeltng der Schurft, Melaatfchneid en der Spaanfche Pokken in het wel"k gefield.
De wry 17ing is eeno foort van gymnaflica of Iigchaams oefFening. die eenyds zoo in de gezondheid, als in ziekte. zeer
in gebruik was, om de zweergaten der huid te openen .de
doorwaaiTli:ming te bevorderen, de beweeging des bloeds te
vermeerderen, en de naar de geaardheid des ligchaams vertraag..
de vogten, te verdwynen.
WULST. Zoo heet by GOLDMANN een rond lid, 't welk onze Werklieden een vierendeels Staf noemen. VITRUVIOS. by
welken het Ecbinus of Eyrond hiet, begrypt daaronder een
Lid. 't welk, naar den boog van een en Cirkel. die
kleiner dan een hal ven Cirkel is. eene verhev er. rondte heeft.
De Franfcben noemen hetzelve l'Ove. l'(Eu/ of Q}lartdt:
li i 4
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rond; de Italiaanen il Uovolo. Zyne hoogte bekomt 3 tot ti
minuten van de Modul; de fprong integendeel i van de ba"ogf~
Hoe hetzelve getekend wordt. vindt men in HEDERICHS Voor·
Dcffeningen van de beide Bouwkonflen, pag. 29. en in SEYI.ERS
Parallelismoj maar op welke wyfe hetzelve vercierd en uitge.
fiooken moet worden, vindt men zoo wel in DAVILZRS Pi.
gnola, pag. 15, als ook in DESGODEZ Edifices antiques dl]
Rome.
WURG DER PAARDEN. Is eene ontfl:eeking der klieren
van den hals, digte by den fl:rot, die de ademhaaling belet
en fomtyds het Paard doet verfl:ikken. Dit gaat altyd met pyn
t;ln fnydingen verzeld; waarom het beeft ftampt en zjg zoo fierk
beweegt. Die kwaal heeft veel overeenkomtl: met de Esqui.
nantie en wordt veroorzaakt, omdat het zeer heet zynde.
zeer fchielyk koud is geworden, of dat men het fl:erker heeft
doen werken dan deszelfs kragten toelieten.
Wryf de klieren of gezwellen eèn geruimen tyd met het vlak.
ke van de hand, om het zagt en de vogten vloeibaar te doen
worden, waardoor de zwelling zal verdwynen. Wil het niet
gelukken, zoo moet de fmit met een lancet het gezwel openen, duwen de harde prop daaruit en fluiten het gat met zout.
Zoo de zwelling groot is, dan is dil de kortfte weg om het
verligting te geeven., Dit gedaan zynde, moet men het paard
door den hoorn doen inzw~n, een pint witte wyn. met
twee handenvol genooten hennipzaad , twee geraspte Noore.
muskaaten en zes dooyers van eyeren, alles met den wyn onderéén gemengd. en hierop moet men het paard zagtjes doen
wandelen. Is het beeft dan nog niet ten volle geneefeo, zoo
zet men het een Clyfteer met de Sal Polycrefi:. en men herbaalt hetzelfde Geneesmiddel.
'
'
WURM. Zie het Artykel WORM.
WURST. Is eene Mofkovifche Myl van 3750 voet.
WURTENBERGSCHE HEVEL. Is een hevel welke twee
, gelyke beenen heeft, die van onder eenigfints krom geboogen
zyn. Zeker Burger te Stutgard , JOHANN JORDAN, heeft de·
zelve uitgevonden. en door hulp van dezelve ~oude het water
54 voet hoog gebragt kunl'len worden. Deefe Hevel heeft de
Hertog van Wurtenberg. Frederik Karel, in het begin, als
iets zonderlings bewaard. Toen echter zyn Lyfmedicus, Sa.
lomon Reifel, in het jaar 1684 van deszelfs byzondere werkingen iets in het licht gaf, heeft Johann Davis in het Jaar
1685, in Tranfaètionibus Anglicanis, n. 167. pag, 846, aan
een van zyne uirgevondene Hevels getoond, 't geen Reifel
van den Wurtenbergfchen prees; diergelyke ook STURM in
Çollegio Curiofo, P. Il. SeEt. 5. pag. 80, Br gedaan heeft.
Dionyûus Pepin integendeel heeft op begeer!;:n van de Ko.
,ninklyke
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ninklyke Societeit. eenen Hevel vervaardigd. waarïn al het
r;eene gevonden wierd. wat Reifel van den Wurrenbergrchen
gefchreeven heeft. en dezelve in Tranfafli01libul Anglicanis.
n. 167, in het jaar 1685 duidelyk verklaard. Eentgen tyd daarna heeft Reifel ook de gefchapenheid van den Wunenberg·
fchen Hevel ontdekt. in een byzonder gerchrift, 't welk te
Stutgard , in het Jaar 1690, onder den eytel: Sipbo Wurtenber~icus per Majora Experimenta firmatus. is uitgekomen.
WYBERANTSEN. Zoo worden in Pruis[en de Landplichtigen
of de Landmilitie genoemd. die by afweefigheid der regulie.
re Troepen, de pasfen en veftingen van het Land beCcbermen
moeten.
WYDTEN CIRKEL. Is een Cirltel die door twee gegeeven
punten op de vlakte van eenen kogel of kloot. by voorbeeld.
wanneer van den waereldkloot gefprooken wordt, door twee
Sterren gaat, en met den kloot één middelpunt heeft. DeeCe
Pasfer gebruikt men in de Sterrekunde • als men de wydte of
den afftand der Sterren van elkander in acht neemen ofultre..
kenen wil. WOLFF in zynen Elementis SpblEricorum , ~ 53 en
54 heeft beweefen, dat de wydte va;) twee Punten op de vlakte:
van eenen kloot een Cirkelbovg zy. die uit het middelpunt
van den kloot door de twee Sterren befchreeven wordt. Wanneer men dier hal ven in den horizont van een Globus twee
punten in plaats van twee Sterren aanneem en wil, zoo zy deefe
horizont, in aanmerking van dezelven. hun wydten.Cirkel.
WYFAGTIGE PLANEETEN. Zoo heeten by de Sterrekun.
digen de Maan en Venus, omdat zy voor de vogtigften worde!l.
gehouden.
WYFAGTIGE TEKENEN. Zoe worden genoemd de Stier,
de Kreeft. de Maagd, de Scorpioen. de Steenbok en de
Visfchen.
WYK TE DUURSTEDE. Eene kleine maar oude Stad der
veréénigde Nederlanden • in de Provintie van Utrecht. aan
den Rhyn. alwaar zig de Lek van die rivier afzondert.
WYN Vi'lUm. Is een Sap, uit Druiven geperft. 't welk voor
de gifting Moft genaamd wordt. Naar de verfcheidenheid der
Landfchappen daar hy groeit. is de wyn zelve ook onder.
fcheiden; hoewel die Landen noodzaakelyk onder den vyftjg~
ften graad van Noordelyke breedte moeten gelegen zyn, om
dat ze anders niet kunnen ryp worden. Ook zyn de bovenmaa.
te heete Landen nict bekwaam. om den wyn naar behooren
te bereiden; want of wel de Druiven zeer goecl en aangenaam
zyn. nogtans I.an het Sap. wegens de groole hitte. niet duuren. maar is bedorven. vooral eer het tot het giften kan ge.
bragt worden.
Men verdeelt bygevolgde Wynen gevoeglyk in Spaanfche,
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Italiaan(che, Hongaarfche, Franfche en Duitfche wynen. Doet
hierby de Canarilche Secken en MalvafyWynen;welke faadlgemelde uit de Canarifche Eilanden en van Malvana, eene
Stad in Morea. komen. Onder de ItaliaanCche Wynen zyn de
bekendften in het RVk van Napels, de zoogenaamde LacrU7na!
Cbrifli t wordenrle dus genaamd, omdat hy uit de befte Drui
ven, zonder groote pers fing, gedrukt wordt, zoo dat hy als
het waare gelyk traanen vloeit en verzameld wordt. Na deer"n
volgt die van MontefiaJcone of IVlufcadel-Wyn. Birmen Romen
zyn de Alba:mfche en Peruzynfche Mufcadel-Wynen zeer ver.
lDaard. De Vern3cer-Wyn wordt uit het gebied van Genua in
menigte naar Frankryk ea Engeland gevoerd. Omtrent Vin·
cenza en Padua valt de aangenaame Marcencin. De Rofacerwyn wordt in het diftriél: Vln Aquileja verzameld. - Uit Hl:rie
Iwmt de zoogenaamde Profekker ReinvaJ. Na deefen zvn de
Valtelyner en zoogenaamde Stroowynen in achting. Deefe
]aatfien hebben hun naam daarvandaan, omdat de Druiven on~
der het dak op ftroo gelegd, en nadat ze dus tot Kersmis ge.
](:gen hebben, eerft geperft worden. De Spaanfche Wynen
]wmen veel van Alicanten ; behalven de Sek van lVIalJaga.
Men meent dat deefe laatfte dus genaamd wordt, omdat men
in Spanjen de Wynen niet in vaten, maar in lederen zakken
van de eene plaats naar de andere vervoert. De baftaart" of
Pieter-Simons-Wyo , is door een HolI:mder, die een Rhynfche
Wynftok by de Stad Guadalcazar geplant heeft, uitgevonden.
D~ere is zoo vet niet als de andere Spaanfche Wynen. bleek.
gt:el van kleur en aangenaam van fm aak. Onder de Hongaar.
fche Wynen, die, gelyk de Spaanfche en Italiaanfche , zoet,
aan2cnHam en geefiryk zyn, worden de Tokayer, St. George
cn Ru!1:erwynen gepreefen, duurende eenige Jaaren lang, behalvcn dat ze jaarlyks iets van hunne aangenaamheid verliefen.
Het is merkwaardig dat dezelven met Wynen van eelle gelyke
{non wil!en aangevuld zyn. Ingeval 'er de minfte zuure wyn
bvkomt. beginnen ze te werken cn hunne geur te verliefen.Van de Franfche Wynen heeft men veeJerlei (oorten, onder
welken de Champagne- en Bourgogne Wvnen de vermaardfien
zyn. VoC'rts de Cleret- Wyn of Vin de Grove, welke omtrent
Routdeau:x en verder naar Gafcogne waft, en dus van den
zandigen grond genaamd wordt. De Pountac. welke insgelyks
hierömtrent groeit en veel naar Engeland gevoerd wordt. De
F,ontignac. die in Languedoc, omtrent de Stad Frontignan
valt. Deefe, aangezIen hy veel naar Lion en vandaar verdet
vervoerd wordt. wordt ook MuJcat de Lion genaamd. - Eindelyk is ook Pin d'Eremitage bekend. groeiende tu{[chen Va'
lence en St. Valiere. - De DuitCche Wynen kunnen in de
Ooftenrykfche, Rhyn[che en Frankfche verdeeld worden.
Onder
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Onder de Oot1:enrykfchen wortlen voor de bet1:en gehouden,
die by het Kloofter N euburg en Boz::nberg. omtrent Weenen
gebouwd worden; hoewel ze eenige jaaren ouJ moeten zyn,
vooral eer ze behoorlyk goer! zyn- Daarna vOlgen de Wippacher-Wynen in h;;:t Ht;~logdom Cram» anders Kindermaakers
genaamd. omdat men g\)l,~oft •. dat ze, gedwnlwn t.:ynde. verlieft maaken. Ooder de lnolfcne Wvnen zyn dIe. welken aan
de Adige groeien, en de Tramino. \Vynen beroemd, Wat de
Rhynfche Wynen aangaat, hicronJcr verftaat men die geenen,
welken aan den Rhyn gebouwii worden. Deef.;n zyn, zonder
tegenrpraak. de edelGe wynen van Dui:fchland. doch wederom
dus onderfcheiden. dat altyd de cene foort de andere overtreft_
De Hochheimer is wel de bet1:e. Na deefen volgt de Koft.
heimer. De Rhyngauwer zyn ook voortreffelyke Wynen.
groeiende langs den Rhyn van Maintz tot aan Bacherach. Men
houdt voor de befte [oort onder dezelve den Rudesheimer,
groeiende, tegen, over de Stad Bingen ; nallft deeCen den J o~
hannes Berger. en die tuffchcn Erpacb. Hattenheim en M3rk~
brun vallen. Daama volgt de Rauendaler en Neu::ondorffer.
Van de Rhyngauer Wynen in het alg~meen is 't aantllerkelyk.
cl'!! ze de twee ecrfte Jaaren zeer zuur zyn, doch vervolgens
allengskens aangenaamer worden. Van deefe wordt Jaarlyks
cene groot€ menigte den R byn af naar Keulen. en van daar
vuder naar Ho!land. Engeland, Hamburg, Lubec en elders
vervoerd. De Bacheracher Wyncn worden ook zeer gepreefen
en veelfints naar Holland gezonden. De zwakften zyn de Nek·
ker-Wynen, <loch aangenaamer van fmaak en bekwaam voor
de gezelfchappen. De befte onder dezelven is de Heilbronner
en Eslinger. 1):)ch aangezien ze nict duurzaam zyn. worden
ze onder de Nabuuren, in 't byzonder in Beyerland verteerd.
De Moefdwynen zyn veel beter; doch komen- daarïn met de
Nekkar-Wynen over-één. dat ze Diet zoo ligt naar het hoofd
ftygen, het water afzetten en een op ep Iyf ma'lken; wa:Jrom
ze den geen en die met de Jicht gekweld worden, heilzaam
zyn. De befte [oorten vallen omtrent Duftemunde, Wela, en
Zeltingen. Dit is genoeg gezegd van de Rhynfche wynen. De
befte onder dezelven is de zoogenaamde Sreinwyn, die omtrent
wurtsburg, op een aangenaam gebergte, Stein genaam'i, groeit.
Vervolgens zyn de Sommerhaufener. Randenaker en Frankenhaufener in achting. In het byzonder worden de Iphofener en
Redelfer fterk naarSaxen enBohemen verzonden. Voorts worden
aan den Mainftroom de wertheimer en kJingenberger, zoo we.
gens hunne aangenaamheid als gezondheid, gepreefen. De
laaftgenoemde is in fmaak gelyk de Mo:,(elwyn. Deefoo kOe
men naby de Mulbacher. Hirfchheimer, Nierenfteiner en Hochilädter, omtrent Hanau. Van de Frankcn,wYlJcn is in 't al
gemeen aan te melken, dat, wanneer ze al te lang bl) waard
wor·
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worden ze In kragten meer af dan toeseemen, Behalven alle
deefe ro'orten van Duitrche wynen zyn 'er nog veele anderen.
gemerkt na~uwelykg eene Landllreek in Duitfchland is. daar
geen Wynllok gevonden wordt; doch deefen komen wegens
hunnen geringen aart niet in aanmerking. Die van Meilfen en
Thuringen zyn echter de bellen.
Het bereiden der wynen komt hierin overéén , dat ze allen uit
Druiven geper!1: en. door het gi!1:en volmaakt worden; maar in
het byzonder de zoete wynen, dat is die na het gi!1:en hunne
zoetigheid behouden. worden voor het perffen van een deel
des vogts beroofd, ten einde het rap dies te diklIer en zoeter
worde en niet geheel vergifte. Tot dat einde Jaaten die Vqn
Frontigllan de druif, nu haare volkomen rypheid hebbe'tlde.
nog een tyd lang in de zon braaden en half verwelken vooral
eer ze dezelve uitperffen. Die van het Valtelyn laaten hunne
ftroO·wynen volkomen ryp worden, en droogen ze eeniglints
op ftroo onder het dak. In Spanjen neemt men het uitgeperfte
fap, en laat het door eene maatige warmte eenigfints verdam.
pen.
De Sub!1:antie der wynen be!1:aat in het algemeen in een geen
of verwarmend vlugtig weefen ; in een zuur zout. wynfteen
genaamd, die zig onder het gillen aan het binnen ne der vaten
zet; en in eene wateragtige ftof. Dit is in het byzonder van
die wynen. die volkomen uitgegi!1: zyn, te verftaao. dat is.
van de zuure wynen; want de zoeten zyn maar omtrent half
uitgegin. en voorts nog Moft; waarom ze ook minder duur.
zaam zyn, en ligt andermaal giften. ten zy ze door fterk zwavelen der vaten daarvoor bevrydt worden. Ten opzigte der
gee!l:igheid heeft de wyn in 't algemeen eene verwarmende en
verkwikkende kragt, waardoor hy niet alleen de natuurlyke
warmte vermeerdert. maar ook de leevens geeften gaande
maakt ,en ze tot hunne natuurlyke verrigtingen; (bedoelende te ..
vens het onderbouden des Iigchaams) bekwaamer doet zyn; maar
teD opzigte van het weefen , in een fyn vogt ofwateragtigheid,
opgelo!1: zout, verdeelt hy de raauwigheden der maag. nevens
de onverduwde fpyfen en flymen, en bevordert haaren af.
gang, zet het water af en opent de ver!l:opping der Ingewan.
den. - Vraagt men naar het onderfcheid het welke de wy.
nen, ten opzigte van de onderhouding der gezondheid hebben;
daartoe zyn • onzes oordeels ,de Duitfche en Franfche !lehóorlyk uitgegifte wynen de beften; aangezien ze geene nieuwe
gifting in het ligChaam verwekken, en bygevolg geene op·
blaafingen veroorzaak en; en zynde getemperd in haare vermenging, ook zonder fterk zwavelen kunnen bewaard worden.
en bygevolg het hoofd min fchadelyk zyn; daar integendeel de
zoete buitenlandfcbe Wynen niet anders dan door onmaatige
zwavClo

W

YN~

877

1waveJing tot ons oV"erkomen; Ja zelfs niet zelden onderwaegs
certl bedorven en eenigfiDts door kUDtl wederom te regt ge.
bragt !yn; waarom ze doorgaands fchadelyk VOor de gezond.
heid zyn. Door middel van de detlillatie trekt men uit den
wyn of uit den Wynmoêr: ~en vuurige geetl. by de fcheikun.
rligen Spiritus !Jini en Spsrttus ardens. dat is Brandew'Yn genaamd, zynde ~ell bekwaam fl!enflruurn om alle zwavelagtige
en harflagtige Llgchaamen te dlirolveeren en te extraheerer..
WYN-AZYN. De beftel is die uit goeden wyn gemaakt wordt,
en deefen gebruikt men ook in de fcheikunde tot de MetaaIen •
en in de Artfenyekonft, zo uit- als inwendig, tot veele gebre.
ken; want hy heeft eene verkoelende, bederf weedlaande
verfritfende en verfterkende kragt; hoewel koude, zwartgalli:
ge en lon~zugtige geftelJen • zig van denzeI ven :noeten onthouden.
WYNBRAAUWEN. Zie het Artykel SUPERCJLIA.
WYNDRUlVENBOOM. Dcefe wordt in de Wetlindien ge.
vonden. De ftam is In den beginne twee of drie voet hoog;
maar groeit tot zeven of agt voet. en maakt alsdan eene me.
nigte takken. zynde dik en fterk. De bladen zyn gelyk het
loof van Eikenboomen, fchoon breeder en dikker. De vrugt
is zoo groot als de gemeene Druiven. Daar groeien zeer veele
ranken op alle zyden over den gantfchen boom. Ryp zynde
wordt ze zwart, doch inwendig rood, en heeft in het mlddell
eene harde kern; is voorts zeer aangenaam en gezond; ho~el
wegens de zeer groote kern niet zeer vleefig. De ftam ell
takken van deefen boom maaken ~oed brandhout, dat helder
«:n fterk brandt. Het wordt gebruikt om de loop en der Snap.
baanen en ander yferwerk te harden.
WYNGAARD. Zie in het Artykel WYNSTOIt.
WYNGAARDENIER. Dus wordt iemand genaamd, dIe eell
Wynberg waarneemt en bezorgt, en de kunll om hem met
hegRen en paaIen te bewaaren, te fnoelen, af te leggen, en:..
verllaat.
WYNKOOP. Dus wordt een dronk wyn 'genaamd. die kOOI
per en verkooper met malkander doen, om den gel100ten koop
te beveiligen. Dit is in Lombardyen en het Land van Tos.
caanen dus ingevoerd, dat de koop gehouden wordt voor geoJ
ftaafd, als 'er de wynkoop by gedronken is. Doch de Rechts.
geleerden verfchillen met malkander. wie den wynkoop beta..
len moet. Ze zyn van gedagten , dat zoo wel de wynkoop als
de koopbrief ten lafle van den kooper Is, als wiens belang het
grootfte by den koop is; ten ware, gelyk gemecnelyk gefchiedt.
kooper en verkooper een ander contraét hadden gemaakt.
WYNMAAND. Zie het Artykel OCTOBER.
WYN .OOGST. Is die eyd in welken de rype druiven van den
fiolt gefneeden en Daar de Wynpenbalt ,edraagen. In d.
Wyll~
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Wyl'llanden vermag~niemant den OOgl1: te beginnsn, voor etl
aleer den tyd daartoe van de hoogt! Ollerigheid bt!paald is.
WYNRANK. Zie het At'tykel WYNSTOK.
WYNRUIT. Zie het Artykel RETA.
WYNSTEEN. Zie liet Artykel TARTARUS.
WYNSTOK. Vitis vinifem. Is een Heefi:er mst een gedraaï~
den Stam en gekloofden roodagtigen baft. fchieten2c verfchel.
de lange ranken, dIe met klaauwiertjes voorzien zyn, welken
zig aan de nabuurige boomen en fhaken vafthegten en aan de
uiterfte fpitfen, groene. vyfbladige en regelmaatige bloemen
draagen, welker piftil in eene fappige bes verandert. die
veele kernen draagt. De foorten zyn veelerlei, zoo ten aan·
zien der bladen, want men beeft 'er een met peterfelie bladen als ten aanzien der vrugcen, die rood. blaauw of groen·
agtig wit zyo, De kleinl1:e foort. die men Krenten noemt.
is dubbel, met of zonder kernen. De Wynrank wordt niet
uit de bes of korlen, maar uit de feheulen of jonge loten, Pal·
mites voortgeplant. De Druiven die in de zon gedroogd wor •
.den, hieten Paffulae en zyn in grooten en kleine. onderfehei·
den. Als de Druiven tot Ro[ynen gemaakt worden, moeten
ze in de Zon gedroogd en ingelegd worden, opdat ze fappig
en vleerehagtig blyl7en. Men heeft gemeenelyk drie foorten
van. Rofynen. als de groottle, groote en kleine. De allegrootftea worden Zibeba genaamd. Deezen moeten zyn verfeh,
groot, maatig. dik, vet, droog en hard, en maar twee Steent.
jes bebben. en een weinig onaangenaam van [maak zyn. Z,/
komen, in half ronde matten gepakt, van Damafcus, de Hoofd.
Had van Syrien, en worden hierom ook genaamd l1vlE Da·
,naJcenlE. De gemeene .gro()te Roeynen of PaffullE Majores.
zyn weder van verfeheiden foort. De bJoe1T!:ffi is klein en
geelagtig, en.de Druiven of vrugten groeien aan troffen. wor·
dende onderfcheiden in natte en lOode Druiven. De Wyngaard
wil by ons warm op het zuiden ftaan, of de Druiven worden
niet ryp. ten ware in de broei· of trekkafftm. De befte aarde
voor den wyngaard moet leenig, ligt, meer droog dan vogtig
W n, en wordt beft met Duivenmeft verbeterd; en wordt door
gewortelde uitfpruitfels. of het inleggen van loten vermeer·
derd.
.
Aangaande de eerft. geplante wyngaard, dewyl zy haar
ouderdom van volmaaktheid nict VOOI het vyfde jaar bereikt.
zoo {hat ten· dien op,zigte aan te merken. dat de tyd o.n den
wyngaard te planten in bet najaar is; fchoon anderen itaan.
de houden dat dit beit in het voorjaar g<!fchied. Doeh de
ondervinding heeft geleerd, dat dit in drooge en ligte gronden
beft in het najaar, doeh in zwaare gronden beter in ll1i1t
voorjaar is; doch gemeenlyk ~efchiedt dit in het najaar.
Het
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Het eerfte jaar rnoeit men ze byna ter zelver tyd als ze
geplant wordt, dat is: men fnydt ze van boven af, niets daar
aan Iaatende dan twee of drie knoppen op zyn hoogft, om
ze nieuw hout te doen maak en, en in de maand Mei wordt
de aarde boven den worrel wel omgefpit.
Het tweede jaar neemt !!len de kragtigfle loten weg; men
kort ze in, laatende aan de fterkfte drie. en aan de zwakfte twee botten. Men moet de fnede in het bout aan de
andere zyde van de botten doen, opdat die niet komen t6
verdrit;lken als de wyngaard aan het loopen gaat. In de maand
van mei en juny neemt men al de loten weg die boven den
kop van den tronk komen en verward zyn.
Het derde jaar. begint men .van de maand maart afte rnoeien~
Het v!erde jaar begint men ze te fnoeien zoo dra bet mooi
weer wordt, zelfs voor Maart, en men bindt ze aan. latten.
In maart doet men de eerfie befpitting; in 't vervolg de jonga
fcheuten aangebonden hebbende, zo doet men de tweede be.
fpitting, en kort daaraan de derde; en men kort de wten in.
Het vyfde jaar legt men de loten in,' zoo men ze wil vermenigvuldigen; dan fnoeit men ze van November tot Maart,
en men fpit veel of weinig, naar maate van den aart des
gronds.'
,
W'YTING. Is een Zeevifch, wat grooter dan een Haring en
'blank l7an kleur.' Men eet ee gemeenelyk gefruit ot gebraden.
WYW ATER. Een water dat alle Zondagen in de Roomfche
Kerk bereidt wordt, met verfcheidene gebeden of bezweerin'gen &c. en 't welk door het volk gebruikt: wordt om zig zei ven
. te kruiffen by hunnen ingang en uitgang uir de Kerk; eenigen
ge even voor dat het de kragt heeft om de zonden af te wasfchen,: dui\XCls te verdryven' , voor donder te beveiligen, voor
.: ziektens te 1.ewaaren of dèzelven te geneefen.
.
W'YWA TERS VAT. Is een vat dat aan de deuren der Kerken
van de Roomfch·Catholyken, ten deele hangt en ten deelo
op een voetftuk gemetfeJd is, waarin het Wywater is, waar. riledezig die gezindheden by het uit- en ingaan der Kerk befprengen.
WYZEN IN GRIEKENLAND. Zoo wierden genaamd ldan~
nen. die zig onder de Grieken door hunne wyfe. regeering.
wetten en fpreuken boven anderen vermaard maakten; Men
telt zulke zeven, die omtrent ter zelver tyd leefden, als .Tba~
les. van Mileten , Pittacul van Mitylene, Solon van Salamis,
Cleobolus van Lintus, Bias van Briëne, Periander van Corin·
then en Cbilo van Lacedemon.
WYZERS. Zoo heet en in de Rekenkonft de Leden van de
Arithmetifche Progresfien, uit welkers fommeering de polygonaal-getalen omftaan, Wanneer men, by vQorbeeld, in
do
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de progresfie I. Z, 3. 4. S &c. twee, drie, vier en meer ledel)
fommeert , zoo komen de Trigonaal'getalen 1,3.6, 10, IS.
enz. uit. en in aanmerking van dce[en, worden de anderen
de Wyzers genoemd.
jWYZERSTOK. Zoo wordt in de Gnomon/ca of Uurwyzers.
kunoe, een Staf. of in kleine Zonnen - lTurwyzers eene Pen
genoemd, die door haare [c11aduwe de Uurlinien ler behoor_
lyker tyd dekt. Hoe deefe Haf of frak , naar de verfchilIende
omftandigheden. op eene elgelyke vlakte. volgens het ver.
fchi! van den Uurwyfer opgerigt moet worden. is by de verhandeling van eiken Uurwyfer verklaard.

x.
D e twee-en-twintlgfte letter van het Alpbabeth. ·Zy wierd
by de Hebreeuwen of oude Grieken niet gebruikt; want ge1yk het een faamengefielde letter is. zoo maakten de ouden.
die groote eenvoudigheid in hunne Schriften gebruikten. daar.
van gebruik, en drukten deefe lelter uit door derzelver [aa.
menfiellende Letters cs. De Italiaanen hebben deefe letter
ook niet. maar drukken ze uit door ss. X begint geene woorden in het Engelfeh, maar wel dezulken, c!ie '[an Gfiekfchen
oorfprong zyn. De Engeifchen drukken dikwils dien klank
uit door enkele Letteren. als cks in backs, necks; ·door ks,
in books, breaks; door cc. in acce.D. accident; door ct in
oftion. unfJion. lic. De Engeifchen en FranCchen -fpreeken
ze uit als cs of kJ'; de Spanjaards gelyk c vpor a, naamelyk
.Alexandro, als of het waare Alecandro. In getalen, betekent
:x 10. gelyk ,ze in oude Romeinfche Manufqipten, gebruikt
wordt voor Denarius. Wanneer, 'er een fireep boven..gemaakt
is. aldus X, dan betekent het tienduifend.
In de Infcriptien is X. ER, Decim(/! Erogator. XV. VIR.
SAC, FAC. Quindecimvir Sacris Faciundus; XX ricefimus.
zynde een na~m. Op de oude Munten i~: X insgelyks het.
zelve; XIV. Quartf,~m Decimum; XlIX Oêtavum decimum diem.
XACCA. Deeze was de eerfie Invoerer van den Afgodendienft in Indiën, en de Oo1l:erfche land1l:reeken. hoe wel hy
van andere volkeren zoo niet genoemd wordt. dan alleenlyk
van de Japonneefen. De ln:!iaanen noemen hem Rama; áe
Chineefen Xian en de Inwooners van Tonquin Cbiaga.
XANTHL Zeker Valk in Afien 't welk dus genoemd wordt.
XANTHIClE. Waren Feefien die de Macedoniers vierden în
llunne maand Xanthus. en wier voornaamfie oogmerk was
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om de Legers te zuiveren. DeeCe zuivering beftond in het Cny·
den eener Teef in twee ftukken: en een van deefe deelen
ter regter en de andere ter Iinkerhan3 te leggen van eenen weg
langs welken men de Troepen deed defileeren.
XANTHICUS. In klein Afien gaf men deeCen naam aan de
maand die met de maan van maart overéén komt. De Mace.
don iers noemden ze Xantbus. 't Was de Nifan der Hebreeu.
wen.
XANTHIUM. Lappa, Bardana millor. (In de Botanie.) Een~
foort van de monoecia·pentandria kIaffe der Planten, is een krul·
dengeflacht met verfcheide manlyke bloemen, die op elk kruid
afgezonderd ftaan, en elkander van verre bevrugten. Daar
zyn in-en uitlandfche foorten van. De inlandfche groeit op
vette gronden, en draagt langwerpige vrugten. ter grootte van
kleine Olyven. De geheele Plant is ettermaakende en ontbindende, en wordt. uit-en inwendig, voor fchurft. kropge~
zwellen en koude klieren gebruikt,
XANTHUS. Eene Rivier van Troade. Zy verzettede zig met
Scamandra en Simoïs tegens de kom ft der Grieken, door eene
verfchrikkelyke overftrooming van haare wateren.
Eene der Paarden van Achilies wierd Xantbus genaamd.
XANTIPPE. Dus wierd het booCaartige wyf van den wyren
Socrates genoemd, waarvan nog tegenswoordig de gewoonte
is, dat naar haaren onfterflyken naam alle boofe wyven, Xantippes genaamd worden. Daar is 'er onder de Geleerden, die
haar van dien blaam willen zuiveren J en de fcllUld op Socrates
zelve Cchuiven.
XANXUS. Is eene groote flakkenfchelp. van gedaante geiyk
die met welke de Tritons verbeeldt worden. De Hollanders visfchen ze by het Eiland Ceylen, of op de zyde der viffcherye.
alwaar het koninkryk Travanor gelegen is. Die op decCe kult
gevangen worden. draaien zig allen van de regter naar de lin..
kerhand. Maar zoo 'er eenige andere gevonden wordt. 100pende van de linker naar de regterhand , die houden de Indi..
aanen voor een zonderlingen- fchat. geloovende dat iemant
hunner Goden daarin verborgen is. Ook verhaalt men dat de
lndiaanen zulke Xanxus'ScheJpen aan niemant behalven aan
de Ooft'IndiCche Compagnie der Nederlanders durven verkoo·
pen. Deeze heeft ze derhalven goedkoop, maar verkoopt ·ze
In het koninkryk Bengalen zeer duur; alwaar ze doorge[needen
en tot armbanden. gemaakt worden. De Xanxus heeft veel
vliegend zout en olie, maar weinig Sal fixum. Hy ii voorts
alcaliCeh, dompt het zuur der Maag en adftringeen de vogten
des Iigchaams. De dofis is een halve Scrupel tot een halve
Drachma.
X. DUL.
KI, k
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XAQUA. Is een Boom die in Hispaniola groeit. Men verze·
kelt dat uit deszelfs vrugt een helder water Ontfpringt, d.,t al
het geene wat daarmede befprengt wordt, zwart maakt. Dit
zwart kan 'er niet weder uitgemaakt worden. mJar vec;;aa.
na verloop van twintig dagen van zelfs.
XENECHTON. of XENEXTON. Wordt om de Pe!l: af te
keeren aan den hals gedraagen; hsedanig een middel kwikzil.
ver in een hareInoot • gedroogde padden, het kruid Diptam of
Polei zyn.
XENODOCHUS. Een Kerkelyk bediende in de Griekfche
Kerk. dezelfde met Hospitalier ; of een perfoon die zorg droeg
voor den omvang!l: en bet onderhouden van vreemdelingen.
XERANTHEMUM. (In dé Botanie) Eene foort van de Syn.
gelleJia.Polygamia·Superfiua Klaffe der Planten, is een kruid
met een Stengel van anderhalven voet hoog .. zynde wit gelyk
de Stengel van de Cya1l!u. De bladen groeien mee!l: beneden
aan den Stengel in menigte, zyn langwerpig en fmal, boven
gelyk als met eene witte wol bedekt en bitter van [maak. De
bloeff.:mgroeit boven op de fpitre der Stengelen , zynde niet
groot, en ieder van 12 of 14 bladen, fraai en rondom gelyk
als met !l:raalen omringd. Voorts hard en droog, fpitfig en
eerfl: wit, naderhand blaauw en purperverwig. Zy blyven veele
Jaaren goed; waarom deere bloem by de Franfchen immortelle,
dat is onftuffelyke genaamd wordt. Als de bloeffem vergaan
is, dan volgen de Zaaden, hebbende als bet waare een Capi.
teel van witte en wollige bladen. De wortfill is lang, regt.
hard en zwart, met een/ge tedere vefelen bezet. Dit kruid
groeit op het veld, doch wordt ook in hoven geteeld. Het
heeft weinig zout, olie en Phlegma. Het ad!l:ringeert en droogt.
MILLER heeft 'er zes foorten van aangetekend. Zie 'er eene
afbeelding van op Plaat CCLXXVII. Fig. J.
XEROPHAGIA. Waren weleer Fee!l:dagen in de Kerk, op'
welke de Chri!l:enen niet anders dan droog brood met zout
aten, en water toe dronken. Naderhand werdt hen ook ver·
gund peulvrugten , kruiden en andere groentens te eeten.
XEROPHTHALMIA. Zie het Arlykel OOGPYN.
XEROTHES. Eene drooge Ligchaams ge!l:eldheid.
XESTO. Eene natte maat by de Grieken. Zy was dezelfde met
de Sextarius der Romeinen, en hield een weinig meerder dan
het pint je van Parys. Het was ook eene maat voor de drooge
dingen en maakte het twee. en feventiglle deel uit van de
Medimne.
XIPHIAS. (In de Ichthyologie) de Zwaardvifch. is een taameJyk groote vifch. zynde gemeenlyk vier ellen lang, en wordende aldus genaamd. omdat zyo bovenHe KakebEen zig in
cen lang cn breed Huk uit!l:rcxt, en degedaantc van een zwaard
hedt.
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heeft, 't welk dikwils vyf fpannen lang is. Zyn vet is week.
maakend • ontbindend en verft~rkend. Zie 'er e<::ne Afbeeldmg
Van op PLAAT CCLXXVIl Fzg. 2.
XIPHION. Iris bu/bofa, Hyacintbus Poè'tarum. Is eene Plant
met lange breede. zagte en witagtig groene bladen, tuffchen
welken e;n voetfteeitje opfchiet, met purpere of blaauwe en
fomtyds witte welriekende bloemen; komende met de Iris
overeen; doch alleen daarin van dezelve onderfcheiden dat
het fappige zaad en of beffen draagt. in diergelyke vrugtpeulen.
De bladen van dit kruid ftinken en daarom wordt ook het
kruid Spatuia fl1ltida genaamd. De wortel heeft een zoeten
fmaak, gelykt naar dien der Uyen; en is weekmaakellde en
ombindende.
XIPHOIDES. Het zwaardgedaantige kakebeen, is de punt aan
het borftbeen.
.
XISTES. Zoo noemde men de Portaaien der Gymnafiums en de
Laanen der tuinen.
XISUTHRUS. Door Saturnus gewaarfchouwd zynde wegens
eenen zondvloed die de geheele aarde moe1l over/hoornen,
deed hy een groot Schip vervaardigen. door middel van het·
welke hy daarvan met zyn huisgefin beveiligd bleef. Toen
hy dat Schip verliet t verdween hy. en wierd onder het gelal
der Goden geplaat ft.
XUTHUS. Zoon van Hellen. trouwde eene dogter van Ereeh.
thea t by wdke hy Jon en Achreus verwekte. vanwelke de
eene zyn naam gaf aan Jonie. de ander aan Achaie.
XYLO.ALOE. Is het Paradys, en Rhodishout.
XYLO.BALSAMUM. Is een zekere Boom die bal[em uitzweet,
Opo'balJamum genaamd. De Boom is van een lange 1lam· en
fchaduwryk. Hy geeft den balfem op een zekeren tyd. des
Jaars: doch het eene Jaar van een 1lerker g€ur. dan h~t an.
dere.
XYLOCARACTA. Zie het Artykel SILIQ,UA DULers.
XYLOCASSIA Is de Caillenba1l.
XYLON. Goffypium, Bomhex. Cotoneum. Katoen. Zoo noemt
men inzonderheid hetlaagwaffend Goffypium. De bloemen
zyn eenbladig regelmaatig; de vrugt beftaat in cent dde of
viermaal gedeelde drooge vrugt. met wolle aangevuld. waarÏn
ronde zaaden zitten. die wit en wollig zyn. en een kleine.
olieägtige. zoete pit bevatten. Daar zyn tweederlei [oorten
van. vallende in Cyprus, Egypte en de Indiën. De bloem
is wondheelend. Het Kattoen zelfs is verwarmend jn de kie.
deren. Het zaad is goed voor de bor1l, in hoeft: cn rooden
loop. en in buikloopen.
XYLOPHAGUS. Zoo noemt men eene lIoutvreetende Worm.
Kkk ~
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XY LOPYRITES. Zoo noemt men eene foort van Steenkoo!en,
0'11 f:n I>v Leipl1!!.
XYLOSTEUM PYRENAICUM. Periclymmum, .111oLrogltm.
Cba11lCECerajus. Hondskerffen. Is een Htlefler, na~r de Camperfoelie gelykende. met éénb!adige onregelmaalige hloemen.
die twee byéén groeien. en van gedaante als pypen zyn, on.
derfleund door een dubbele kelk. d:e, als de bloemen afge.
vallen zyn. eene vrugt leveren van twee z~gte roode befiën;
zoo groot als kleine ktrfL.m. vol hitter onaangenaam fap, en
platagtige. byna ronde zaaden, De vrugt doet braaken en
verwekt Stoelgang, doch wordt in de Geneeskunde niet ge·
bruikt.
XYNOECIA. In de Griekfche oudbeid • een jaarlykCch Feef1:,
daar Je Athenienzen gevierd ter eere van Minerva , op den
16 van HecatOmbaeon, ter gedagteniffe dat, door de overree.
ding van Thcfeus, zy hunne Land-Zetels verlieten waarin zy
hier- en daar in Attica verftrooid lagen, en in één ligchaam
veréénigden.
XYPHOIDEUS OS. Zie het ArtykeJ STERNUM.
XYR[S. (In de Botanie) Eene foort van de triandria-mo110gynia
klaffJ der Planten, in 't nederduitfch Wandluis-Kruid, is eene
Plant, Illet bladen, wat fmaller dan die der Lifr,;h. draagende
diergelyke bloem. De wortel en het zaad zyn op-::nende ell
waterdryvende; en dienen in zinkingen en fiuipen. Uitwendig
zvn ze goed om etter te maaken. Zie PLAAt CCLXXVII
Fig, 3.
XYSTARCHA. In de oudheid, de Meef1:er of bef1:ierder van de
Xyftus. In het Griekfche Gymnafium was de Xyftarcha de
tweede Bediende. en de Gymllafiarcha de eerlle; de eerf1:e was
deszelfs Luitenant en zat voor boven de twee Xyfii, en deed alle
de verrigtingen van de Athle/ae da,u1n.
XYSTER. Een Schaafmes , om de beenderen af te fchaa·
ven.
XYSTUS. By de Grieken, was een lang Portico, van boven
open of gedekt, waarin de Athletae zig oeffenden. De Gladia.
tors die zig daarin oeffenden, wierden Xyflici genaamd.
By de Romeinen was de Xyftus «nkel eene Allée of dubbele
rye van Boomen , vormende eene fcbaduw om daaronder te
wandelen.
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Y.
D e drie-en-twintiglle Letter des Alphabeths en de zesde
of laatlle vokaal. De Romeinen hadden geen Capitaale van
deefe letter maar gebruikten de kleine in de middelfte en laatfle Syllab~ der woorden, als in Coryambus, onyx, martyr.
Y is insgelyks een t~lIetter, betekenende ISO, of,_volg~ns
BARONIUS, 159; en met eene iheep daarboven, als Y. betekende het 15°,000.

De IJ wordt in onze Taal voor een alléénklinker of Vokaal
doch daar is een groot onderfcheiJ in het fcbryven
van dezelve in de pla3ts V1Q 'J of Ypfilon j wy zullen 'er het
hoofdz33ke!yke van opgeevion. f1:euntnde op het gezag der
bene ~~ derduirfche T~al-kerm\:'ren.
Mer 1j moer men fchtyv'o d,' w,Klrden: bedijden. bedrijven J
belijden. benij1en. bdijk~'f!. b~klij'1Jen, b:fljken, bezwijmm,
bevlijtigen. bijten, Nij.~ell. blijven, cijf}èrw, dijen. drijten.
drijven, frijt.en, geliFe'!, g,:rijve1l, grijl!e1I, grijpe7l, g,ijfm,
gijfelen, h'j,;e7l. hijLTcbe?l, bftijdtn, kijken. kijven, klJijpm,
kr,j<;etl k'ljten. l!.'lvijiwn. kwijten, lijjen. lijkm. lijmen, lij.
nen. djjlen. mijdm, iIlijge'l, mijten, mijmeren, mijnt7l, Ilijgm.
vlijpen , o'ldeY'l.viJ'F!I, ontbijten, onttijvm. ondermijlwIl ,overtij.
den, prij/en, pijllf1!. rijdt'!, rijgen. rijten, rijven. tijfen ,rij,
V1W!, 1 ij/Jen, rijffelen, fchijnen, jchrijdm, fchrijven, jNpen,
fl ij ten , fmijtm, jilijden, jplijten • fpij~en, fpijtcll .ftijgen .flijVet!. flrijden ,ftrijken • fpijfen. twijffden. twijgen. twijllen.
tijen. vcrawijnen. ver't'Jijjrn. wijderl , vrijé'n, veFclJijden. ver.
flijmen, verwijderen, 'VcrbrijjJelm, vfrblij dm '. ver/ijl/en, 'Vcr.
rijk~ll. verbijfleren • 'Verwijten, ver't!Jij-ven. 'V ij :en, vlijen, viij.
men, wijken, wijten, "clJijfen. r.JJijden. <;.vrijvCil. wijcbelm.
zijgm, zwijgen, zwijken, zwijmm, zijpen, zwijmelen,zwij.
g~btll'kt,

'llen.

Zoo moet men de ij ook fchryven in de volgende woorden.
ditl van de bovenftaande werkwoorden afgeleide zyn, naame.
Iyk: accijs blijde, blijk. brij, bij. bijbel, bijl, cij/IS, eijs,
djsken , d~fijn, drijven, dwijl, flerecijn -francijn ,fljll, gelijk,
getii, grijn, grijns, gij, bij, knijf. krijt, kwijl, kijkgat.
kijJelfteen, lijll, tijft, lijfter , lijf. tijm. mij, 7nijl, mijl!, mij.
ter, mijd, nijptang. oflvrij. pUjjler, partij, pUj. prij, prijs.
pij, pijt. [djn. tJijp, pij/el, pijper, rijnsburg, rijk, rijm, riJP.
rijs. Jpijker. Jpijt. flijk. flij In, ftrijd ,fiijI, flijpjteen , terwiJl,
tèrmij1t, trijn, trijp, rijd. tijm, tijk, tij,el. vrij, 'Oijt, 'l:ij.
'Ver, vijJd. vlijm, vUt, 'Oije, wij. 'l.uljk, ".JJijt,wijn,'w;jdte.
Wjti11g. ijl, ijk, ijJ)èi, ijs, ij{felijk, ijs'keider, zwjm,zij,
z;jdq, zVn. &c.
lnsgelyks in eenige uitheemf<.:he naamen en woorden. 11 rs
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arm'fin, arl1lij:z~, llrtijke!, .~ntijk • .'!ngijll, b~ldewijn., ball~~ft.

ctJr?Il IV. 1) n, .~bl,urgl) n. C~!l) k '. conf.l) t, cljlfer. dl) Ie,
fl:,~v:i 'I, gor~l) ~l, gl) J ber~., bm~.el!) IJ:. J asm.,! n. kOIl;J:l. /ev1ln,
Jl1fi-.nrt, medlclJll, 7Ila;:r_1.hll, mIJt. 111)/. nllJf. para,,:.;s. panJs,

enm.jll.

pntr'j s. parvijs, pP/uij IJ. perij keI, pep ij Ij. pOIijs. praélif;j tb,
prorIjt . pij/aar, Pijnboom. quintijn, quir;jn. r~jijll. rPjrnjt.
,.etorijke. rosmarijn, robijn. rijj)è/, f1r::fj 11, flrdij1l • Jat;j 11,
JwJj s • tamborij IJ , tapijt, turij lL , tij ber. tijger, valellC1j 11, venij I!.
'wij nans , enz.
Merk aan. dat veele foort~elyke woorden, die men met ij
pleeg te fchryven. il'l vervolg van tvd met ie ofmee i gerchree.
ven zvn geworden, als antiek, bandiet. beremiet • iperen. mufiek. Jubtiel, trafi~.k, tiber.
De ij wordt ook In v~~le woo~den v~~agter r;:et de. e v~r.
)engd, en gefchreeven !Je, gelyk In abtdlJe, alver'Je, artll/eri] e ,
bnbbe/aarije, bwJelnarije. boekerije • borgerrije. femelaarije.
f.'lanzerije. beerJcbapPije. &c.
Somtyds maakt die e, op het einde cit'r woorden. eene letter.
f!reep. en dan tekent men dezelve met twee flippen. als:
H071f!arij~,

Normandz}ë. Turkijè,

De ij wordt fO!J1tyds verwilTeld voor ei, die denzelfden klank
hebben. in eenerlei, gemerlei, al/erlei, veelerlei • menÎi;erlei.
zes{/erlei, &c. - Zoo ook in de werkwoorden arbeidtn, beidtn,

bereidm, breidelen. dreigen, dweilen. eindigw, eïffcben. reinigen, &c.
De Y of Ypfilon, die by ons den klank van i heeft. en vooral
niet voor de ij Jient gebruikt te worden fchryfr men in "e
vo!gend~ wonfLien: ALyd~IS, Cymbel. Cypres, Cyä71é. Cybelé,
Cyter, Y;;oor. MyJtllCll. Hydas{les. Hyf,P, Pyrrblls. P\'ramide.
Scyl/~, Tvoordraaier, ](Iyterr.wflra SyOaf'e. SyilOde. MOllrfy/la.
Je. Tby":b," , l'voorZ'l7ld. l]àp, Y'Vika. l)erm. 'tdriä, &.:.
Ht!t is a:mmcrl.elyk tbt 'er in or.ze Tadl ZIJ:!, een groot on.
derfcheid van bereken is is. in fommige woorden die met ij
(lf met ei ge[chreevt;n worden; UJy :zullen 'er eenige voorbeel.
den van opgeeven.
VIjl, is hei zelfflandige V2n 't werkwoord rijlen.
reil is iets dat men milTen of verkoopen wil.
Lydm is veordra:;gen, dc:,jen.
Leidm is voeren van de eene plaats naar de andere.
}.!:rim. is vermyden, ontgaan.
Mr::dm zyn dienflmaagden.
Pyif11 is het meervouwd van Pyl.
Peilm berekent de di~pte ergens van onderzoeken.
TrY1l is een Vrouwen-naam.
1 rein, is een gevolg van veele menfchcn.
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E Iy is verheugd, verblyd.
Blei is een zekere Vj[ch.
Yken is het yfer merken.
Eike is een Eikenboom.

Ts. is water dat bevrooren is.
Eifeb is eene aanfpraak ergens op~

Krijten. met kryt bef~e61ren; ook weenen~
Krûtm, iemant toornig maaken.
Lijnen, 11:reepen maaken. liniëeren.
Lei1un, leiden, den weg wy[en.
Verrijken. zig ryk maaken.
Verreiken, zig verrekken. zyne armen te ver uitfieeken.
Zijde is eene fiof die van d@ Zywormen komt.
Zeide komt van zeggen.
Wijden. verwyden, wyder maaken.
Nijgen. groeten door kniebuiging, gelyk de Juffers.
Neigen. overhellen, ergens toe genegen zyn.
Plijen, geryk leggen, gelyk men de turf doec.
Vleien I liefkoofen, naar den mond praaIen.
TfTijken, uit den weg gaan.
Weiken, in de week zetten; week maaken.
Blijken. fchynen.
Bleiken • bleeken • te bleeken leggen.
Rijfen, zig verheffen. hooger worden.
Reifen, heen-en·weêr trekken.
Mijnen, oDdermynen. Zig iets eigenen op een verkooping.
Dit is in onze Taal zeer noodzaakelyk om in acht genomen
te worden. en daarom hebben wy het hier wel eene plaats
willen geeven.
Y. Eene grooee Rivier. of liever een Zeeboe[em van de Zui.
derzee, die Zuidhollaad byna ten eenemaal van Noordholland
afzondert. Zy firekt zig van het Pampus of landwaarts in tot
aan de Beverwyk uit, maar alvoorens zy aldaar 11:uit. berpoelt
zy de groote Koopfiad Am!l:erdam. en verftrekt voor dezelve
tot eene ruime en beroemde haven. De middelma;;tige Schee·
pen kunnen uit het Y in het Haarlemmer Meer, over de
kleine Rivier het Sparen komen. en vervolgens naar de bin.
nenlandfche Sleden van Holland vaaren.
YACARANDA. Is een Boom op Madagascar J niet ongelyk aan
onzen Pruimboom ; doch zyne vrugt is zoo groot als twee vuisten. De Inwooners maaken 'er eene [oort van eene aange_
naame en gezonde pap van.
YACHIA. Is eene foort van geele pruimen op Madagascar.
YAPA. Is een Brafiliaanfche Vogel. gelyk aan een graauwe
Exter. do;;h over het gant[che Iyf zwart, behalven dat de
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ftaan geel is. De oogen zyn blaauw, de bek geel. Hy heeft
drie pluimen op het hoofd, welke hy als horens kan op11:ee.
l,en. Oeefe Vogel is aangenaam voor het gezigt. doch maakt
een lelyken ftank als hy kwaad wordt. Hy aaft zeer gretiE;
op Spinnenkoppèn. Kevers en Krekels. die hy overal, ook
in de huifen opzoekt. doch het is gevaarlyk hem op de hand
te zetten, omdat hy den menfch naar de oogen pikt.
YARD. Eene lengte maat. in Engeland en Spanjen gebruikelyk, om Lakens en ftoffen te meeten • gelyk by ons met
de EI.
Y ARMOUTH. Eene kleine beveftigde Stad in Nortfolk • in
Engeland. aan den mond van de Rivier Tare. benevens eene
haven die de befte van het Graaffchap Nortfolk is. OmtreFlt
deefe plaats wordt alle Jaar in September veel haring gevan~c:n. die tot groot voordeel van di~ Land ftrekt. en deefe Stad
heeft het recht om twee Gedeputeerden in het Parlement te
zenden. en van haar voert eene Engelfche famitle den Graaf.
felyken eylel.
YCHOALETE. Zie het Artykel VERw-AARDE.
YECOL T. Dit is eene Vrugt die In de We11:-Indiën groeit,
en wegens haaren zonderlingen aart. veelfints in de Rariteitkameren bewaard wordt. De febil beftaat uit Schubben. Men
heeft nog geene, die vandaar gekomen zyn. met kernen ge.
vonden; invoege men als nog niet weet tot wat gebruik zy
dicm~n. De boom zelve is cene foort tan Palmboom.
YEOMl\N. Betekent in Engelandzooveelalseeneryke Boer,
of zulke luiden die tuffchen Burgers en Boeren in zyn. en
van hunne Land-goederen rykelyk leeven en be!laan kunnen.
Maar tbe Yeomen of tbe Guard, zyn koninklyke Trawanten
te voet, die eenen rood en Trawantenrok en eene zwarte flu·
weelen muts met gekleurde linten draagen. Zy volgen den Ko.
TlÏng. wanneer hy te voet gaat; maar wanneer hy rydt of te
p~ard zit. dan marcheeren zy ter zyde.
YETZDEGIRDS-J AAR. Is een wandelbaar zonnenjaar van
365 dagen. 't geeDe uit I2 maanden, elk van 30 dagen en
vyf bygevoegde d~gen be11:aat. De naamen van deefe maanden zyn: Afraclimmab, ArdiaJcbmab, Cardimab. Tbirmab •
.Mordadmab, Scbabarismab, Mebarmab. Abenmab • .Adarmab.
Dimah. Bebenmab, Affresmab. Dus vindt men de naamen by
ALFRAGANO aan~etekend. Anderen hebben dezelven eenigfints
veranderd. gelyk uit RrccloLuS. in zyne Cbron%gia. Reforma.
ta, Libr. 1. Cap. 18, pag. 34. en uit BEVEREGIUS Inftit. Cbronolo,!!_ Lib 1. Cap IJ. pag. 4.1. blykt. als: Fervardinmab.Ar.
daóàbcJhtmab, Cbordadmab. Tyrmab, 1Wordadmab. Scbarivar..
masbt, Mebermab, Abanmab ,Adarmab, Dimau, Bebemallmab. Ef~blldarmodmo,Q. De ovelige bygevoegde v'If dagen heeten Mus'
tem·
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waka. De Perfiaanen hadden in het begin het Yetzdegirdifch
Jaar, 't welk geheel en al met het Nabonnaffarifch Jaar overeenkomt t uitgenomen dat berzelve met den 16 July begint.
Die Jaar heeft van Yetzdegirdus, laat!le Koning der Perfiaanen, zyn naam en begin grkreegen. omdat men deefe J:oIarcn
bCI'on te tellen. toe/! hy m den Dag tegens de Saraceenen
fn~uvelde. Onder de regeering van den Sultan GELAL hlibben
z,,: hu~ Jaar dusdanig verarderd, dat zy de grootte van het
7' :::ncnjaar 365 dagen, 5 uuren, 49', 15 /1 , 0 111 t 48 1/11 taan11'-: :r.en • er. alle 12 maanden van 30 dagen, nevens de vyf
:Aiujleraka in het end van 't Jaar behielden, maar. nadat zy
ze,' of zevenmaal in het vierde jaar t telkens eenen dag inge.
fchrikkcld of ingevoegd hadden, maakten zy eindelyk het vyf.
de jaar tot een Schrikkeljaar. Hieruit kan men zien dat de
Perfiaanen reeds voor vecle Jaaren in de Sterrekunde zeer er.
Vaafcm zyn g~weeft, nademaal zy niet alleen de grootte vaD
het Zoncc:Jjaar naauwkeurig erkend, maar ook eene zeer ge.
fchikte manier om in te fchrikkelen verzonnen hebben, waar.
door de IEquinoCtia en SolflitilJ beftendig op denzelfden dag
in het Jaaf blyven.
YGA. Yuvera. Dit zyn brafiliaanfche Boomen t van welken de
Indiaanc;n den baft pleegen af te fchillen, daar ze kleine boo.
ten van maake:l. Deefen kunnen derti~ en meer gewapende
Mannen voeren. De baft is een duim dik. 35 of 40 voet
]:mi; en 4 of 5 voet breed.
YKEN. D:t is een eigen woord, in het byzonder by goud-en
zilvergewigt gebruikelyk, maar in byzondere !leden en Land.
fchappen, H:ervandaan de oude en nieuwe Yk. By voorbeeld
een Mark Neurenbergfch Zilver.gewigt van de nieuwe of verbeterde Yk doet in Hamburg IS loot I2 penningen.
YLHOOFDIGHEID. Wordt door eene geweldige koorts, die
de herffenen ontfteekt, veroorzaakt. Het kan ook oncftaan
uit een te groote overvloed van bloed. of uit de geeJe en
verbrande gal. Behal\Ten de gepa!1:e Geneesmiddelen, die
daartoe a1ngewendt worden, moet men iemant in zyne YI.
hoofdigheid niet wederfpreeken; noch hem aan een groot licht
bloot!1:ellen; altoos geen rood of [chinerende kleuren la3ten
zien. Men Iroet niet veel lot hem fpreeken, maar veel fiilte
is nuttig om hem in l1aap te dOt'n vallen en te doen ruften.
YNAGA. Dit is eene fO:Jrt van Palmboom. op het Eiland Ma.
ragnan, draagende eene vrugt van gedaante gelyk Druiven. De
befien zyn ge!yk Olyven, en een Druiventros is zoo groot
en zwaar, dat 'er een Mm genoeg aan te draagen heeft.
YORK. (NIEUW.) Eene Provintie in Canada, in Noord-Ame.
rika t die ten Noorden aan Nieuw·Engeland, ten W!:'ften aan
het land der lroquoj[en en aan Virginien, ten Zuiden en
K kk 5
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YPEN. YPSI. VS.'

Ooflen aan het Mar del Nort gren1l:. Zy behoort aan Enge.
land, die ze den Nederlanderen , in het jaar If65, benevens
het Fort Oranje ontweldigd hebben; en ~e H?ofdfiad Nieuwjork
of Nieuw Am1l:erdam heeft eene fraaie CItadel, eene goede
Haven, en ligt op een klein Eiland, dat de rivier Nor't aan
lJaare uitwatering maakt.
By het verfchil tuffchen En~eland en deszelfs Colonien in
Amerika. waarvan Nieuw- York eene Provintie uitmaakt, is
dit Landrchap de voornaame zetel des oorlogs geworden, en
de ftad Nieuw> York door de EngelCchen, in 1777 ingenomen,
die, terwyt wy dit fchryven, (in 1778) nog in hunne han~
den is.
YPENBOOM. Zie het Artykel TAXUS.
YPSILOIDES. Deefe naam wordt aan het tongbeen, uit oor.
zaake zyner, naar eene Y gelykende gedaante. gegeeven.
YPSILOGLOSSI. Zoo worden de Tongfpieren genaamd, die
van het Tongbeen beginnen en midden in de tong eindi.
gen.
VS. Glacias • Is niets anders dan bevrooren water, zynde van
de Materia Calorifica, of verwarmende 1l:offe, als van welke
niet alleen de warmîe, maar ook de vloeibaarheid afhangt.
beroofd, en dat wegens de veele en fyne gaatjes (pori) Ilitwelke
'de gemelde verwarmende ftof geweeken is) en die eenige uit.
gebreide luchtdeeltjes verlooren heeft, ligt er dan het water is
en op hetzelve pleeg te zwemmen. Men kan ook mallken dat
het water In een warme kamer bevrie1l:, als men naamelyk
een niet zeer groot glafen of ander vat daarmede vervulr,
en het naderhand met fneeuw of gevrooren Ys, gemengd met
Sal ammoniac, of ook met gemeen zout, rondom belegt. Als
men het gefchaafd Ys en ZoU!, by voorbeeld in een tinnen
Schotel doet, en 'er vanbuiten eenig water rondom laat 100.
pen, bevrie1l: de S€hotel op de tafel of op den grond daar z.-:
Ilaat. Dit wordt Coagulatio Artificalis genaamd.
YS-BEKER. Dus worden Bekers genaamd, die van Ys gemaakt
worden, niet ongelyk aan Cry1l:allynen Bekers, voornaamelyk
als ze van Ys gemaakt zyn, dat van het Alpifche Gebergte
gehaald wordt; betwelke zoo hard is als een Steen en eenige
Jaaren oud. zoo dat het bezwaarlyk ontdooien kan. Dierge.
lyke Bekers worden in Italien veel gebruikt om 'er den wyn
in te koelen. Zoodanig Ys wordt ook op MOllte di TeJcbio
zoo overvloedig gevor.den dat men 'er gantfch Italien van zou
kunnen voorzien; waarvan de vermaarde ATHANASIUS KIR.
CHERUS zo!fs eene proef genomen heeft.
YSBOK. YS-BOOM. Zoo wordt de bewaaring genoemd,
welke men in 't gemeen voor de jukken van de Bruggen legt,
om het geweld van het wattlr J en in het byzonder van dat
geene
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geene af te houden of te fluiten. 'e welk
hout en dierge.
lyke zwaare ft:ofFen in menigte met zig voert, en wegfpoe!t,
ten einde de jUkken door hetzelve niet befchadigd worden.
Men h;:gt dezelven op onderfcheide wyfen aan, en fchiktze
dièn aangaa!lde voornaamelyk naar de ft:erkte eo het geweld
van de Rivier. De beften van dezelven zyn. daar men om.
trent honderd en meer fchreeden voor her juk, drie of meer
paaien, niet ver ~~11 Talkander ,en integendeel dusdanig agter
malkander doe- Jnhje:J dat de naall:e paal aan het juk de hoog_
fie b'yft. en de O\lerige van ryd tot ryd afneemen cm .korter
zyn. PLAAT CCLXX'JII. Fir;. 4. Boven deeCe paan.k ABC
worè~ Je Y óboom D gelegd, met yreren klampen !ug eftigd.
vervolgens rt~n de paaien. tappen gefneeden. en de fpangrendeis E ;n(!t:'z'~r. De pa:!l zelve heeft een fcherpen rug, en
word' zoo îcheef gelegd als het zyne lcmgte kan verdraagen;
W<lnt hoe fchee';er hy ligt. zoo veel te meer kan hy het ge..
weId vim het wa:er tegenhouden. Gelyk nu voornaamelyk
by diep-;: wa:eren. al te I.ange Boomen vereiCcht worden. of
in het geheel zoo lang met te bekoomen zyn, daar zy nog.
fans in nen grond niet behoeven vafigemaakt te worden, geIyk hy F te zien is, zoo is ook de foort van Ysboomen niet
te verwerpen. welke is Fig. 5 voorgeft:eld wordt. Aan deefe
wordt het hoofd van den Ysbok A boven vier tot vyf paaIen
zoo hoog gelegd dat het te.Jkens by het hoogll:e water nog vanboven uitfteekt. maar zyn fiaart B houdt teikens de mIddel.
hoogte van het water. Hoe dezelve voor het overige boven.öp met een fiaf-yrer ab voorzièn. met yferen banden aan de
ingeh,"ide paaIen bevell:igd, maar beneden met een dubbelell
band DE. nevens de fpits c bewaard moet worden, kan men
uit de bovengemelde Figuur duidelyk zien. Wie voor het
overige, zoo wel van deere als van andere blilwaaringen der
Byug-jukl\:'n rr.eer narigt begeert, vindt dezelve in Ll!.UPOLDS
Theatro Machinarum Pontificali, § 126.

YSE LING Is eigenlyk een damp die bevriell: en zig op de aarde,
de kruiden, planten en daken der huifen zet, maar die niet
alroo,~ uit dezelfde oorzaak voortkomt. De Yfeling welke
men a!leen op de planken ziet ontftaat uit het zweet of de
uitw'laffeming die zy des nagts uitgeeven en die daarop vaft·
vriell:. Die, welke men op de oppervlakte der aarde ziet, ontfiaar uit dampen, die uit den boefem der aarde voortkomen en
die in het opklimmen. door de koude ontmoet wordende. bevriefen en nederdaalen. De laage en dikke mift:, die. als het
koud IS. op de oppervlakte der aarde fchynt te rullen. wordt
gemeenelyk veranderd in Yfeling, waardoor de Iigchaamen als
met een witte korll: omtrol,ken fchynen te weefen. De Yfeling
die men op de huifen en op de boomen ziet. ont11aat om dat
de
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de lucht vol waterdampen is. die dnrop nedervallen , doch
heeter zvnde (hn de RrlOmen, daarop ilollen.
YS.GROEF. YS.KRLDER. Is een dusd:mig vertrek. waarÏn
men ook in de heerfle Zomerdagen. het Ys vonr (mellen kan
bewaaren. Deere y,groeven dienen voornaamelyk VOOr alle
voo'r:n:1 van Viél:ualien, welken anderlinrs by heere dagen niet
verfch kan gehouden worden, niet alleen voor het hederf te
bewaaren malr ook indien zy werkclyk da;!r van aangeftoo!;en
waren. eenigfinrs weder van het bederf re bevryden. Hier
nevens wordt 00'< het Ys meni~vuldig gebruikt om al!e foor·
ten van drank te verk0elen ge1yk dan de Franrchen groote
liefhebbeu zyn \'an A LA C LACE te drinken; ook kan men uit
diergelyk Ys of SnOeu\v zelfs in 't midden van den Zomer in
groole menigte door hulp v,m 7.wart zee zout of hy gebrek van
't zelve met ge'neen zout of Sa1p':ter nieuw en ilerk Ys maa·
ken. A~T)gaande d~ innerlyke geichapel'heid en aanlegging van
deefe Y ·.!;lneven. is daar by voornamelyk daar op te zien.
dat geene warme LucfJt daar by kome. nochre eenig vogt
daar' indringen bn. Dierhalven bti1:aan deze/ven uit een ver.
wuIfden kelder, die zoo wel v;,n agteren als van weerskanten met Ilerke Leggers gemaakt en met Stroo of Riet beo
legd worden. waar in men in den Winter het fchoonlle Ys
brengt en het zelve weder met ilroo of met riet wel toedekt.
Daar men de gelegenheid heefr • kan men diergelyke ysgroef, om
dat dezelve niet veel mUlJr of metzelwerk vereifcht. met nog
grooter voordeel binnen eeq berg of heuvel Degts van Lym
of kley vervaardigen; wdnt de kley is van zig zelf van een
zeer kouJe Natuur. hou:lt de indringende warme Lucht !e~en
en h·et vogt af. In deefe ysgroeven gaJt men eerilelyk door
een langen en fmallen laag g"welfden gang. die by den in·en
uitgang met dubbelde Deuren moer voorzien zyn, waarvan de
eene uit Hout gemaakt en de tweede ui! Stroo gevlog:en is;
en ten einde de warme Lucht van buiten nog zoo veel te
minder daar in zoude dringen. worde deefe gang. gelyk als
by de mynen. nkt regt voort gevoerd. mlar van binlJen naar
den rechten hoek gebrooken. daar hy dan in 't midden, waar
hV zig naar het ,zuicJen keert. de derue dul)I)(~lde deur bekomt.
By harde en fdle winrer-nagcen worden deeze deuren open ge·
baten, ten einde de Binnen Lucht van de y,groef zo,", veel
mogc/yk kou j worde, als men nog'ans by Zomer tyj daar in
~ur. moet voornamelyk de eerUe of buitenlle deur cen eerlle
weder g-:ilooten werden, eer men de anderen opent. '1'11 EVE.
NOT in zyni/ R!I~BCSCHRY\'ING P.lI. c. 10 befchryfc aldaar,
hoe de Perliaane'l, nitc re~er:tl:aande het heete CLiMA. met
goed Succes hu~ne Ys Groeven toebereiden en op vullen.
YSKELDER. Zie het Artykel YS-GB.OEF.
VS·

YSLA; YSMA. YSMU. YSPL. YSQU. YSSE. 8,;
YStAND. Een Eiland in den noorder Oceaan, tufrchen de
Kulle;n van Noorwegen. de Brittann!fche Eilanden en Groenland. Aan de Kuften is het taamelyk wel bewoond; maar
mid1en in het Lalld is het vol van ruwe met Sneeuw bedekte
gebergtens waaronder de hooge en vuurfpuwende berg Reela
beroemd
Van dit Eiland worden naar Denemarken ver_
voert, gedroogde Vifch. Walvifrchen, traan, boter, [meer,
zwavel, afren huiden, als ook Walrus of Zeepaarden tanden.
die het Elpenbeen gelyk geacht worden. Wegens de yffelyke
koude brengt het geen koorn voort, maar de Vee'fokkerye
is 'er weêrgaloos. Het behoort den Koning van Denemarken,
die het door eenen Gouverneur laat regeeren. Het heeft twee
Bifr;hoppen en de Inwooners zyn den LutherCchen Godsdienfi:
toegedaan.
YSMARKTEN. Zyn de gewoonlyke Jaarmarkten, die in Zwe.
den op het fterke Ys gehouden worden. die naar eene oude
Koningin. Difa genaamd, nog hedendaagfch Dyfling genoemd.
en in de Maand Februari te U;>fal, te Strenge en te Quikken
op de toeg',:vrooren Stroo lt1en feefielyk gevierd worden.
YSMUUREN. Zyn een kunft/hlk van de Rufr.:n en Cofakken.
welken het Ys der diepe Grachten van hunne Veilingen in
den winter breeken, en de Ys[chorfrcn als borftweeringen op
malkando::r fchikken, ook de Muuren en de Wallen zoo lang
met water begieten. tot dat zy geheel met Ys overtrokken en
alzoo orgemakkelyk te beklimmen zyn.
YSPLOEG. Zoo wordt eene yferen Machine genaamd. die
voor eenige Jaaren uitgevonden is. waarmede men het Ys
rondom eene vefiing of van eent:; Stadsgragt in alleryl door.
fnyden en breeken kan. De gemelJe Machine heeft 11:aalen
tanden. ftaande drie of vier duim van malkander in eene regte
rye. De voor/len zyn kort, en de volgenden allenskens lan.
ger. Voor worden twee Iigte paarden aangefpannen» die de
Ysploeg of Zaag over het Ys trekken en doorzaagen.
YSQUIEPATLI. Is eene foort van Vofren of Wefeltjes in
het Weflindifch Landfcbap Quatimala. Het beeft teder zwart
haair over zyn ligchaam met een langen zwart en wit gefp.ik.
kelden ftaan. DIt Dier aaft op Slakken en Aardwormen. Als
het Hoenders of ander gevogelte kan betrappen, vreet het
daarvan niets anders dan de koppen. Zyn drek en de wind
dien het laat. fiiulten zoo affchuwelyk, dat het daardoor en
Jaagers en honden van zig weert.
YSSEL, De oude Tffel, eene groote Rivier, welke in het
Hertogdom Cleef ontfpringt en zig beneden Campen door twee
monden in de Zuid et Zee ontlaft.
YSSEL. De nieuwe Tffel. EeDe groote vaart. die haar water
boven

i:.

894

YSSE. YSVO. YSVR. VU. YVER.'

boven Arnhem uit den Rhyn ontvatJgt, en Zig by Doesbur~
in den ouden YiTel ontlaft.
YSSEL. De kleine Yffet, eene Riv'er in de P:ovintie van Ut.
recht. die bovtn Ro,terdam in de: M~,j5 valt.
YSVOGEL. Alcedû. Alc'jon. Is een kleine Zeevogel, van
grootte bykans als een Kwarrel, en de P "p;':!a· i In gloed en
fraaiheid van veelkleurige Vederen WillIg wegeevtnde Hi
maakt zyn ne!l: aan de Oevers der Zt'e; tn dj[ gtcJ! oogd zynde.
is van gedaante als een drukliopje. en heoberde z·'er veel
overeenlwmfi met de Vogdneih:n die uit Siam en Cambaj~
komen; op welken de ChiOt(eft'n z"cr vem:f. kerd zyn J en de·
zelven met gember kooken en eeltn. De fiof beft,j~t uit een
wit fpog of fchuim, uit den bek der Vogden komende, als
ze fpt!cls zyn. en door de hitte hard geworden zynde. Men
pryfi den Ysvogel als hy dood en gedroogJ is. me.Je aan, om
tegens de vallende Ziekte. aan den hals gedraagen te worden.
Anderen willen dat men hem alsdan tot poeder bref1ge. en
hetzelve met Betoniewater, zodanigen Lyderen toeJ lene.
YSVRUGTEN. Om dezelven te maaken moet men loodt:n vor.
men hebben. verbeeldende de vrugt die men maaken wil. D.n
kookt men in Regenwater wat Kaneel, Cardamon, Citro::n.
fchiIIen, Suiker en wat Citroenf:Jp. Dit laat men door een doek
loopen en doet het in de vormen. Dan neemt men vervo'gens
Ys uit de Yskelder en wryft het klein in een Mortier, met
wat zout en Salpeter. en die vormen word~n in dien Mortier
gezet en gedekt, dan zal alles in Ys veranüeren. Vervolgens
worden de vormen u;tg~klopt en op Schoteltjes opgedi[cht;
en die Ysvrugten gebruIkt om den wyn te verkoelen.
YU. Is cene Plant in China. in het Landf.:hap Quangji. uitwelke de Inwooners eene voortrcffdyke Stof Wecvtn. zynde
ko!l:baarer dan zyde.
YUCCA. Is een aanzienelyk Gewas. dat door zyne by-Iooten
en jonge uitfpruitfels vermeerderd wodt. Deeren worden in
Mei by het waiTen van de Maan afgenoiT,en. en in potrcher'
ven verplant. en eenige dagen lang in de fchaduwe gehouden.
De plant wil geen harden maar zandigen grond hebben; ook
warm en op de Zon gelegen; moet de~ Zomers naarftig beo
fproeid en 's winters ondt;r het dak gezet worden; fchoon zulks
van fommi~en verzuimd wordt, die ze in de open lucht met
paardenmifi bedekken. Ook is de Plant reeds taa:nelyk groot,
vooral eer de Bloemen uitfpruiten, naamelyk om het andere
of dt:rde jaar. Doch de Plant pleeg zelden meer dan driemaal
re bloeien.
YUVÉRA. Zie het Artykel YGA.
Y VER. lever. naarlbgbeid in hee verrigten en waarneem en van
zyn berot:p of bedi:.ming.
YZER.
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YZER. Ferrum. Is een bekend Erts, bei1:aande meerendeels uit
eene goede menigte val.l z?ur zout en vafte aarde. ruwe zwa·
vel, en een weinig kWIkzIlver. De veelondergemengde aarde
maakt dat het zig niet gemakkelyk laat flaan, ten zy het zui·
ver is en alvoorens de natuur van 1l:aal heeft aangenomen.
Wegens het weinige kwikzilver heeft bet zyne hardigheid, en
wordt uit dien hoofde bezwaarlyker dan andere Ertfen gefmol..
ten. Maar wegens de zwavel en het zuure zout dat 'er onder
gemengd is, verroeft het Iigtelyk. Al het yfer is of digt of
raauw. Het digt yCer vindt men of in graanen of 1l:ukken.
Somtyds vloeit het in de Bergwerl,en wegens de hitte van het
onderaard[che vuur. als water, zoo dat 'er de gedlame der
bladen van bygeval naby ftaande boomen, onder het voorby
vloeien ingevallen, zoo feherp wordt ingedrukt. dat het duidelyk kan waargenomen worden. ook nadat het yfer reeds
gehard is; of het zuivere yfer wordt door de geweldige hitte
van het onderaardfche vuur midden in de 1l:eenen gefmolten,
en by 1l:ukken aan de fteenen hangende daaruit gehaald. Het
ruwe yfer integendeel beftaat uit mineraale aarde met grof zand
gemend, zynde mee1l: bruin of zwart van kleur, met roodgeel
gefprenkeld, en hier-en-daar als van roe1l: beloopen, doch
blinkende en ·zwaar. Deefe ruwe 1l:ukken worden met zwaare
yferen hamers gebroken en vervolgens gefmolcen en tot 1l:erke
ftaven gefmeedt.
YZER-BERGWERK. Waarin de Yferfteen gegraaven wordt,
is fomwylen een Refervatum Principis, of een recht dat aan
den Landsheer alleen toebehoort.
YZERBLOEM. Flos Fer,;. Is een fneeuw witte, fomwylen
zilververwige, mineraale 1l:een, die zig in de Bergwerken ,op
fommige Ertfen, voornaamelyk op deo Yferfieen. aanzet. en
de gedaante van ge1l:reepte Coraalen, enz. vertoont.
YZEREN VARKENS. Dus noemt men eene vrugt, die op
het Eiland Balg. in Oofiindiën groeit. Deefe vrLJgt is zoo
groot als een Peer;, beneden rood. boven [eherp, met eene
ruwe huid. Zy groeien als druiventroffen , cn in eene won.
derlyke menigte, op hooge boom en. Deefe vrugt is inwen.
dig wit en heeft een wrangen fmaak. Zy wordt in Suiker ge.
confyt en over Zee geb ragt.
YZERHARD. Zie h!lt Artykel VERBENA.
YZERHOUT. In de Indiën. Japan en andere Eilanden. ook
in Afrika. in het land der Negers en in de Weftindien groeit
een Boom lsnoaki genaamd. wiens hout. wegens zyne onge·
meene hardigheid Yjèrbollt genaamd wordt. Het is goed tot
den grond der huifen ,maar niet tot den Scheepsbouw. Verfen
afgehouwen zynde, is het hoogrood. doch verfchiet met
'er tyd. De wortel wordt door de Schrynwerkers gebIuikt.
Do
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De Boom bloeit Jaarlyks tweemal. De bloem is veelverwig
en draagt eene vrugt in de gedaante van kerffen. waarop de
Vogels aaren.
YZERKRUlD Zie het Artykel VERBENA.
YZERVARKEN. Zie het Artyke! STEKELVARKEN.
iE
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D e vierëntwintigfle en Iaatfle Letter van bet Alphabeth. -13y de Ouden was dezt:lve een tallctter, betekenende twee
duifend , en met eene {heep daarboven Z betekende zy twee.
duifendmaal tweeduifend of vier millioenen.
In verkortingen flond deefe letter voordeefen als een teken
voor veele foorten van gewigten; fomtyds betekende zy anderhalf onee, en zeer dikwils flond zy voor eene halve .onee;
fomtyds voor het agtllepart van eene onee; en in voorige tyden is ze gebruikt om uit te drukken het derdedeel van eene
on ce of agt Scrupels. ZZ wierd door eenigen der oude Na·
tuurkundigen gebruikt om Myrrhe te betekenen, en thans
worden ze dikwiIs gebefigd om aan te duiden Zinziber.
ZAAD. Een wit. lymagtig en papagtig vogt, 't welk door de
ballen wordt afgefeheiden, en ter voortbreDging van een men[ch
ge[ehikt is. Daar is tweed er/ei foon van zaad; het een is vrugtbaar en het andere onvrugtbaar. Dit dient tot een voertuig
aan het andere, is door de Voorflanders , door de klieren.
die de inwendige oppervlakte, der fchagt bekleeden • en door
de klieren van COWPER afgekleinfl. Dat, het geene byzonder.
iyk den naam van Zaad voert, is afgefeheiden van de Maffa
des bloeds door de Zaadballen, wordt daarvandaan gevoerd door
de uitwerpende vaten in de Zaadblaasjes ,alwaar het verblyft,
om in het vervolg toevertrouwd te worden in de vermenging
aan de baarmoeder, of wel om weder opgepompt te worden.
en op nieuw in de Maffa der vogten om te loopen, alle de
deelen van dt:n Menfch te verleevendigen, en aldaar flerkte
te geeven. De Vrouwen brengen ook een waar vrugtbaar zaad
voort. dat door de eyerneflen is doorgezeigd, miifehien op
dezelfde wyfe, als dat der Mans door de Zaadballen is.
ZAAD. I~ het geene waardoor het groeibaare voortgeteeld
wordt. Ieder zaadje bevat in zig het wee (en V3n de Plant die
het moet voortbrengen; zoo dat alles oorfprongkelyk van Zaad
voortkomt, zynde van eene onuitputbaare vrugtbaarheid. Ee·
nige Zaaden blyven agt jaaren goed, doch ailcn twee jaaren
vaa:, maar zy moeten wel en droog bewaard, en van tyd tot
.
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eens gewand worden; ook doet men be11: van ze aan een
oiJ te hangen. fChryvende op ieder zakje wat zaad en
Wlnnter het gewonnen is. Om het uitfpruiten van het zaad
te verhaallen kan men het agt dagen lang in oHe Van Olyven
laatcn weeken • en fieekcn het dan in de kruim van warm brood
in de aarde. wanneer het zeer voorfpoedig zal voortkomen.
Anderen leggen het in gemeen water een of twee dagen te
weeken , en dan het w:.ter daarafgegooten en met warm zand
ge:nengi. in de Zon gezet tot dat het begint te ont!luiten.
verhaall: de opkomft en groei.
ZAADAGTIG. Dat van zaad komt, of daarna gelykt.
ZAAf1BALLEN Zie het Al'tykel TESTICULI.
ZAADBEENT]ES. Zyn kleme beentjes die gevonden worden
in de gewrigten der Beenderen van de nahand en den navoet
met de eerfte vingerledeo der vingers en teenen. Zy worden
nL?! alleenlyk in -de gewrigten tuifchen de vingerh:den onder
elk~nder gevonden, m?ar ook op veele andere plaatfen deà
ligchaams. Zy worden in 't Latyn OjJa SeJamoldea genaamd.
om de gelykenis die zy voor het groOlfte gl:deelte met het Se.
men SeJami of vlasdotterzaad hebben. Ondertuffchen zoo zyn
'er eenigen daarvan) welker gedaante en dikte in 't geheel niet
met de gedaante deefes zaads overeenfiernmen. Deefe beent.jes hangen aan de peefen vaft en zyn als in de kringbanden
ingekaft, waarvan zy niet an iers fchynen te zyn dan verbeen_
de deelen. Men ziet aan de zyde die naar het gewrigt is.
eene geringe en met kraakbeen bedekte holte. Deefe kraak.
beenderen bevorderen de beweeging deefer Beenderen op dee.
fe leden. De tegenover zyde is bolrond en ongelyk. Hunne
gedaante ver[chilt in 't gemeen. ondertuffchen bootfen zy meerder de ronde gedaante na.
Hun getal is niet bepaalder dan hunne ge:1aante bepaald is.
Die van de geleding des eerll:en vingerlids van den grooten
teen met het beentje des agtervoets , dat het onder11:eunt. zyn
de glOod1:e van al die geenen welken in 's menfchen Iigchaam
gevonden worden. Zy worden om hunne gedaante eironde ge.
naamd. Een En~elfch Schryver verhaalt op dit onderwerp
iets byzcnjers. Een zieke die van geweldige Stuipen. welker
oorz1ak onbekend was. aangetaft was. had vrugreloos al!e
middelen die men oordeelde dienftig te zyn, beproefd. Do
Geneesheer den Zieken naauwkeurig onderzoekende, vindt
eene verplaatfing van dit beentje, herlleJde het. en gen~s daar.
door de kwaal in een oogenblik. De Heelmeefter moet op
dit beentje acht ~eeven.
De Zaadbeentjes der andere teen en zyn kleiner dan die welken tot de vingers behooren. De twee des duims zyn dik-ker
dan alle de anderen van dit zelfde deel. Zy zyn by de kindeb~ Ik
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ren niet; de diklle alleenlyk zyn kraal\heenagtig by ~ezeJveM,
do'ch zy vertoenen zig maar op eenen zeLren Ouderdom
Men vindt ook Z;Hldbeen:jcs bon;,n de kno!' kr,:S VJn het .jve'
been. die vanagter gelegen zyn. SCHULZlU3 hedt 'er gezien
aan het uiteinde der dwadrt: llitl1eekï<:ls van den ('t·rlten lendenwervel, eE de Heer PETIT benevens eenige an~ere DDt.
let:dkundigen hebben ze verfeheide maaien in hçt bt;khneel.
aan de punt der rots gevonden.
De Zaadbeentjes hebben, 1 tot gebruik, om de gewri~ten
waarin zy gevonden worden te verfierken, 2. De onwrigtin·
gen daarv,m voor te komen. 3. De beweeging der buigfpieren
van de vingers te helpen.
ZAADBEREIDING. Zie het Artykel SPERMAT0NEA ORCANA.
ZAADBREUK. Een vaJfche breuk. die door etn gezwel der
Zaadballen en Zaa,jfchiltttnde vaten veroorzaakt is, en uit het
verb'vf en de verdi!,king des zaads komt.
Zl\ADDlERT]ES. Alli11!illcula Spermatica. VALHNIERE en
HARTWEKER hebben zig verbeeld, dat 'er dergt;Jrke diertjes
in hd mannl.'lyke zaad gevonden worden. waarvan ieder een
menfch zouàe weefen • en in het ey der Moeder. by de be,
zwangllt lOg \ zig doorbyten en daarin grot'Ïen ZOU1t n. AsPRUC fpot met het gevoelen der geener die de oorzaal,en van
elke krar,kheid in wormen en in alJerhanèe kleine diertjes
zoeken,
ZAAD I GEBREK VAN) Seminis de/eflu!. Or;tflilat voor een
gedeelte uit de Organa Spmnatica, en VOor een gedeelte uit
de fl:of van het zaad zelve. De Organa of wetk'uigtn zyn
hieraan [chuldig, als ze tegens de natuur kwa'lyk gt-It"hl z yn •
dat is als ze gdloo~en, te [aamen gegroeid, of re naauw zyn.
De nof d(;s Zaads is hieraan fchuld:". als dezelve of in 't ge.
heel o!ltbreekt, of al te dik is, dat ze door de Tubuii Ser.
pentiformes der ballen niet kan gevoed waden. D~ geneefing
dçr vaten, die VJn natllure kwalyk gefield zyn, is ~oor een
Geneesheer onmogelyk en hierom is 't ook nooàe:oos dezelve
te onderneemen. Maar befpeurt men dat dit oligeOlak ootfiaat uit de gebrekkelykheid der Vogten. zoo zyn 'er nog de
zoogenoemde Zaadvermeerderende Geneesmiddelen, als zoete
Amandelen, Ha[~lnooten, Kafianien, Dadelen. Boonen, Vy.
gen. Pineén , Piilacién, Ryfl, lire. en uit het Ryk der Dieren
1'rftes galt. RaJum Priapi Cervi en Tauri. ver[che Eyeren.
Mt'lk, Deners , enz. Hîeronder behooren ook Effent, Ambr•
.Aq. Magnanimitati!. Effent. Satyrio11. Chocoiad. ConfeEt, Pa'
cific. Elefluar. DiJatyrion. Vin. Hifpan. en Mal,;at. &c. Dit

volgende wordt voor cen byzonder geheim gehoudim.
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ZAADLEIDER. Is een vliesägtig kanaal dat het zaadvogt uit
de baHen in de Zaadblaasjes voert. Daar is 'er voor eiken
ba! een. Daar zyn Ontleedkundigen. die 't het afleidende vat
of het uitwerpelilde noemen. Doch deefe naam paft men maar
toe aan kleine buisjes, die het Zaad uit de Zaadblaasjes in de
Schacht voeren. Hy ontleent zyn begin uit het agtereinde of
den {bart des bybals; daarvandaan klimt hy met de Zaldvaten
op en helpt den fireng maaken; hV fcheidt zig daarvan af, by
den ring der onderbuikfpieren gekomen zynde ; daar kromthy
zig en begeeft zig naar de blaas t.ujfchen deefen zak cn de
Schacht rer wederzyde. Als hy aan het :.lgterdeeI ~ekomen is.
ontmoet hy de buis der overzyJe en daalt daarmede neder zonder zig nogtans met elkander te verwarren, en zy gaan aldus
naar de Zaadblaasjes , die by. den hals der blaas ~eplaJtft zyn.
De Zaadleider is van eene witagtige kleur. is by zyn begin
gevouwen en vry dik; wordt vervolgens dunner en glad. en
tot agter de blaas. alwaar zyne grootte weder toeneemt. en
alwaar hy zig ook plooit. veréénigt. De holte des KanaaIs
is zeer klein in vergelyking met zyne grootte; men kan 'er naauwelyks een fiilet doen ingaan. fchoon de buis zoo groot is
als eene fchryfpen. Deefe holte is overal niet evenëcns. De.
zelve is eerft zeer naauw en vermeerderd na:lrmaate zy zig
naar de Zaadblaasjes begeeft. Zy blyft 31tyd rond, fcboon het
k:n:iaal plat is, het geene komt uit de fievigbeid zyner zelfftan.
digheid. die vaR: en zeer dik is. Door dit middel loopt het
Za~d altoos uit den Zaadbal in de Zaadblaasjes , daar het tea
Ceb1l,like gelegd wordt. Het kanaal kan zig, niettegenfiaande
LIl a
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de dikte zyf1er wanden, :l.anmerkelyk verwyderen i gelyk dIt
in op~dl:o,"e Dru 1 iH;r" en In de vleeCchhrt'uk ge[chiej,.
In de ll"1nd sreep der lubhinge moet de Zaadleider niet gebonden word::n, wanl)eer oe b 11 afgebonden wordt, :7.'JO, omdat
zulks ten t>eneillaale onnut is, rerwyl het vogt, dat hy voert
van den bal die weggenomen wordt, komt, als uit oorzaake
der [menen die door deefe binding veroorzaakt worden, welke pynen uitermaate zyn, omdat deefe buis byna geheel Zenu t v;1'.zrlg fs.
ZAAD SCHIETING. Eetre werking waardoor de Zaad vaatjes
zig van her in h~ar hegreepen Zaad ontlanen. Zy gerfihiedt
door de kiaeling deefer deden, en daar de werking der water\!oortdryvers, die de buis der Schacht vernaauwen, als het
Z~:d in d~erl;! holligheid is. en het al hortende buitenwaarts
dryven.
ZJAf)SL.'\G~DEREN EN ADEREN. Zaadvaten. Zie het Arryke' i'PF.RMATrCA VASA.
ZAADSTRENG. Deefe Streng is faamengefleld uit den ZaadSl~gä Jer en ader, en den Zaadleider. Men heeft 'er ter wecièrzy je een. De Slagader galt nederdaalende van den graoten
Slaf:,äier af tot het fchaamheen toe alleen, en daar wordt zy
in renen kohr beilooren. die de ader en den Zaadleider. wel·
ken te faamen van den ZHdb·Jl terug komen. en al op~aande
door den ring der ui,wendige fchuinfche Spier loopen, be,1ekt;
zy vergez(']j dezelve onder denzelfden rok tot aan den Zaad.
b:ll roe ter wederzyde.
ZAADVATEN Zie het ArtvkeI SPERMATrCA VASA.
ZAAG. Et!o werktUig 't wëlk de Hi:!elmeellers gebruiken om
b"enen af te z~(ten, zyncle zeer klein en ligt, om met des te
meer gem~k gehruikt te kunnen worden; het blaJ moet uitneemend rlun en de tanden allerfcherpfl: zyn, ten eInde de operatie (chielyk kunne verrigt wor de. Zie Plaat CCLXXVII
Fig. 6

Zi'\AG Serra. Is een bekend werktuig der Timmerlieden. Men
meent d.lt de~zelf's gebruik by gelegenheid van een Viich of
S'ang!;lokaak is ui'gevonden. wanneer men naamt:lyk zag, dat
dt~Sldfs tanden diep inCneeden. Daar zyn verfcheide foorten
van, als Handzaag, Trekzaag. &c. - Men heeft eertyds
e'~i'e Z ;ag anjer de doodllraff\m gebruikt.
ZAAG·MOLEN. Wordt genaamd inwelke een Zaag door de
bewee;:>;!ng van he( Molenrad op- en nedergaat , en een blok.
di<~ door dezelfde beweegtng allengskens voortgerukt wordt,
doorrnydt.
Z.\'1GSPlER. Zie het Artykel SERRATUS MUSCULUS.
ZI\.i\.GVISCH. SemI. Piscis of Priftis. (In de febtbyologie)
Een

pl.cc
pi.cc
pl. C CLX-X.rrr.
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Eene [aart van Squalus, rr:et ~en zeer lange roftrum, plat en
aan beide zyden getand. Het is een van de zonderlinglte Dieren onder de Viffchen. en groeit tot "ene verb~arende grootte.
zynde dikwils meer dan twaalf voet lang, de roJtrum of fnuit
daaronder begreepen • en nau evenredigheid vry dik: het hoofd
is breed en eindigt in t;:en b~enagtigen (nu:t. van drie of vier
Voet of ;neer lang. en overal aan btiJe zvde Vl)nfZ'.,P. v;m ze'r
lange. tlerke en fchape tanJen of denticuiatien, Zle PLAAT
CCLXXVIJ[ Fig I.
ZAAIEN. Het Z ,ad in de :Ianle werpen. om daar'lan ter betlemder tyel vrug!en te verwagten.
ZAAL. Is by een Vortle'yk vertrek de pla~rs dau het Heer_
fchap, of groote Byéénkoma~n en Affemblte,. of open ta.
fel, B31 en dierge!yken houde D'e van de eedl:e foort wordt
eene HOOFDZAAL • door de Fran:chen SallOiI genoe'nd • nHaf
de tweede heet flegts eelle ZAAT. of Salet Niettegr-nll:aande
fommigen de derde foort daarby willen voegen. welken z,!
\VANDELZAALEN noemen. kan echter dezelve ten deele on.
dtor de beide bovengemelde ClafTen begreepen , fen deee ook
daarvan gezegd wOlden, het geene van eenr:: G~LLERYE ge.
zegd wordt. De HoofdzaaIen moeten \'of)rn~ame!yk tulfchen
twee hoof;jvertrekken en dusdanig gerlaadl zyn • dat men tef,
fens ook van de hoofdtrap over eene gemee1e plaa's d:JaYÏn
j\omen ran. Zy worden volgens de grootheid van den !laat en
het Paleis geëvenredigd. en dezel \len kunnen cf uit een ge.
heel vierkant. of de lengte tegens de breedte, gelyk 4 te~ens
3 en ten hooglle als 2 tot 1 genomen worden, M en vindt
daarvan fommigen die rond, en anderen die ovaal getimmerd
z,n. van welke laatllgemelde men een fraai !la.lltje in de
\Vilhelm~burgt te ,~reimar aantrefr. Deefe heeft vo'komen
de hoogtl:e van twee vertrekken. De Zr,ldering is n~ar een
vlakken boog gemaakt, zonder eelJige Piiafters, en hetfr in
het midden eene eyronde openirg. met heerlyke invattingen.
welken vanboven rondom met eene leuning omcingeld zyn.
zoodanig dat een volkomen Orche!1: boven de Z1<i1 kan ge.
plaztfl: worden, vanW2ar de klank zeer a,angelJaarn beneden
op de tafel valt. Men kan door deefe openIng, tuff.:hcll IIeele
boven elkander getl:elde G~Jlerycn met Lelon 'IJgen • rot in de
bover:ile. buitelJ het dak verhe\'el!e elJ van veele Venllets <Jer·
lichtte Koep::1 beelJ z:elJ. aan dt'weike een vliegende Engel
a~m dè Windvaan vaftgenlaakr, d:: veranderilJgen van d~n wind
:untoont. Vanb:nnen is eene fraaie. op Corintikhe Pylaaren
{hande, Gailerye rondom de Z'131, well,e de bened'>ll en boven Venflcls van elkander fcr.eidt, en fomryr!s ook t0t de
Muziek gt;bruik~ kan worden. Dus I,an de hoogte \'an dt; H.)ofd,
zaaien twee verdiepingtn of ten minfte een en eenc halve \'I'f'
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dieping hoog gemaakt worden, als boven de hoofdverdiepin~
eenige half of hangkamers aangelegd zullen worden. en in
dit gevjil maakt men beneden heele en boven halve VenfterF.
Indien egter eene diergelyke Zaal zig in het midden van 't
Gebouw bevindt, en doorgaands van weerskanten Venfters
heeft, kan men ook groote Boogvenfters daarin aanbrengen.
De gemeene ZaaIen word6n zoo wel In de Hoofdgebouwen
als in de vleugels zoo bekwaam geplaatft, dat zy den fllamen'
hang van de WooD\'ertrekken lJiet bederven, cn dierhalven
niet alleen byzondele ingangen hebben, maar ook genoeg lkht
en lucht fcheppen, D;!efen moeten volgens de, by de Hoofdzaaien oIJgegeevcne verhouding, veel naauwkeuriger ingencht
worden, en men ziet daarby alleen!yk op haare wydte of ruim.
te. Wanneer het midden van 't Gebouw een voorfprong of
uitftek k:Tgt. en men verhoogt hetzelve eene verdieping in
het dak, zoo dient deere ruimte tot eene fraaie en by Zomer.
dage . . zeer luchtige en koele Bovenzaal, die niet aileen aan
het Gebouweene aanzienelyke faciata geeft, maar ook van
binnen een aangenaam ProJpeêl; maakt, omdat Illen veräf van
zig zien kan.
ZAAR. Du~ noemen de Perfiaanen en Arabieren het Gift. Hier_
vandaan Belzaar, by verkoning Bezoar, een Koning van het
vergift.
ZABACHE. Een groot Meir aan de Europifche en AHatifdle
grenzen. tuifchen klein Tartaryen en CircafIien. Men re.
kent deszelfs omtrek op 600 0:)0 Schreeden, en het ontlail:
zig door de Zee-engte van C ,{fa in de zwarte Zee.
ZABBATH. Of de Ruftdag, een plegtlge Feeftdag der Jooden
of de zevende dag nn de week, of Saturdag, beginnende van
Zonnen-ondergang des vrydags. tot Zonnen-ondergang des Sa.
turdags.
Het waarneemen van den Zabbath begon met de Waereld;
want God de H<:er, zes dagt:n gebruikt hebbende tot de Schep'
ping, beftemde de zevende, om door de Menfchen als een
dag van ruft g,:"bruikt te worden, ter gedagtenis van die groote
gebeurtenis. Op deefen dag moefien de Jooden zig vlin allen
arbeid onthouden, en zelfs ruft geeven aan hun Vee. Het
was hun niet geoorloofd om verder- buiten de Stad te gaan dan
oui[end Cubic·voettn. of omtrent eene myl; eene gewoonte,
ontleend van den afftand der arke van de tenten der Iuaëlieten, in de Woeftyne, na hunnen uittogt uit Egypten; want
terwyl het op den Sabbath geoorloofd was om naar den Tabernakel te gaan 0111 te bidden, zoo beilooten zy daaruit, dat
het neemen van geene grooter dagrdfe gcene vt:rbreeking van
de Sabbalhs ruil: zyll konde.
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Gelyk de zevende dag een rulldag was voor het Volk, alzoo
W~~ het zevtnde Jaar voor het Lar>d; zynd~ het niet geoo;loofd Om in dit J.lar te ploegen of te zaaien, en alles wat ( e
aarde voortbragt • behoorde aan den armen ;dit wied het Sabbathjaar genoe-'Tld. O:n die reden waren de Jooden verpligt ,
Om Wc-:duurenJe de zes Jaaren en meer byzoD?er het laJtlle,
een genoeg[d3 w'n voorraad voor hitt SalAnrhlaar op te doe!'_
De hetlend:ugfche. zoo wel als de oude Jooden zyn zeer by.
geloovig in het waarneemen \'an den Sabb3'b; zy behandelen
geene wapens. goud. zilver, tn h:ot is hun zeifs niet geoor·
loofd om dat alles aan te raak en ; ook geea Kandelaar noch
iet. dat tot het vuur behoort; om- welke reden zy des vrydags
hunne Lampen op!l:eeken die tot het einde nn den Sabbalh
branden.
ZABEL. Zie het Artykel SAIlEL.
ZA CA. Dus noemen de Turken dat gedeelte hunner goederen t
dat zy tot onderhoud der armen bepaald hebben. 't welke
doorg;ilnds het tiende gedc61te vaT) elKS inko'Ilen behoort te
zyn. volgens het gevoelen van hunne Lecrämm; fchoon de
Alcoran zuiks niet bepaaldelyk te kennen geeft.
ZACINTHA. Cichorium Verrucofum. Is een hruid dat veelc
Stengelen maakt, omtrent lInderha;ven voet hoog. zyn1e rank.
inwendig fpomä'itig en getakt. De bJajen ligf!,',n langs dt'n
grond. De bloeffem groeit op de toppen der Stengelen • in
de gedaante van een boffe van geele bloemen, d!e in cene
Kelk fteeken, welke uit eenige bladen, gclyk Schubben be.
ftaat. Als de bloefIem voorby is. verandert de keik in de ge.
daante van een roosje. maar geribd. op de wyze van een Me.
loen. Ieder ftuk of Rib is een Zaadvakje , befluitencle een
Zaad. dat vanboven een zwarte baard heeft. De wortel is
lang en met vefelen bezet. Dit kruid groeit op het veld; heeft
veel Sal Effentiale en Olie. Men zegt dat bet een middel is
om de wratten te verdryven. Het zuivert het bloed en zet het
water af.
ZADEL. Zie onder bet ArtykeI RvscHooL.
ZADELKNEGT. Is onder het opper-Stalmeefters amptte Wee.
nen eene aan!!ienelyke bediening, zoodanig dat ook voornas.
me Lieden. om die aan te neemen , geene zwaarigbeid daar·
over maaken.
Z/\DELMAAKER, Deefen hebben een gerchenktAmbagt. In
Neur::nberg en Augsbur~ maakcn ze tot een Meefterftuk twee
groott: Tornoy-Zadels. met Fluweel en Laken overtrokken,
zynde de eene met fierke meffing. de andere met yfer beilagen. Zy moeten niet alleen het een en het an(lt,r daartoe
fmeeden, maar ook het hout met veel moeite zelfs gereed
l1.laaken.
ZAFFA.
Lil 4
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ZAFF A. Is een mineraale Steen, waarmede de Chineefen het
porcelein blaauw verwen.
ZAFFERA. Saffra. h eene blaauwe mineraale Steen. waar.
mede het glas en het zoogenaamd gemeen Porcelein blaallW
geverwd wordt. Hierom wordt deefe Steen van de Hollan·
ders zeer gezogt en verder naar Engeland, Franktyk en el.
ders verzonden. Hy wordt dus genaamd. omdat hy ten op·
%igte zyner blaauwe kleur met den Sapphyr overéér;komt. De
vermaarde DlIitfche Konften~ar IÜ,JNcKEL. in zyne volmaak.
te Glasmaakerye, pag. 57. meldt. dat de Zaffera uit het ver·
gifte Cobalt gemaakt wordt. Men vindt 'tr twee foorten
van. als geheele en gepulverizeerde. De eerlle wordt de
fyne. de andere de gemeene genaamd. omdH deere laalil:e bui·
ten twyffeI met meer zand gemengd en daarom zwaarer is dan
de geheeJe. Beide moeten ze van eene fraaie blciauwe kleur
~yn, want die is 'er de proef van. Tot het glas fchildeum
beeft, met de Zaffera {)mtrent hetzelfde gebruIk, de zoogenaamde Magnefia , zynde een zwart Erts. het Antimonium of
fpiesglas niet ongelyk; doch veel murwer en vol kleine ihee.
pen. Deefe ftof komt uit Piemont, in ftukken van eeno ver·
fchiIlende grootte en van tweeder lel foorten ; de eene is graauw
en zeer zeldfaam; de andere zwart, in de gedaante van een
Zeilfteen. Zy moet fraai glinfterend en nict fteenagtig zyn.
ZAFFRAAN. Zie het Artykel SAFFRAAN.
ZAGAIE. Is eene foorc van groote Worppylen. hoedanigen
. de Mooren in den ftryd gebruiken. Voomaamelyk weeten zy
te paard behendig daarmede om te gaan.
ZAG U Is eene groote Boom, gelyk een Palmboom. die op
het Eiland Ternate, niet verre van den Evenaar gelegen.
groeit. Op zyn top draagt hy een ronden bol, in wiens mid.
den eene foort van Meel is, van het welke de Inwooners brood
bakken.
ZAHURIS. Is de naam van zekere Luiden in Spanjen , die men
. voorgeeft dat zulk een fcherp gezigt hebben, dat zy zelfs de
waterleidingen. metaaIen , [chatten en lyken onder den grond
zien kunnen. Deefe menfchen hebben ongemtlen roode 00'
gen.
.
Z.\IMS en Timarioten. Zym in Turkyen zekere [oort van Sol·
daaten. die hun onderhoud van zekere Landeryen hebben.
welken hun de groote Sultan als Leen- ofRidderlyke goederen
heeft ingeruimd. De Zairas moeten van ieder 5000, maar de
Timarioten van ieder 3000 Afpers inkomen eenen Ruiter
houden. dien zy Gebelu noemen. Zy zyn iN :Regimenten ver·
deeld. waarvan ieder door eenen Overften , AIai Begier ge.
naamd, gecommandeerd wordt, en zy zyn verpligt om van
der Jeugd af in den Oorlog te zyn, lUl zoo wel te water als
te
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te land te dienen, waarom zy I als kinderen, in korven, en
als oude lieden, in draagftoelen agter het leger gedraagen
worden.
ZAIN. Cbeval Zaill, Zoo wordt een paard genaamd. dat noch
graauw noch Wit is, noch eenig teken aan zyn haair heeft;
don];er~raauw. Het is ook een Sreen, die het rood koper
geel maakt, y,Cin of het wyfken van Antimonie genaamd.
~AIRAGrA. Eene foort van Waarzeggerye, by de Arabieren
in gebruik. gefchie3ende door verfchc;ldc; WielLn of Cirkels,
Concentriek tot malkander. en gemerkt met onderf(heidene
letters. die gebragt worden om aan mall<.ander te beantwoor'
den, door het beweegen der Cirkels, volgens zekere re.
gelen.
ZAK. (In de Anatomie) Een bekleedfd dat de fiof van een
Beursgezwel omvat. De Zak is nik wils een klieragtig hlaasje I dat, naarmaate het meerder ftoffe bevat, medegeeÜ en
wyder wordt.
ZAKJE. Deefe naam is aan twee vlie,- en fpieragtii!e Zakken t
. die tegens malkander liggen. en de Z1a jbalien opf1uïten t ge.
geeven. Zy zyn uit twee vlieren ge:na~kt. waarvan het eerfie
of het buitenll:e eigenlvk ht!t Scrot!l!1f, genaamd wordt en het
tweede Dartos hiet. Deefe Zakjes zyn meer of min flap in
verfcheide onderwerpen. 't geen eenen ftaat. welke tegen
dien der Uerkte en gezondheid overftaat,te kennen geeft. HetZak.
je is by fierke lieclen kOf[ en het Scrotum is gerimpeld; 't welk
gefchiedt door de faamentrekking der vefelen van den Dar,os.
fchoon het bef1:aan der Spier.vdelen tegenswoordig ontkend
wordt. Niettegenf1:aande bllide Zakjes veel en een vry flap
fponsw.eeffel heb':len, zoo is h,'t zeldfaam daarïn vet te vinden;
doch daar worden dik wils lu;btgezwellen en waterbreuken doer
infi:tratie gemaakt.
ZAKPYP. Deefen zyn van verfcheide roorten in Duitfchland.
I. De zoogenaamde Bok I die maar een groot lang hoorn tot
het Il:emmen heeft, en de lengte van C bereikt; fomwylen
nog een quart laager. 2. De Herders Pyp heeft twee pypen,
B en F, met eenen fireek om 't ftem men, en agter geen 8uim •
gat; en kan bygevolg niet regt gedw')ngen worden. 3. Het
zoogenaamde Hommeltje heeft ook maar twee ftemmen, F en
C. beide met eenen ftreek. 4. D~ Doedelzak, heeft drie fiemmen. het Dis, B I en Dis; het laatile met twee ftreeken, het
eerfie met eellen ft;eek; heeft voorts een duimgat • en gaat
beter dan de Herders·Pyp. S. Daar zyn ook Zakpypen met
een blaasbalg I als een LiefhelJber den wind (paaren wil, of
niet graag het winrl~at in zyn mOPld heeft.
ZALF. Zie het Artykel UNOUENTUM.
ZALM. Is de edelfte àer Vlffchen, fterk van ligchaam en fraai
L II 5
ge[chubd.

905 ZALP. ZALT. ZAMA. ZAMO. ZAND.
gefçhubd. De rug is donker purperverwig , maar de zyden
Jigter en gllnfierend. hier-en-daar zwart gefpikkeld. Aan den
buiK is ty gantfch wit en heeft aan dezelve en op den rug,
eenige vinnen; maar op beide zyden van den kop vier bloed.
roode vifeoöoren. Zyn bek is klein van opening. De tong is
wit en zoo hard als been. De Zalm is een Piscis anadromus,
dat is, tirugloopende Vifeh. en komt zoo wel uit de Wel1zee
de Elve op, tot aan de Zalmvangft , door de Vorfiin van
Anhalt naby Deffau aangelegd, als uit de Oofizee in den Oder.
tot in Silefien [chocn die in de E!ve gevangen word"n. heter
worden gehouden. dan die uit den Oder komen. In de Elve
of in den Oder komende, verlieft hy zynen nauwen Zeefrnaak •
en nadat hy het zoete water eens geproefd hleft, keert hy
zelden in Zee terug; maar brengt in den herm zyne jQngen in
de ftroomen voort. Deefe jonge Zalmen begeeven zig vervol·
gens in Zee- Aldaar groot geworden zynde. keeren ze weder
naa.r de S'roomen. Zyn vleeCeh is roodagtig, vet, [maakelyk.
bekwaam voor de Maag en voed faam ; doch te veel genuttigd
zynde. verwekt zyne vetheid een Walg. en vervolgens niet
zelden eeg koorts. Hy dient derhalven voor geene zwakke
menfchen. als zynde voor dezelven te zwaar om te Yerteeren.
en veroolzaakende by hen doorgaands opblaafingen en dik
bloed; doch in eene jonge en f1:erke Maag geeft hy een goed
voedrel. De jonge Zalmen van 6 of 7 duim worden voor eene
Jekkernye gehouden. De volwaffen zyn beter in de Stroom en ,
voornaamelyk die zig maar een rVd lang in dezel ven ht;bben
opgehouden; maar niet; gelyk SALVIANUS in BONDELETlUS
meen en , hoe verder ze zig tot den oorfprong dt:r -Stroomen
begeeven, dat ze dit:s te beter zouden zyn; daar ze integendeel door den langduurigen arbeid van zwemmen mager worden. En als ze hunne kuit [chieten J pleegen ze veele kopervlekken te hebben; waarom 'er zig in dIen tyd de Engeifchen
van onthouden; vergelykende die gevlekte Zalmen met gortige
Zwynen.
ZALPETER. Zie het Artykel NITRUM.
ZAL TBOMMEL. Eene kleine Stad der ve;éénig1e Nederlanden.
in de Provintie van Geldtrland , aan den linke: ö ;ver van de
Rivier de Waal, op bet Eiland Bommeierwaard.
ZAMARINS. Zoo worden cie Koningen van Calicut, op de kuft
van Malabaar • in Ooft-Indiën , gen~amd • welken niet meer het
voorige gezag bezitten, na dat de Portug<:c[en zig aldaar ter
nedergezet hebben.
ZAMOLXlS. Een Difcipel van Pythagoras en wetgeever der
Thracen. vanwelken hy na zyn' dood goddelyke eer ontving.
ZAND. Arena. Is wel een gemeen ding. maar het heeft DOgtans veel nuts. VITRUVIUS be(chryft drie [oorten van zand;
het
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het gp.graavene. en het Rivier- en Zeezand; welke eerfie [aart
hy naar deszr'lfs verwe, wedn onderfcheidenlyk verdeeld.
Men heeft ook etne foon van Goud.Zand, 't welk fOlltmige
Rivieren leveren en waaruit Goud gewa(fcnen wordt. Eene andere [oort van Zand leven de Grana~tfieenen op : gelyk (;en
ander weder het een of ander min ot meer vaft metaal met zig
voert, of in zjg b~\'at.
ZAND. Hierdoor wordt ook verfiaan, het Zand of gruls, Arenrûa, 'r welk met de p!s geloO: wordt. van die geel;cn die met
den l1:een of het Graveel gtkweld zyn.
ZANDBANKEN. Zoo worden zekere heuvekn in de Zee genaamd, die of boven het water uitfieeken , of onotr hetzelve
verborgen zyn. Sommigen zyn zeef gevaar/yk voor de Schee.
pen. die dacirop aan fiukken kunnen 1l:oo·en. Op Ber.;werken
zyn het groene wanden, die men fomwylen in het afzinkell
ontdekt en doorbreeken moet,
ZAND LOPER. Dit bekend lnf1:rument is van t;(~n nuttig gebruik, voornaameiyk op verafgelegene Lar.dwun:ngen , Jaar
men geen klokkan hooren. Die v~ngtblandt 0; l()ûJ zand zyn
de beften. Ten dien einde maakt men een houten kas, waalÏn
zes Zandloopers naa1l: malkander 1l:aan, loopende de eerfie 6
uuren. ce tweede 'i uwen, &c., tOt I uur lOe.
ZANDLOOPERMAAKERS Dee[en worden binnen Neurenburg onder de gefperJe kubagten geteld. Z,/ maak en tot ern
Meefterfiuk: 1) een klein"! Zandloo;.'er met Loodzand 2)
Een ZanclJooper met vier grafen, van wit Zand, van wdke het
eerfie het Quartier , het tweede een halfuuur, het derde drie
Quartrer. en het vierde een geheel uur te kennen geeft 3) Eelt
glas van 3 uuren, imgelyks met wit Zand gevl:Ild. 4) Een Zandlooper van twee glafen. van welken !Jet eene in een half het
andere in een geheel uur uitloopt; waaruit blykt dat de Zand.
Joopers , zoo ten opzigre der grootte van de glafen. als van
het Zand, zeer ver[chillende zyn. Wat de grootte aangaat.
fornmigen zvn naauwelyks een virger lang, die nogtans een ge.
heel uur loopen; fommigen zyn ruim eene el hoog, die men
na drie, vier of meer uuren eerll: behoeft om te keeren. Wat
aangaat de glafen, deefen zyn of van eene gemeene [Dort. en
doorgaands eenigûnrs rond, of ook langwerpig ,en daar ze [aa·
men gevoegd zyn. fpits; en dee[en worden thans 'loor de beften
gehouden. Het zand is of rood. en wordt) gegraaven zynde.
van de Zandloopermaakers gewasfchen en gedroogd; voorts in
eene pan gebraaden. ten einde het fraai rood van kleur warde.
Daarna wordt het door verfcheide zeeven • van welken de eene
telkens fyner is dan de andere. wel twintigmaal gezift. Ofbet
zand is wit; wordt uit Eyerfchaalen gebranut. en op dezelfde
wyfe gelyk het roode Zand geprepareerd. Het tin en lood wordt
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insgelyks tot Zand gemaakt, en daarmede de GJafen. om het
uur aan te toonen, gevuld. De omilag of het huis van eenen
Zandlaaper is of van hout of van geel koper. Van de laatfie
foort zyn fommigen die men verdraaien en zonder letfel in zyn
zak draagen kan. Men maakt ook. voornaamelyk, tot kleine
Zandloopers , de huifen van Elpenbeen; ook wel van Zilver.
zynde fomwylen met kofl:elyke fteenen ingelegd. Wanneer nu
alles, naamelyk glafen, zand en huisjes faamen gereed zyn I dan
worden de Zand.toopers op deeCe navolgende wyfe gemaakt:
het eene glas wordt met zand gevuld; het plaatje daarop ge·
legd. met een naald of els doorftooken. Het aedere glas wordt
'er op gepaft en faamen met pek rondom befmeerd. Dm wor·
den de Zandloopers ,clus gemaakt zynde. faamen gelyk opgefteld; en de geykte omgekeerd. Als deefe uitgeloopen i~, worden alle de anderen omgelegd I wederom geopend I en het gee"
ne 'er niet uitgeloopen was, daaruit gefchudt; vervolgens an·
dermaal wegepekt, met een draad omwonden en in hubjes of
kasjes gezet.
ZANDKLOOTEN. Zie het Artykel TESTICULUS VENRREUS.
ZAND,REKENING. Alitbmetica Armaria. Zoo wordt de diep_
zinnige uitvinding van ARC!lIMEnEsgenoemd, door welke met
gemak een groot getal kan uirgefprooken worden, en nogtans •
gelylt hy wiskun(l:ig beweefen heeft, groott:r is dan het getal
van alle Zaadkorrels. waarmede de ruimte van de geheele
waereld. tot aan de bovenlte vafl:e fl:erren gerekend. zoude
kunnen opgevuld worden. Het nut van deefe zaak befl:aat daarin, dat men eene groo:e en bykans oneindige rye van getalen t
zeer fpoedig en met gemak leert bcgrypen. ARCH1MEDES
fchreef daarvan een geheel Boek, en bewees dilarïn de moge.
]ykheid van deefe zaak, 't welk vervolgens J C. STURM, nef.
fens de overige 'Schriften van Al'chimedes uit de Griekfche in
de DuitCche Taal overgezet en met aanmerkingen voorzien
beeft.
'
ZANDZEE. Is eeDe wyduitge1l:rekte Landftreek ,vol van Zand,
in het fteenagtig Arab:ën, in Allen. tus[chen Egypten en Pa.
leftina. tegens de midJdlandfche Zee gelegen. Eene andere
Zandzee vindt men in het Woefl:·Arabien. die eene groote
Zandvlakte beflaat, en die dezelve doorreifen ,moelen in beo
flootene kasfen op kemelen zitten. en hunnen Cours houden
naar het Compas , gelyk de Scheepen in het water. De reis
door deefe Zanjzee duurt 12 geheele dagen. en onderweegs
vindt men geen water <!lan hier en daar iets in putten of groet
ven, 't welk echter ondrinkbaar is, en daarom die reis niet
alleen moeielyk valt, maar de brandende hitte, de geweldige
zwaare ftuiving des zands, gevoegd by 'c gevaar, door het
ontftaan van eenen harden wind, wanneer men door het zand
kan
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kan overfielpt en daar onder begraaven worden. maaken deefe
felS zeer bezwaarlyk. Voorts geeft men ook aan de groote
WOdlyne Zaara in Afrika, den naam v;;n Zandzee.
ZANGE"RES. Was een oud geCchut, gelyk de Nagtegaal en
Cchoot 50 pond yrer.
ZA NG M I~ESTER. Pbilomufo.r. Deefen worden door den geleer.
den Wagen feil , in zyne befchryving van de Dl1it[che Zang.
meel1:eren, zynde agter zyn Commentariu.r de Civitate Noriber·
genfi gevoegd, by uitneemenheid gepreefen. Te weeten , zV
moeren de liederen, welke zy o?!lellen. met veel bedagtfaam.
heiJ maaken, noch omtrent het rym de wetten der Dichtkunde
overtreeden ; maakende niet dan il:atige en meeil: geeftelyke
Gezangen. WAGENSEIL voegt 'er by. dat hunne faamenkomft
in des H. RoomCchen Ryks Politie·Ordonnantien geauthorifeerd en geconfirmeerd is: dat ze zig met hun zingen by veele
voornaame Potentaaten hebben aangenaam gc;maakt, i'lebbende
zelfs verfcheide geleerde Mannen onder hen gehad. Eindelyk
zegt WVGENSEIL, dat deeze zangmeeners nu onder de Chris·
tenen zyn, het geene eertyds de Barden onder de oude Hei.
denen geweel1: zyn, naamelyk zulken die, ter eere van God
en de Heidenen, liederen opftelden en zongen. Het begin
der Orde of des gezelfchaps van deeze Zangmeel1:ers, willen
fommigen van de tyJen des Kei[ers OTTO de I afleiden. Ver.
volgens heeft zig deefe zangkomft, onder zeer veele kunil:·
genooten in geheel Duitfchland uitgebreidt, zoo dat ze niet
alleen aanzienlyke penuoenen of jaarlykfche wedden van Kei.
feren, voril:en en l1:erlen, maar ook van Keifer KAREL de
I V. een plegtigen Wapenbrief kreegen, waarin de Ryks.Adelaar,
nevens den Boheemfchen Leeuw te zien waren; [choon ze na.
derhand eenigunts in aanZien verminderd zyn; tot dat eindelyk de beroemde Zangmeel1:er genaamd HANS SACHS de oude
achting her11:elde. Waarom hy ook van den bovengemelden
WAGe:NSEIL genaamd wordt de Patriarcb der ZangmeeJterm.
Sedert zyn nog vee Ie deefer kunfigenooten in Duitfcnland,
voornaamelyk in de voornoemde il:ad Neurenberg, te vinden.
ZAP-GROEN. Duccus Virili.r. Is een dik gekookt groep rap,
dat, zoo in DuitfchJand als elders gemaakt wordt. naamelyk
van krl1isbt:uen, Edoch het wordt zeer vervalfcht en fomwy.
len in kleine, fomwylen in groote blaafen verkogt.
ZAPOTUM. Is eene vrugt uit Nieuwrpanjen in de Weil:.ln.
diën by de fpaanfchen Zapoto blanco genaamd. Zy is van ge.
daante en grootte, ge/yk een Quee-appel, aangenaam van
fmaak. maar ongezond. De kern deefer vrugt worJt voor een
gevaarlyk gift gehouden. De Boom zelfs op welke deere vrugc
groeit. wordt by de Indiaanen Coc bit l.apoti genaamd. De

bladell zyn gelyk die van Oranje boolDen, 1taande drie en dri"
in
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in een z:=l.eren affhnd van malkan,Lr. De blot:!Tem is kleinen
,.l'
Ii
geel.
ZARATHAN.
Is een haru,
o~ge,yk en mertelyk gezwel der
bor1l:--!";. h'J71~ gelyk de kanl,er.
ZARDO~lXSTEEN. Zie /Je r Ar') kei SARO('NIX.
SAYOLlIA Dus wordt eene H,Hje in W.ldt '!"rterYf'" ge.
naamd. Door cene Horde VU/lalt men dOOlg.!an3s een ;!elel·
fchJp van Tartaaren, die !Dt'fdg .'aal van wi·onplaats verande.
ren, 0'1 he'er weiland V(lor hun vee tI! vinJen.
ZE,". Zie het Artykel SPELT,
ZEBLICUM. Zie het !\r:YKel SERPENTYN'TEEN.
ZEBRA. Zecora. Is een E,~yj'ltifcl;e Wou j-E.~c/, zynde fp1i en
van ge1aJnte gelyk een Plard, m~t een'bfi'jlS lar ge ooren.
Zyne huiJ is vol zwarte en wiue, of Rnauwe cn witte (hee.
pen, telkens de een om den anjer. Dus zyn nict a!/e~n kop,
hals en I:gchaam. maar zelfs de voelen ge/yk ais gefchi/ded.
Hy worJt wcger.s zyne fraaie ge·jnanle zeer hoog gefchar en
fomty.ls voor J 4 of IS, 000 Duca31en betaaH, en wel tot
een prefent aan voornaame H;;!erer. gezenden. Z '.e 'er eene af.
beeldir~ van PLAAT CCLXXVIII F'g, 2.
ZECHINI. Eene Munt, doen,te in venetien 19 Lire, 10 Soid.
Eene Zecbillo r!lSpUO doet 18 Lirt:.
ZECORA. Zie het Artyke/ ZEBRA.
ZEDARO:.'-I, lns..;elyks Scbedir. Zoo heet in het byzonde r eene
Ster van de derde grootte oy de oorfl van Caffiopea. HE v EL
fielt voor het jaar 17°0, in zynen Prsdro;no Aflrollomice. pag.
278. dcrzelvérlengte 3·,37/,28'1 't:f; de breedte 46·,371,
2'1,11, tegens het noor·jen.
ZEDEN. Hierdoor verflaat men de gewoontens en gebruiken;
de gea:uJheden en geJra1;;ingen der verkilil/en.le volken,
zoo in het Bur.:t1}'kc als in het Godsdicr.fiige; in w,·Ikcn oP'
zipte rlikwils by het eene volk, tegens het andere vergtieellen J
c._~ gr{)ot verfchil gevonJen wordt.
ZEDEKUNDE. Deeze handelt van de deugden, ondeugden.
benllof\ten en van het hoogl1:e goed of de gelukza/'g'leid eer
menfchen. Men noemt ze om rlie reden ook eel;e ltt'r de
Fillibus, en behel5t in een rui'nen zin de meel1:e dede'l d.:r
praébcaale en zedelyke wysbegeerte, welke de \'erb~leTlng en
bepaaling van den menfchelyken wil tot hun onderwerp heb.
ben,
ZEDOARIA. Is een knobbela,gtige en een weinig te raamen geperfie wortel, van buiten witagtig grys, maar van hlnnen
bruiner, hebbende een Scherpen en eenigGnts bitteren en Speceryagtigen fmaak, en een aarigellaalllen reuk; ze wordt uit
Ooftlndien en voornaamelyk uit Bengalen en Malabar , aiwaar
ze van zelfs groeit tot 00$ gebragt. .Men villàt 'er verfcheida
foor~
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foorten van Zedoaria als l~nge. ronde. bultagtige; doch deeze
allen zyn maar onder[cheldene deelen Vdn ce., zelfde wortel.
And~ren voegen 'er nog by der Ara'-1leren Zerwnbetb, rloch
deeze, zegt m~n dat. niee anders is ddn de ronde Zedoaria.
maar die welke Zezioar AVlCENN JE ge'laamd wordt. is e~ne
andere foort en is zelfs ook in lndlën heel zddzaam.
A:le [oorten van Zedoar. Wortel moet zyn had, zwaar, droog
en niet bros, he1;JbenJe een heeten en Speceryt'agtigfn fmaak ;
hoe minder veCelen daaraan zyn, hoe ze beter is. Ze heeft
eene g\flryvende krag!, en wordt tegen~ verlooren eetlu11:,
kolyk, verkoude Iyfmoeder, en de opgetlop!e maandfionden
gebruikt. De Prreparata daarvan zyn Radix COlldita, ConjefJio.
ExtraEtum Oleum, Aq. deft. en BalJamus.
ZEE. Aldus worden de groote wateren, die het laag11:e en
groot11:e gedeelte van onzen Aardkloot bedekken. genaamd. Zy
zyn doorgaands zout, op deeene plaats meer dan op de andere
en \'an kleur blaauwagtig naar het groen trekkende, van welke
de Rivieren, door derzelver helderheid en den zoeten fmaak,
maar de binnenland[che Meircn door hun fii!{ban. en beide
door haare mindere ruimte en ligging onderfcheiden zyn. De
groo!e waereldzee wordt de Oceaan g~naamd. en daadn befpeurt men de Eb en vloed, van den Equator :lf~ Aan deefe
zyde van de Amerik2anfche Landen, noemt men dat gedeelte
der zee. Mar del Nart of de Atlantirche zee; maar aan de allA!
dere zyde van de AmerikaanCche Landen, beeft zy den naam
van Mar del Z,:r of Mare Pacificwn, dat is de Z:lÏd'of 11:iI!e
Zee. Het gedeelte van den Oceaan, dat onder den Noordpool
begreepen is, word de YCzee. ook de witte Zee en tegen
Zweden en Denemarken. naamelyk aan geene zyde van de
zond. de Ooil:zee of Mare Balticum genaamd. Van de zond
af tJt aan bet Naauw van Calais, wordt dat water de Duitfcbe,
ook de Noordzee, maar aan de kuil:en van Bretagne en En_
geland. de BrirtanniCche Zee genaamd. De Middellandfche
Zee is de geene, die van het We11:en ten Ooil:en in de landen'
indringt. en Europa. Afia en Afrika van malkander fcheidt;
ma~r zy heeft ook haare byzondere benaaming j want aan de
Wet1:zyde van Italien wordt zy de Ligulbfche en de Tofcaan·
[che Zee; aan de Oo11:zyde van ItaIien, de Golf van Vene.
tien ot de Adriattfche Zee; tegen Griekenland de Jonifche
en Egeefche Zee; tu{fchen den Helle[pont en den Bosphorus
de witte Zee. of Mar die Marmora genaamd. en verder op ten
Noorden heeft men het zwarte Meir of Pontus Euxinur.
voorts vindt men ook nog andere byzondere Zeeën of Mei.,
ren. by voorbeeld: Caspifche. roode. doode. Arabifche. Indi[che Zee. enz. Invoege byna ieder Land aan de Zee. waar..
aan h(;;tzelve gelegen is, den naam. geeft.
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ZEE A; ZEE· B. ZEE. C.

ZEE AAP Zie het Ar:ykel Sl1t1:fA, MARTNA.
ZEE.ADELAAR. Aq!tzla In h~c Franfch Rattt de m~r, is een
ZeéVI[ch, gelyk een Roch, doch breed er. Hy is plat, wit van
buik. gro:;;oblaauw op den rug; hebbende /laaft zynen zeer
langen fiaart een angel, wiens fteek vergiftig is, Hiermede
fieekr en doodt hy viifchen die hem te na komen. Zyn vleefch
is week, walglyk en ongezond, [tn zy het met eene raus van
Ajuin genuttigd wordt. Zoo dra hy gevangen wordt, moet
hem de ftaart en angel gefneeden worden.
ZEE.AJUIN. Zie het Artykel SCILLA.
ZEE.BALLEN. Zie het Artykel PILlE MARINlE.
ZEE·EOESE M. Sinus. 10 't Ita1iaanfch GoJfo, is een gedeelte
der Zee, dat met land omringd is en maar éénen ingang
heeft.
ZlrE.BOOM. Zie het Artykel UMBILICUS MUINus.
ZEE.BRAASSEM. Is een lange maar zeer dikke Zeevifch.
weegen;!e drie of vier, fomtyds wel 10 pond, Hy heeft zeke.
re fteenen in zyn hoofd, Synodontides genaamd; zyn keel is
groot, de fnuit fpits en de bek met eene menigte tanden,
gelyk zaagjes, bezet. De oogen zyn groot, de rug dik en
verhevt'n. De beide zyde zyn ingeboogen, rood en eenigfints
wit. De buik is zoo blank als zilver; de ftaart krom. Mell
vindt he:n gemeenlyk in de Golf van Venetten. Hy aaft op
andere vilTchen en is zelf. goed tot fpys. Hyopent en herftelt
de ver/oor en kragten. De !teenen van zyn hoofd, vergruifd
zvnde. zyn een middel voor den fieen.
ZEE.BRIEVEN. Zyn opene Brieven, die men van de overig·
heid van ecne plaats verkrygt, waarmede men gerechtigd worde
om op zee te vaaren. In deeze Brieven fiaat de naam van
den Zee· Kapitein en van het fchip en deszelfs Jaading, ook
wie de Eigenaars daar van zyn; aangetekend.
ZEE COMPAS. Is een loftrument, waarvan men zig ter Zee
bedient, om de ftreek welke men zeilt, af te meeten. In des.
zelfs wêefenlyke ftukken komt het met de overige (oorten van
Compaflèn volkomen overéén ,maarde kas beftaat in 't gemeen
uit houc en is of rond of vierkant. en deszelfs diameter van
binnen zes tot zeven duimen. De bodem is meeftendeels los
daarin gemaakt of gefchroefd. ten einde men dezelve daaruit
neemen kan, zonder het glas. 't welk in de plaats van een
dekfel dient, aan te raaken. De boom en roet dekfel moeten
beide te faamen wel aan de kas Duiten, ten einde geene dik.
ke lucht by de naald komen kan. Uit dien hoofde wordt
rondom dik papier geplakt en daarenboven dik met wafch beo
fmeerd. De naald, welke in het middelpunt van haare zwaar.
te, op een hoedje van geel .koper gefoldeerd wordt, en wet
d~
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Je1.elve op het punt ligt. is gelyk eene langwerpige Tuit geformeerd, die op eenen hoek fpits toeloopt. maar op den
tweeden regt tegenover (laanden boek eene Lelie heeft. Dee ..
ze Lelie draait altyd naar bet Noorden. De Naald wordt aan
een rond dik papier gevoegd , 't welk van S tot 6 duim in
Diameter houde. ten einde zy vry en zonder aan!l:oot in de
kas (peel en kan. Echter moet dezelve met kleine geele koperen fpykers va!l:gemaakt worden; want indien men dezelve
tufTehen twee p3pieren wilde vafl:l~'men, zoude de naald door
de Iym fchielyk verroe!l:en en bederven. De oppervlakte van
het papier waaraan de naald vafigemaakt is, wordt naar de
32 winden dusdanig verdt:eld, dat de plaats daar de Roos van
de naald naar het Noorden draait, ook boven op het papier
te fiaan, en met de naald zelve ovtréenkomt. Voor het
overige worden de Hoofd·en Nevenwinden op deefe Roos
door hunne beginletters uitgedrukt. Zie PLAAT CCLXXVII1.
Fig. 3.
ZEE-DltAAK. Draco Marinus, Is een gedrogt dat naar eene
flang zweemt. zeer groot wordt en fnel zwemt. Zyn fnuit
is (pits. waarmede zig dit Dier. als het gevangen en aan ftand
getrokken wordt. in bet zand zoekt te beoren.
ZEE·DRUIF. Zie het Ar!ykel UVA MinlNA.
ZEE-DUIVEL. Dus wordt een vifeh in de Wefiïndiën genaamct.
zynde vier vcet lang en zeer dik; voorts bultig en vol prikkelen. gclyk een Egel. Zyne tong is van been en zoo hard
als Elpenbeen. Hy heeft vier vinnen J een langen {la art • gefpleeten aan het einde. Boven de oogen fehe"rpe horens naar
den rug gekeerd. Het vleefch is een doodelyk vergift. Dus
wordt by door DAPPER en PUFFINUS befehreeven.
ZEE.EENHOORN. Dus wordt een verbaafende vlfeh genaamd t
dergelyk een in de Wefiïndiën. omtrent her Eiland MOlltfer.
rat voor eenigen tyd aan het land wierd geworpen. De En.
gelfchman BLOMJl: heeft 'er in zyne 1'kfdJryving van de Engelfche Weftïndiën dit navolgende BerÎ.:ht van gegeeven: ,.
Deeze Eenhoorn had een andere kleine vi [eh met zoo veel
fnelheid naargejaagd , dat hy ~et zyn halve Iigehaam op het
drooge van een zandbank was blvven zitten. Hier wierd hy
door de Inwooners omgebragt. Hy was omtrent 13 voet lang,
en in zyn omtrek zoo dik als een vat van twee emmers. Hy
had zes groote vinnen. gelyk de bladen van riemen van eene
galei. Twee Honden naby de kieuwen. en de anderen aan de
zyden van den buik, even ver van malkander. vermillioen
rood, Het gantfehe bovendeel van het Iigchaamwas met groote
fchubben bezet, zynde zeer groot en blaauw ven kleur, ge·
lyk als met zil veren plaatjes ondermengd. doch by den hals
waren de rehubben digter by één en van eene donkere kleur t
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gely'k een hahband. D~ r":llIhbt.n anjer L!èIJ buik waren ~.2al ,
de {bart in twee punten gerplitll; de kop et:ni~fin,s grooler
d, n fen paadshoofd. en omtrent van dezelfde ge Jaantl!. Het
onderJeei des Iigchaams was met eene harde en dO:lkere huid
bede!lc. VoortS. gelyk men verhaa!t, dat een Lan .i-l~enhoorn
mJar <'én boom voor het voorhooLi heeft. dus had dit zeege
drogt ook een hoorn van negtn en een halve VOêt lar g VON
z)'n hoofd. Dit was volmaakt r::gt, en liep a!/eng'kens fmal·
Jer en fpitfer toe, zynde fche~p genoeg om allerh~nde hout.
fieenen en nog hardere zaaken door te booren. Da hoorn
had na3ft aan het hoofj J 6 duim in den omtrek, en was van
da~r tot byna aan het e:nde rond gevlogten, g<::lyk een ge.
draaide Pylaar; en nlarvooren telkens dur.r.e~. lot dat het
eindelyk in een fpitfe punt eindigde Het WJS daarenboven
van natuure gepo!yl1 en glinl1erend zwart, doch lil et zt:kere:
witte en geele lheeepjes getekend, voorts zoo hard dat men
'n n3.1l1wdyks met het Ccherpl1e werktuig het minl1e ftof van
hJ~len kon. Dit Dier had geene opl1aande Doren, maar in
p'a~ts van dezelve twee breede kieuwen, geiyk allcere vifTchen.
De oogen wartn omtrent zoo groot als tw('e HoenJer-Eyeren;
maar de OogappeJen. zynde ron~om Hcr::elsblaJu \V en gf'el,
waren zelfs zoo rood als vermillioen, en agter dezel ven nng
een andere Oog~ppel, zoo helder als Cryl1aI. Zyn [wk W.IS
redelyk \Vyd, met verfcheide zeer fcherpe tancH:n. D~ tong
had eene geëvenredigde grootte, met eene ruwe en rood~ huid
bedtkt. Boven (lP zyn kop was gelyk eene kroon. twee duim
hoog boven de huid uilllet.kende; voorts langwerpig rond en
vanboven Cpits toelooptnde. Van zyn vleefch h;;bben rr.eer
dan 300 perfoonen gegeeten, getuigende dat het zeer frr.~2k
lyk was. Het was met wit vet doorwafTen. Gekookt zynde !itt
het zig in veele mooten fchiiferen, niet and.-rs dan ver!che
Kabeliaauw of fl:okvifch, [choon veel beter van [!;;;3k. Zy die
dit D,er leevendig hebben gezien, en hem den !Uci lJlé:t zwad_
re ~efboomen hebber. doorgeflagen. willen niet genoeg te ver·
haaien. hoe vree1Telyk het had gewoeld, om ze met zynen
huorn te ftootEm, die het met eene zonderl:nge vaardighr.:!d
will te gebruiken. Voorts dat het hen allen te flerk zou ge.
weeft zyn, ZJO het geen ~ebrek aall water bad geleeden. Men
vond in zyn buik de fchu'Jb~n van ver[cheide vif[chen; waarby
h~( blCiek dat het gewoon was op dezelven jagt te maaken.
7.T~ R. EG E L, Zie het Artykcl SQUATINA.
Z ~~E. [~N GTE Fretllm. Is een fmalle doorg~l'g der zee, tu{[chen
'(wee Landen. en waardoor twee groole Z: ë~ ïn aan malJlander
p,-" oegd worden. Diergelyke Zee-engte is de zond; het kanaal
1I'fT(!len Frankryk en Eng..:land; de ftraac van Gibraltar &c.
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ZEEF. Zie het Artykel CRIBRUM en ZEEVEMAAKER.
Zl<~!~FAGTrG. Een naam die eenige ontleedkundigen gegeevert
be'lben aan het zeefbeen, om dat zyne bovenfte oppervlakte;
dIe in het bekkeneel gezien wordt, met een oneindig getal
gaatjes, 'even als eene ~eef, doorboord is. Om deeze reden
is de naam van zeefagtIg byzonderlyk gegeeven aan de plaat:
van riit been, waarin deere gaten uitgewerkt zyn.
ZEEFBEEN. Ec;n been des bekkeneels, dat aldus genaamd
wordt. om dat, indien hetzelve binnen in het bekkeneel befchouwd 'wordt .. met veele gaatjes, even als eene zeef doorboord is. Het wordt ook het Spongieufe of celagtige been ge.
naamd, ter oorzaake van de menigte celletjes, waaruit zyl1
WedCel is faamengefteJd.
ZEEFMt\KER. Zie het Artykel ZEEVEMAAKER.
ZEE·GEWASSEN. Zoo worden genaamd VegetabiUa, die de!
Zee voortbrengt. en die of onder de gedrogt::n, of onder de
eetbaare Viffchen geteld worden.
ZEE-GRAS. Zie het Artykel SARGAZO.
ZEE·GROEN. Cetadon. Is eene groene Verw, die eenigfints
in het blaauwe valt.
ZEE·HAAN. Zie het Artykel ZEE,ZWALUW.
ZEE·HAGEDIS. Zie het Artykel SAURUS.
ZEE-HOND. Zee.Kalf. Deefen zyn zoo groot als een gemeen
Kalf, maar met een hondskop ; op iedere zyde twee groote
lange vinnen, die ze in het water gebruiken om te zwemmen.
maar op het land om te gaan; want wanneer zy zig daarmede
vanvooren opheff~n , en het agterdeel de~ Jigchaams naar zig
fleepen, en vervolgens deefe beweeging dik wils herhaaien •
kunnen ze du~doende op de aarde herwaarts en derwaarts gaan.
Van de fchouderen naar den {hart worden ze allenskens kleh
.. ner, en hebben agter op iedere zyde wederom twee vinnen;
daar ze te land opzitten, als ze haare jongen zoogen •. Men
vindt ze in koude en warme landen; maar voornaamelyk wor.
den Z:'l in de noorderdeelen van Europa en Amerika gevonden; a!s ook in de Zuider·deeJen van Afd:,a. by voorbeeld.
omtrent de Ka ap de g0ede Hoop; in de 1'.1agellaanfche Straat
en elders meer. De haairen zyn van veell~rlei kleuren J zwart t
graauw, bruin, gefpikkeld ; en voorts uirneemend glad en fraai
van gedaante. Men kan van de huiden cn van het vet, dat
ze in menigte hebben J gantfche Scheepslaadingen maaken.
Als ze uit Zee komen, roepen ze hunne jonge door bJaelen.
gelyk de Schaapen ; en hoewel ze ontallyk veel jongen voor·
by gaan, laaten ze nog(ans geODe andere dan hunne eigen zui.
gen. Deefe jongen zyn byna gelyk de jonge honden; zyn graag
op het land en wyil.en niet uit den weg, of ze moeten geUlgen worden. Zy fpringen hunnen belediger aan en begeevert
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zig daarop met de Oll~el] in Zee. Doch 0;) dCt~ n(>ll~ gel1z:-:c;I
zynde • fterven Zi;l plotfeiings. Zy aaf~'n Ot) VI1Lhen, dcch
Hem op Srokvifièhen tn Taronnt:nrs, enz, die op ,e rotsag'
tige kuilen in menig:e aangetroffen worden.
ZEE.KAt\RT. Is eene voorlleWnl! VJn een gedeelte der Zee.
waarin de Zeeboefems , H,ver:s. Reden, Ankergronden, Mon
den van de Rivieren. voorgeber~tens. Eilanden, Oevers, Klippen (w::!ken men met een klein X betekent) Zandbanken (die
door veele kleine punten getekend worden) nevens al het
geene wat zoo wel te Zee als te land merkwaardig is • ten einde
de Schippers en Stuurlieden zig ~aarnaar kunnen fchikken,
aangetekend fhan. Voornaamelyk worden de Cirkels van de
lengte en breedte daalOp aangetekt:nd, en de Compas-Roos
daal in gefield. en in het byzonder op die Plaatfen , daar de
wind verandert. Hiernevens is van eene diel'gelyke Kaart aan
te merl:en, dat in ddzelve de Meridiani of Middagslinien en
parallel en niet zoodanig gefield zyn. als by de gemeene Land.
kaarten; want op de ZeekaarteIl worden de Meridit;ni door
Parallel-linie!!. die even verre van malkander afftaan, aange·
toond. Dierhalven hebben 20 graaden van ecne parallel-linie
naby den Pool, by voorbeeld van den 6oftm, van dewelken
elke gra~d maar 7! myl houdt, op deefe Kaarten even zoo veel
luimte. als 20 graaden van den Equiltor of Evenaar. van de,
welken eene iegelylre IS mylen houdt. Ten dienfle van on.
kundige Schippers worden deefe parallel-Iinien verkoofen; om .
dat dezelven weinig of niet van de Theorie verftaan , en op
hunne ondervinding !leunen. Want zoo dra als crn Schip
onder Zeil gaat, en de Schipper den hoofdWÎnd aanmerkt,
welken hy houden moet. indien hy naar de voorgenoml:ne
plaats komen wil. zoo moet het Schip alryd een gelyken hoek
in zyn loop met alle de Meridiaanen V3n den Aardkloot maa·
ken, 't geene echter niet zoude kunnen gefchieden, indien de
Meridiaanen op de Knrt niet parallel waren. T::n einde nu
uit deefe groote ongelykheid van de Lengte - graaden. voor·
naamelyk tegens de Poolen, geene mi~flagen omfl:aan, waar·
door het Schip met de geheele laadlng in het grootlle gevaar
en ongeluk ~eraaken kan, zoo zyn by diergelyke Kaarten, ze.
kere Tabul~ ReduêUonis gefield, waardoor men, door hulp van
eene Maatfiaf de gebreken van een graad van eene ie~elyke
parallel·linie. vlln den Evenaar af tot aan den Pool verëffenen
kan_ Op welke wy(e deefe Reduélie voorgenomen en de op
de Zeel;"arten aangemerkte weg behoorlyk verbeterd moet
worden, befchryft P. F OURNIER in zyne Hydrograpbia. De
Kaarten die by de Zeevaarende het meefie goedgekeurd en
geacht worden, zyn de gereduceerende Kaarten. op dewelken
de Meridiani telkens even ver van malkander affiaan, maar de
Paral-
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lelen in eene zekere proportie getrokken zyn, t~n einde de'
zelven aan alle deel en van water en Land. O',ltreiJt dezelfde
gedaante geeven, welke zy en de Globe hl'bhen, uit2;cn')rnen
dllt zy zoo veel te grooter zyn hoe na,lcr zy Dy de Pool ko·
men _ De MaatO:af vanwelke meI! zig hy deefe Kaarten bedient. wordt in 't ?emeen langs de Meridiaillts Primus. of op
de zyJen van de Kaart geplaalft, daar (tm eene iegelyke af·
ftand tutTchen de par!llelen in 10 Gra~den ofgelyke deel en
verdeeld wordt. Doch deefe foort is niet l.CCllraat, omdat de
graaden in eene ongelyke proportie zouden mr.eten O:aan • ~e.
Iyk als de dli1:anrien of afll:anden van deere Parallelen , die
zoo veel te breeder worden. hoe nader z'J by den Pool ko.
men. Dus i, de Maatftaf accura3ter. die op fo:nmige Kaarten
dwars over de geht;ele Kaart g~at. in geval dezelve eenen hotk
van 2.9 graaden met den Meridiaan m81kt; echter zoude hy
nog beter ZyM. als men een iel!clykcn afl1and, volgens de evenredigheid. in graad en verdeelde. Ook h::eft men fommige
Zeekaarten, die na de wegen en diftanrien gefchikt zyn; maar
men mo;;t zig by dezelven vergenoegen, dat mJ~r op eeni~e
plaat[en de Rooren van de Hoofdwind',]n g,~'tk()nd il'lan. zon'
der dat et;nigfints de lengte en breedte opgegcevcn wordt.
Dierhalven l,an men ook van diergelyke Kaalten niet dan op
korte rei [en ter Zee gebruik maaken. De eerlle Coort deefer
K ~arten noemt men platte. de andere w,tili:octe Kaarten.
ZEE-KALF. Zie het Artykel ZEE-HOND,
ZEE-KAT. Dit gedrogt heeft een wydén bek. en aan bei<ie zy'
dtn zekere haairen ; maar kort, gel)'k de baarden der Land·
Katten. waarom het ook eene Zee-Kat genaamd wordt. Zy
heeft 3 vinnen, eene boven op den rug en cene op iedere zyde. Dee[e vinr;en beftaan uit fpitfe en vergiftige graaten. als
'er iemant doorgeO:ooken wordt; waarom het gevaarlyk is te
baaden. alwaar veele Zukatten gevonden worden. De Spaan.
fchen, die het gewaagd hebben, om de in Ze~ verongelukte
[chatten te zoeken. hebben het tot hur,ne fchade ondervon·
den, terwyl de eene het leeven • de ander zyne gezondheid
daarby verloor. Als ze derhalven gevangen worden. treed men'
'er met voeten op. tot dat men den angel 'uit zyn bek gehaald
heëf(; want anders k~n het llgtelyk gebet;ren dat in het omwenceLm de handen van den Viucoer gek wetft en lam gemaakt
\vo rd em. Veele deerer Ze . katten weegen 7 of 8 pond. Op
fommi~e pla-arfen zyn ze niet grooter dan een duim; [choon
haare vinnen niet minder vergiftigd zyn. Zy onthouden zig
gemeenelyk aan den mond van eene Rivier, daar dezelve in
Zee loopt; ook daar veele Moerail'en zyn; en zy worden b1
de Wefiïndifche Kuften van de ~ oord- en Zuidzee gevangen.
gelyk ook in Oaft·lndiën. Maar hoewel de graaten der Vin.
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nen zeer vergîfdgd zyn. nagtans zyn het de andere graaten
niet. Her vleefch is aangcna'lm en gezond.
ZEEK ER PAAL. Zie het Atlyl~el ZEKER,PAAL.
ZEE-KOE. Zie het Artylcel MANATI.
~EE'KOE. Dus wordt ook eene foort van Vi1Tchen genaamd.
hebbende een fpitfen bek en cene blaauwgeele huid. Hy beo
reikt met zyne vinnen de breedte van 12 ellen. Hy leeft in
troebel water; aall: op viif~hen en vette aarde. Z yn vieefch
is week er dan dat der andere Viffchen; do:b gezouten enge·
rookt zynde, kan het lang duuren.
ZEE-KOOL. Zie het Artykel SOLDANRLLA.
,zEE·KREEFT. Is den 'Rivier-Kreeft in gedaante gelyk. beo
lul ven dat hy grooter is. Sommigen zyn een fpan; anderen
twee en meer fpannen lang. en fomtyds zoo groot, dat ze 12
of 16 pond weegen. Zy worden in de Weftzee veel gevangen. De befl:e tyd daartoe is de lente en Zomer. Het vieefcb
is veel harder dan dat der Stroom- of Rivier viffchen ; waarom
men de tharten niet gra3g eet
ZEE-KUST. Is by de Schippers eene lange rye van den Oever
een es Lands. of de uiterll:e landpaaIen van het {hand der
Zee, by voorbeeld de EngeJfche, Franfche, Spaanfche, Elrba:ufche. Noordfche, Deenfche en andere Kull:en.
'
~EELAND. Een Graaffchap, zynde een van de Zeven Provintien der Veréénigde Nederlanden; tuiTchen de monden van
Iile Schelde, de Maas en de Duitfche Zee, dus, dat zy ten
noorden aan Holland, ten ooll:cn aan Braband , ten zuiden
aan Flaanderen. en ten well:en aan de Duitfche Zee grenfi.
Zy heeft 9 Steden en 105 Dorpen, en bell:aat uit IS tot 16
Eilanden. waarvan de yoornaa:.nll:en zyn Walcheren, Noord:Beveland, Zuid· Beveland. Tholen en Schouwen. 'Zy zendt
twee Gedeputeerden naar 's Graavenhage. Haare Inwooners
zyn goede Zeelieden, en in Ootlogstyden wel geoefFende Ka.
pers.
ZEELEEUW. D:t is een groot Dier, van 12 of 14- voet lang.
en uiterlyk zoo dik als een Os. Het heeft een Leeuwenkop,
met een breed gezigt. en rondom zyn muil eenige lange haai·
ren, gelyk een kat; voorts groote oogen, gelyk een Os, en
tanden van drie duim lang. en zoo dIk als een mans duim.
'ty zyn bruin van kleur en zeer vet; in ..oege men uit een in
ftukken gekapte en gekookte Zee-leeuw. een gantfche ton olie
kan haaIen; zynde zeer zoet en goed om 'er iets in te bakken;
doch het vleefch is zwart" onverduwelyk en l1egt van rmaak.
Hy blyft wel agt dagen lang op het land, in ~eval hy niet
wordt verjaagd; hy knort als een Varken en maakt een vrees1yk gedruis.
ZEE·
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ZEE·LINZ:-':N. Zoo woden gp.nJamd kleine bladen, clie nes
Zom~rs In eene groote menigte op het WJ'er, voOrWI31llt;Y!;:
in grach:en dryven , en in het middel' ,in plaats van ('cn WO~'·
tel, een klein veft'llje uÎclchieten. Zy zyn ec·n middel vocr
hOofdpyn. ontfte(;!kInben VJn h(;![ aantiezigc en branct.!nde gt.:,
zIvellen.

ZE~·LO;-..rG

Zie het Artyh:1 PUI,MO MARINUS.
ZEELT Ze' her I\nl'kt:! T;~c'A,

ZEELTESNPIT. D~t!e !la'!m wordt gegeevc~ 33n de voorf1:e
opening ,',m den h:ds d(:r f)aarmo~d~r. 0111 de ~;elykenis wd,
kc men n,e'o,JfJ hL'cft tuirchen deeie openil:g en den fnuit
eenn Z'~elt te vinjt.:!'1,
ZI~IS,\1.

Zie h~t Arrvk·,1

ZEEMLr.rq.

ZEE-MAGTEN, of ZEf.:·MOGENDHEDEl". Dmmede wor·
den vooima:ndyk E .. ..;e1and. d\.! Staat der Vcreenigde N.~dcr.
landen, Z ·veden, Denemarken en Mmcoviell vl!rtlaan.
ZP:E:\-lHEREIDER. Ueefen hebllen een z('er uitgebrrH 3'T1'
h3gt en df.! gezellen of knegts kunnen. oll>~at I~(.! ":on ~cfchcr.~t
Al11':lagt is. overal Ie regt komen. Edoch c\: Z"!'nlH:re',lt:n
hebben niet eenerlei gild noch ordor.narrien or I·:.;u/en: W'l:,ir
om ze in (wee hoofd gildens verdeeld worden, naamtclyk in
zrJogenaamde Ros/er en Rhynfche. De ccr1lgelllt:l~(! /lrd! zi~
f1r,'lr de Koninkryken van Hongarven. Buhe'llen. Z wc,Jen ,'n
Pllolen, ook de Alrdsherto:!lyk Ol'fie :r:.!.J.·he en Bc)'f'lf,'he
L~nd",n Ult. Hoewel, wat het KnrankryK Z .v,;:..Ien a~in:,1·lt.
r'~en dl! z,)ogenaamJe Roster me"fi in de Konir.klyke H'll.fd·
fl~J S:.ok:lOlm vindt; daar integenJeel' in de ankrc S:e ;cn
van dit Koninkryk het MeellcrCI-t:,p de Rby,y.:ig p,r'y Le.
rr:il,t. In Lyfl3:1d, Courlan'" en WIlJa, ZVll Zl! o:J.ieré-::l ':\l'
.mengd, Die van de Rhynfche P"rry ICI(..;n op hun A'r.hagt
door Dcr.emarl:en, Saxen. nrar,1'cnbu'i\. Lun(:nb~rg, Po !l.
j],eren en Pruiffcn; ook door Zl\Iltf~ri~",-j. CI'Z. De Z (!,
Steden Hamburg en Lubek hehben hunn·.' bYl,mdere G-:îC:1C;)'
ken, als ook de Mee/lers in Z'vah(n; cn ieJere P~rry p!e,~~
den ~é'enen. die op hun Ambagt reifen en tot hUil G,IJ bt:.
booren en daarin ge(chre:::ven zyn, neH'ns het gefchl!IJk. een
zekerc!I tyJ Ie w<::rk Ie /lellen. JIr:-r \Vtrk is eenerlci. en ge,
fchie]t met d;:zc'lLla wClktui~'~n: wdnt h,;t ldcr datzt! berddt'n, is geel of wit. Wil rrh,n geel k'!cl. ei;{ènlyk Zeem g-::.
not·~.:i, bereden, zoo waro,:n lIl! ruwe \'tlj~r; a:voorer..' g\l'
walfcnen tn in 1.~lk gelegd; \'ervoio;~ns van het hadÎl of ,je
wol gezuiverd. Wedcro'll ingekalkt en gefchaafd zyn,~t!, Wor.
den ze in loog ~elegd, cn andermaal met het y(er gdht'(:k~n'
naderhand gekaard, in water af~ewa!fchen, getrel'\~l' • in
run gele~d en daaruit in den Volmolen g.. bragt; dll\wi!s mtt
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traan gefmeerd , digt raamen geftooten, afsedroogd en nader.
hand in de yerwe gezet; vervolgens nog eeni met loog ge.
waJfchen. uitgerekt, opgehangen t·n gedroogd, enz. Ht:t wit
Leer wordt op dezelfde wyfe bereid, behalven dat het niet
in den Vulmolen gebragt , noch ook met traan germeerd wordt;
maar het wordt met meel. aluin en wynfteen bereidt. ~en
maakt van diergelyk Leer. onder anderen Ruiters-Ko'ders;
hoedanigen voordeeren ook Bevelhebbers en hooge Gener;!'ls
droegen. Dus ziet men in de Keiferlyke Kunfikamer re 'Wee.
nen den Koller van Gufta'lJus Adolpbus, Koning van Zweden.
die in den Slag by Lutzen fneuvelde. Ook worden uit het
Leer dat de Zeembereiders gereed maaken. gantrche kJeedingen gemaakt, als kouJfen, hroeken, kamifoolen enz dIe wel
eene dubbele k!eed:ng van wol verduuren, en vuil gewordell
zynde, wederom kunnen uitgewafTchen en vernieuwd worden.
ZEEMLEf<~R. Dus wordt een dun en zagt leder genaamd, waar •
. van dl! Chirurgyns veeltyds hunne pielfiers maaken. Hoe het~el\le bereidt wordt. Zie onder het Artykel ZiEMBERJH'
DER.
~EE-MUIS.

Dit Schepfel kon met meer recht, Ovum Rajce
piscis , dat is: Zee-roch genaamd wQ:den. aangezien àe(;[e vilch
d~:.trïn uitgebroeid wordt, en 'er door de opening uitkruipt.
H~t is zwartbruin, vierkant. 2 duim lang en anderhalve duim
breid; in het midden eenigfints met cen buik, befiaat uit een
dubbele dunne huid. welke rondom met eene enkele huid.
gelyk als met een. boord omzet is; en hebbende alln iedere
hoek een tip. omtrent anderhalve duim lang. Dit gewas wordt
van de Zee uitgeworpen. H:::t wordt gebruikt als reukwerk om
de drooge Aambeyen te berooken.
ZEE·NAALDE. Acus Mat'ina' Is een vifch van tweederlei
. fooften. de eene glad, de andere gefchubd. I3èide zyn hr'5
en fm al en hebbtlu een harden bek. Sommigen hebben een
fpitfen fiurt. gelyk eene Slanl!'.
ZEE-NETEL Zie het Artykel URTICA.
ZEE ORGEL. Zie hee Artykel TUBULARTA.
ZEEP ZIe het Artykel SA PO.
ZEEP.APPEL. Zeepboom. Sa'lJonllier. Is een Boom op de An·
tilliCche Eilanden. die, in plaats van Zeep. tot walIchen g~.
bruikt wordt. Daar zyn twee Coorten van. De eene draagt
eene geele vrugt, van grootIe en gedaante als een Pruim.
hangende als DruiventrolTen aan den Boom, en hebbende de
eigenfchap van Zeel", waarom het die van Europa Zeep-appel
noemen. Dezelfde Boom groeit ook in BrafiJien en wordt al·
daar Jéq~iti1!gi4Cu genaamd. De tweede foort heeft die ei·
genfcnap lD dl:n wortel, welke Wit en week IS. Deere laatfi:e
wordt

ZEE P.

ZEE lt.

9!1

wordt liever dan de eerfle gebruikt, omdat dezelve al te fcherp
is. Beide [chuimen gelyk Zeep.
ZEE.PAARD. Zie het Artykel HIPPOPOTAMUS.
ZEE.PATRYS. Zie het Anykcl TONG.
ZEEP-BAL. Die ~eer goed i~ kan ~llen op de voJ6fnde wyfe
zelfs maaken. Neem zes pond wHte belle Ze~p' Cny Ir het
aan kleine fiukjes en doe het in een b;Jlf pincje water fm~ltcn;
doch in dit water moet men alvoorens zes citro( nen htbben
laaten kooken. 't welk men door et:ll p n doek [eda m en de
Citroenen fierk uitgeperfi he,{t. De Z~ep, in dIt Wil,er gt.lfmolren zynde. zoo neemt men ze van het vuur af. en men
doet daarby drie pond drooge fyn gewreeven l1yffel, en een
fcheutje geeft van citroen. Dit deeg moet wel door malkan .
der gekm;ed worden. wanneer men daaIvan Savonnetten maak.t
zoo groot als men wil.
ZEEP-KRUID. Saponaria mojor llt'Uis. Wordt dus genaamd
om dat de gemeene man het wilde 10 plaats van Z~ep tor he~
fchoonmaaken van Linnen j;(ebruikt; maar het gevulJt! wordt
alleen in hoven geteeld. Ht:t roo:!e gevulde is eenigfinrs ge.
meener en duurzaamer; maar het wwe zeld;:aamer en vereifcht
meer op!ettenheld; groeit tamelyk hoog. met een' langen.
wolligen f1:engel, di~ veele Neventakjes en langwerpige. ook
aan dt: uiterfte einden, fmallt: maar in het midden breede bla_
den heeft; zynde voorts van eene heete en drooge eigenfchap
verwarmende. verdeelende , zuiverende. openende en zweet~
maakende. Als het een goeden grond heeft. dan groeit het
menigvuldig. en in de Lente kunnen de ftokken gdcheurd en
geplant worden.
ZlmpZIEDER. Deefen hebben een' met lofFelyke keuren en
. Ordonnantien voorzien amb3gt, gelyk in het byzonder uit de
Ordonnantie van Halle en Naumburg blykt. In de Keiferlykc
vrye Ryks-Stad Neurenberg hebben Gle Zeepzieders de vryheid
om hunBe Zeep op de openbaare markt, in de hun aangeweerene Itraamen of winkels te verlwopen; zoo noglans dat de
Z~èp alvoorens, om alle bedrog te vt:rmyden, door de daar.
toe be-eedi~de Schouwers, nt:vens het teken van den Zó'ep'
zieder nog met een ander teken gemerkt wordt. Men kan
hier O\'er de befchryving van MARPEROER breeder naZien.
Z~E-RAAF. AcacallJti. Dus wordt een cierlyk gepluimde Vogel in de Wd1indiën genaamd, die zig op de grome Mexicaanfche Meiren en aan de Stranden pleeg te onthouden. Hy a311:
op viifchl:n en is vier Cpan larg en middelmaatig dik; heefe
lange zwarte pooten en een langen Zeeblaauwen bek, met een
kleinen kop. De onderfl:e vedt;ren zyn donker en eeniglints
zwart. maar de boven (ten glinfteren van verfcheide kleuren.
en geeven een veelvuldigen weerfchyn, gelyk de vederen der
Mmm S
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Paauwen, als ze van de Zon beftraald worden. Het vleerd,
is aan!;ena am van fmaak en niet ongezond doch het rma~kt
eenigfints vifchagtig. Hy broeit zyne jongen in de It-nre;: uir
en onthoudt zig op moeraffige plaat[e;:n om zyn voedfel te zo~:
ken.
ZEE RECHTEN. Du~ worden zulke Ordonnantien genaamd.
die ten behoeve der Zeevaarenden gemaakt worden om zig
by allerlei voorvallende ge[chillen daarna te gedraa~en. De
oudfte Zee-rechten die men thllns kent. zyn de Ler;es Rbnr/ic:
en Oleronis; Yervolgens het Wisbyfche en Lubekfche Zeerecht. nevens de Admiraliteits - ordonnantien v~n andere R y.
ken en Landen meer. Zee.Coftumm en Ufmct1l worden
genaamd zulke gewoontens, die ter Zee gebruikelylt zyn en
waarna!r zig de Zeevaarenden gedraagen mopten.
ZEEROOVER. Is een Kdaper die op de Zee de Srheepen
aanvalt en beroofd of gevankelyk mede voert. Een Z~croo
ver is nn eel! Kaaper daarin onderfcheiden. dat de laatl1:e
met verlof van zyn Principaal vaart. en op ëe Vyanden van
denzelven jagt maakt en dezelven zoo veel mogelyk afbreek
doet; de eerfte integendeel gaat op vriend en vyand los; is
nergens te huis, maar die nu in dit. dan in een ander gedeelte der
waerdd zig onthoudt. geduurig op Zee omzwerft; alles berooft
en plundert wat hem ontmoet. en dusdoende den Koophandel
en de Scheepvaart onveilig maakt. Men noemt hem ook ee;:n
Vrybuiter.
ZEE.SCHILDPADDEN. Van deeCen vindt men in de Indiën
vierJerld Coorten naamelyk groote of Batu·Schildpadden.
Grootkoppigen I Valkgebekten en groenen. De eerllen zyn
gemeenlyk grooter dan de anderen hebben ook ecn hooger
en ronder rug. maar Ilinkend en ongezond vleeCch. De -.grootkoppigen worden dus genaamd wegens hunne korpen als
zynde grooter dan die der andere foorten ; het vleefch is ook
zeer l1:inkende en wordt nü:t dan in den uicerl1:en nood gegee.
ten. Z'I leeven van Mos dat aan de Sreenrotfen groeit. De
Valkgebekten zyn de kleinl1:en van allen. en worden dus genaamd wegens hunnen langen dunnen hals die de ged'lanre
van een Valken bek heeft. De rug is met een Schild bedekt.
't welk hoog geacht en tot ingelegJe a!b~id VJn Schynwerkns
&c. gebruikt wordt. Z'I zyn wel ruim zoo go~d om ~e nutti·
gen als de grootkopplgen. doch op Commige p~a3tCen ook zeer
ongezond en veroorzaak en een 1l:erk braaken en purgeeren •
voornaamelyk die omtrent de Eilanden Samboles en Porto Bello
gevangen worden. Op zekere plaatCen voeden ze zig enl:e(
met gras. Hiervan leeven in 't byzonder de groenen. Deefen
zyn niet zoo goed om te eeten. Haare Schaalen zyn ook zoo
fraai noch doorzigtig niet, maar vol vlekken. Het vleefch.
voor.
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

ZEE S.

92 3

\ToornaameJyk het vet. is ook gaTJtfch geel. Deefe Valkgebek.
Sch:ldpad,jcn hebben hunne llfzonderlyke Eilanden en plaat·
fen, alwaar ze burne Eyeren leggen. Zy vermengen zig zeI·
den m~~[ cle andere [oorten. Doch de eeriC foert zoo wd als
dc! andere le~t in Mei. Jury en Juiy de eyeren in het zand;
eenigen vroeger. anderen laater. Zy leggen driemaal en tel.
kcms 80 of 90 evere'n, Deefen zyn zoo groot als een hoender_
ey; voorts gar,tfch rond en met cene {holke witte huid overtrokken. 0;-> de noordzyden van Jamaica zyn bogten, alwaar
de Valkgebe).uen hur:ne eyeren le~(;n;, dus zyn ook in de
b'igt van de Honduras zekere EIlanden ;en op de kuf!: van
St. TrinLl2, in Nieuw·Spanjen, tot aan Vera Crux, verf~heide plaatCen waar ze Uitgebroeid worden. Als een Schild.
pa 1 zig uit het wate,r be6cefc om eyeren te leggen. moet ze
!en minfien een uur hebben. voor d,lt ze te rug keert; want
ze moet gqan ter plaatre alwJar de Zee, zelfs met den hoog.
Hen vloed, niet aanfpoelt. Is het water laag dan is de Sch:ld.
pad zwaar, zoo dat ze wel twee of driemaal moet ruften.
voofä' eer ze ter bekw~amer plaats l\Omt. Deefe vindende,
maakt ze met h3?rc pooIen een groot gat in het zand, en na.
dat ze haare eyeren daarïn gelegd heeft. legt ze het lHgehaaI.
oe zanel twee voet hoog op de eyeren en keert weder naar de
Z,~e. Zy komen menigmaal een nagt te vooren aan de plaats
alwau zu zullen leggen, en nadat zy dezel ~e hebhen uitgezogt. maaken zy 'er een krir;g rondo;}1 en keeren Zeewaarts
terug; doch zy komen den vo!gendt.m nagt onfeilbaar weder.
en leggen hunne eyeren. Die uitgaan om ze te vargen , wandel'.!n des nagts zonder licht of het minfie gedruis omtrent het
firand af en aan; en als 'er een Schildpad aan land komt, leg.
gen ze dezelve op den rug en neepen ze ter plaats alwaar ze
de vloed niet kan wegfpoelen; en laaten ze dus to~ aan den
d:;:~ liggen. De groote Schildpadden zyn zoo zwaar en verweert:n z'g zoo fierk. dat wel twee Mans werk hebb:::n om
ze op den rug te wentelen. Zy worden dus genaamd. wegens
hunne groene. zeer dunne en doorzigtige Schaal, die ook veel
fraaier wolllen of vlekl,en heeft, dan die der andere [aorten ,
in 'c byzonder dan de Valkgebel,te; zoo dat de Schaal niet dan
rot ingeleg:l werk kan gebruikt worden. Elk van deert: foort
weegt wel 200 of 300 pond. De rug is ook pbtter dan die
der andere foorten ; en de kop rond en klein. Zy zyn onder
alle de [oorten de aangenaamfren van [maak. Hee vet is
geel; het v leefch wit en zeer zoet. Men vindt deeren te
Bocca Toro, in de bogt van Campecbe en de Honduras. Men
verhaalt dat te Port.Royal eend dergelyke Schildpad gevonden
is. hebbende een buik van zes voet breed. en van den rug
tot den buik vier voet dik. Zy leeven van een kruid. het
welke
te
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welke op de mC'el1:e pJaatfen, 3, 4. 5, ja 6 vademen diep in Zee
waO:. Jn de Zuidzee is nog eene andere fooft Van groeJ):!
SchildpadJen • (lie nog zoo groot niet zyn als de kleinne' Va;k.
gebekte. ncefe worden omtrent bet Efland Plata mectl: ~e'
vonden. Zy aafen op mos; zyn wel vet maar zeer fiiiJken 1.
De voornaamll:e plaa1fen alwaar ze d~ eyeren leggen, is het
Eiland Caiman in de Well:·lndiën en inden Wellelyken Oce,
aan, het Eiland Ascenflon; werwaarts zy eenige honc;;:rd myJen moeten zwemmen. Z'I verlaaten de gewoone plaats van
haar verblyf, en zwemmen derwaarts, om hrtare eyeren
te leggen. Als zig h1:::t wyfken begeeft ter p!3atfe alw3ar het
wiJ leggen, wordt het van zyn mannetje vérzeld en niet ver·
laaten; maar zy keeren faamen weder terug Als ze de reis
:tanvaardeo. zyn ze beide vet; doch het mannetje wordt voor
zyne wederkomll: zoo mager. dat het dus gevangen zynde,
niet kan genuttigd worden. Het wyfken blyft goed om re ee·
ten, doch niet zoo vet als wanneer het zig op weg begaf om
eyeren te leggen. Men verzekert dat deefe Dieren in het
walCr paaren, en dat het mannetje negen dagoo lang zoo vafl:
aan het wyfken gehegt is, dat ze op geenerhande wyfe kun·
Jlen van malkander gerul{t worden. Zy worden ook in deere
geftalte gevangen, en een middelmaatig geoeffend Viifcher kan
ze alsdan gemakkelyk fchieten, aangezien het mannetje nL:;t
zeer wild is. Eo [choon wel het wyfken, boven komende om
lucht te fcheppen, op het gehoor van cenen Snaphaan meent
te ontCnappen en wederOtTl in Zee te duiken, wordt het n05'
tans van het Mannetje met de twee voorfte pooten zoo vafr
gehouden, dat het niet voort kan. Als ze dus beide op mal.
kaUiller gehegt zyn. is het bell: het Wyfken te treffen. wanneer men van het Mannetje ook verzekerd is. Men zegt dat
ze zeer lang leeven , en de Viffchers op Jamaica hebben aangemerkt, dat ze een geruimen tyd vereifichen, eer ze tot bult
vollen wasdom komen.
ZEE-SCHUIM Zie het Artykel PU.AR MARB\'AE.
ZEf<~·SCORPIOEN. Zie het Artykel SCOKPlUS MARINUS.
ZEE·SNIP. Deefen worden gevonden by bet Antillifche Eiland
St. Lucie in de Wetl:ïndien, zy zyn vier voet lang en hebben
een bek die zig boven en benedt:n beweegt. De kop heeft de
gedaante van een Varkenshoofd. Dè oogen zyn glinfterend,
en de Il:aart gefplitft ; twee vinnen op zyde en twee onder dcn
buik. Op den rug is nog eene Ilekelige vin, en onder den
kop hangen harde en zwarte hoornen.
ZEE.SPEK. By de Italiallnen Lardo Marillo genaamd, is een
vuile {l:inkende Materie. die de Zee fornwylen opwerpt. zynde
bleekgeel van kleur, ftiokend en fmeerig J gelyk garllig [pek.
Het
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Het wordt voor eene vuiligheid van zekere groote ZeeviCcn
gehonden.

ZgE-SPIN. Is eene foort v~n Kreeften in de Wellindifche
Meiren hebbende de bovenfte Schaal verheven en ruig. de
benede~fte glad en met fcherpe prikl,,'·!' bezet; beide ze!'r ~ard
en afchverwig; doch aan de Zon gedroogi zynde. glinfierend
en byna d00rzigtig. Zy heeft veele pooten en een langen
na art. De WiLlen maaken hUlwe P y!en met deefe prikkels
pun!;g. DAPPER maakt gewag van eer.e foort van Zeefpinnen
die aan de Stranden van Chili worden gevonden, hebbende
boven de Dogen eene foort van Wrat!en, die tegen Paarlen
zouden kunnen geCchat worden, ing-sval ze harder w:lren.
Nog eene andere foort van ZeeCpinnen, anders Sepia of Blak,
'UiFb genaamd. befchryft JOHNSTON nevens ALDROVANDUS
en anderen. Deefen worden op de kuf1:en van Brafilien, in
de Wtflïndiën, ook in Europa. op de Fran[che en Italiaan.
fche Ruften. voorn1amelyk in de Golfl7an Venetien gevangen.
Dcere groeit tot twee ellen lang, heeft agt p()ot~n en twee lange
armen, aan het einde van weIleen twee kleine fchaaren zyn, met
wdken zy haaren roof grypt, of zig aan de klippen vaHhoudt.
Als zig het Mannetje en het Wyfje paaren, omvatten ze el.
kander. Zy hebben eer,e gladde en tedere huid. hard vlee!èh
en op den rug een plat dun been; maar in het Iigchaam een
dik zwart fap, dat ze van zig iaaten, als ze vervolgd worden.
en daardoor het water dus uoeb~l maak en , dat zy het kunnen ontfnappen. Het wyfken legt eyeren in menigte, die ze
met het gemelde zwartfel overftorten • en ze als een Druiventros doen aan m~!kander hangen. tot dat 'er de jongen uit.
kruipen. De kleinen wOiden verCch gegeeten; maar de grooten ook ingezult. De kuit, zoo als ze geCcnooten is, wordt
ook bewaard en in olie g.:lfruit; doch is zwaar te verduwen.
De oude Geneeshe(;ren hebben ze tot zekere Artfenye midde~
len inwendig en uitwendig gebruH,;t.
ZEE-ST AR. Zie het Artykel STELLA MARINA.
ZEE-STARREKRUID. Zie het Artykel TRIPOLlUM.
ZEEVAART. Zoo heet de Konft en Weetenfcbap der Zu'Vaar:
of de Konft om een Schip van de eene naar de andere Haven
te geleiden. Zie het Artykel SCHIP.
De Navigatie befiaat niet alleen in de werktui~lyke kun ft om
de zeilen te behandelen en een Schip te bet1:ieren, dat is , als
geevende zy aanleiding tot het waarneemen van zulke bewee.
gingen en bellieringen. als 'er in den Zeevaarenden ver(;!ifcht
worden; deefen moeten geleerd worden aan boord van het
Schip en in de beöeffening der Zellkont1:; maar de Theörie
daarvan, door den Zeevaarenden .an te vooren te leeren ,bo.
(laat in de volgende eedle Grondbe!:infelen.
.
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J. Een Tafel van de Lengtens en BreeJtcns of de aanmc".
kelykil:e deelen der Zeek uilen • Eilanden I Rotfl"n ,en'3. in de
bewoonde D(jelen der Waereld. Zie de Artykels AFSTAND.
BREEDTE en LENGTE. 2 Lwd' en Zeekaarten, te Rl"lyk
met de a31l\vyfing der Diepte van het Water, en der ryden
van de Eb en Vloed op de Ku!l:en. die hy gelegenheid zal
.hebben om van digte by te naJeren. Zie de Artyl,eIs LAND •
.KAART, ZEEKAART

J

EBBE t'f] VLOED,

3. Het gebruik van de toepaffing van verfcheiden werktuigen, noodig om den weg re vinden die het Scbip neernen moer,
en om de plaats te vinden daar het telkens is.
4. Een genoegfaarne voorraad van Mathematifche kundigheden
om hem in fiaat Ie il:cl1en tot het ma1ken van een regt ge·
bruik der waarneemirgen die hein, als eerll:e begin fel en.
zullen voorge!l:dd worden; mnr vooräl van de TrigolJometrie of Driehoeksmeering. Zie het Artykel TRIGONCÛETTRE.
Voor d~t wv tot de byzondere Leerwyfen der Navigatie, als
Piakke< Zeiling. Middellengte' Zeiling, Mercatori.Zeiling, m~.
over liaan • zullen wy eerft verkl:Jaren wat 'er gemeeDl1 wordt
by de uitdrukkingen Cours, Afflalld, enz. Op deefe wyfe:
Laat A (Plaat CC LXXXI Fig 8 No. 2,) Cfne Plaatb zyn op de
Oppervlakte der Ande en AC derzelver Meridiaan, en ver.
onderfiel hç;t Schip te Zeilen van A. br:gs den {heek N E. tot
dat hee kome in B; dan vertoont de hoek CAB, den Cours j
AB, de gezeilde afll:and; AC, bet ver[chil der breedlC, ia
dit geval noordwaarts fl:rekkende, en C B de afwyking.
Hieruit is het klaar Jat de bCle:llle affl:and altyd gwo'er zyn
zal dan een van beide het onderf~held der Breedte of der afwyking; zynde het de gcwoone onderfielling van rcn rt:gthoe.
kigen Triangel. waarv~n de twee anine hoeke!1 ('e;; l)eenen
zyn. Maar indien een S'_hip, een van beide,jc.::!i1:rt'(~ksNoord.
of Zuidwaarts zeilt, zoo maakt dè,Z'~,if5 Zding op een Meri.
diäan. geene Afwyking J en de Afftand u;et het vwrchil van
Breedte komen overééo. Of een Schip Ooft·of Wtfl:~'~arts
Zeilt, desz(;;Ifs vaart op een Pararel van breedte, 1112.~kt f',een
verfcbil van Breedte, en deszelfs afwyking en 8ffhiid ko~nen
overéén. Indien de Cours is 45", of 4 ftreeRen. gelyk in het
bov~nftaande voorbeeld, dan Haat het verfcbil V[ln bWèdte en
van afwyking met malkaar geiyk. - Ale; de CI)U'S minder is
is dan 45°, dan is het ver[;:hil \'an breeJie gno:er dan de af.
wyking; en zoo over.en-\veêl', als cte Cour> ;;rooter is dan 45'.
Als een Figuur betrekke:yk tot d;;n Cours VJ:J het S::hip gè:naai;t
zal worden, zoo moet alvorens in 3:mmerlçing genomen
worden, ofhet Schip Noord- dan of het Zuidwaarts is z,:;!t'Ode
en of het va are Ooft- dan Well:waarts van de Plaats, var!w(,'lke
het vertrokken is. ~ Aldus: laat de bovenzyde van 't Papi~f
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hetgeene waarop de Figuur gemaakt is. altyd het Noorden
aantoonen. dan zal de beneden kant het Zuiden, de rechter
zyde het Oo1l:en en de Iinkerzyde het We1l:en aantoonen; en
de Iynen die het verfchiI der breedte, der afwyking en del
afflands zullen aantoonen, moeten daarmede overéénkom1l:ig
gemaakt en genoemd worden.
Vlakke- Zeiling, is die manier van een Schip te doen Zeilen.
Wanneer men de Aarde veronder1l:elt te zyn eene uitgebreide Vlakte. zoo als die verklaard is onder het Artykel
LANDKAART.

Geval. Een breedte. Cours f t bezeilden aff1:and gegeeven
zvnde. om alsdan de andere breedte en de afwyking van den
Meridiaan te vinden.
Voorbeeld: Veronder1l:el het Schip te zyn op de breedte
van 4. JOl ten Noorden, Zeilende Z.Z. W. 194mylen:begeert
gy nu de Breedte te weeten waarop het is. en hoe ver het af.
geweeken zy van deszelfs voorgaande Meridiàan?
Meetkundig:Laat de Plaats van het Schip zyn 0 (PlaatCCLXXX
Fig 8.) maak of trek de Meridiaan 0 P en de regte linie 0 Q.
vormende een hoek met den Meridiaan 0 P
22" 301 =; ~
fireel,en, de gefiuurde Cours; neem van de Linie 0 Q I9.f.
mylen af. zynde de gezeilde affiand van 0 tot Q; van de
fireek Q laat vallen de regt1l:andige linie Q p. op den Meri.
iJiäan 0 P, en de Driehoek is gemaakt; en de Liniën 0 P en
P Q. het verfchiI der breedte en afwyking, moeten gemeeten
worden. door dezelven te vergelyken met de graaden der
Breedte op de kaart of met dezelfde Schaal der gelyke dee·
len. die van 0 Q genomen waren.
Rp.kenkundig: I. Voor het verfchil der Breedte. of de zydo
OP, zal de proportie zyn;
I.

=

Gelyk de Radius is -:- 9°°.
= 10. 0000000
Tot den bezeilden affiand 0 Q = 194.
= 2. 2878011
Zoo is de Sinus Complement van den hoek. = 9. 9656153
Tot het verCchil der breedte 0 P = 179.

--=

2. 253417Q

2. Voor de Afwyking, of de zyde P Q, is de proportie;
Gelyk als de Radius is = 90"
= 10. 0000000
Tot den gezeilden affiand 0 Q= 194.
= 2. 2878017
hock 0= 9. 6006991
Dan is de Sinus van den Cours 22" 301

=

Tot P Q, de begeerde afwyking= 77.

-=
J.

8885014

H. Geval. Beide de breedtens en den Cours gegeevenzynde,
om dan den affiand en de afwyking te vinden. Voorbeeld:
,YlJ~
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veronderffel een Schip op de bree~ite van 3' rel Zuidwaarfg.
Zeilende Noordoo{iwaaltS ten N. tOt dat h~t ond'erfcheid oer
breedte ir 2' 20/; vr,age nu de bezeilde affiand en de afwy'
king van den Merid·ä~,,?
Mee!kundig: Laar R (Ibid) zvn de PI3;J!g vanwelke het Schip
gezeild is, op de kaart, ltei de M{:riJiäan R S. neem 'er van
af 140 mylen = het verfchil der breedte van R rot S; en de
regd1:andige Linie S T opre~htende, d:m trek de Punt·linie
R T, maakende een hoek met den Meridiaan ft S ::: 33' 45/
de ge/l:uurde Cours; vervo!g dit tot dat het de regrllarrdil;:e
Linie in T doorfnyde; dan zal T de plaats zyn van ht;[ Schip,
op de kaart; en de af/land R T, en de afwyklng ST. moeten
beide gemeeten worden door ze toe te paffen op de gegra.
deerde Linien, of op dezelfde Schaal die van R S afgeno.
Ifcn was.
Rekenkundig: I. Om den bezeilden afftand te vinden, deze}.
ve zll zyn:

==

Gelyk het Complement (Vulfe)) \7anden Cours
56° IS' de hoek T.
Tot het verfchil der breedte
140
R S.
Zoo is de Radius
90·.

==

=

=

=

==

===

= 10.

Voor de afwyking, zal de proportie zyn;
Oelyk de Radius is
90·.
Tot den af{l:and R T = 168. 4.
Zoo i~ de Sinus van den Cours, of hoek R
33- 45 1•

=

=

Tot

ST,

de begeerdeafwyking= 93,5

OOOOOOC

-----

Tot den begeerden afiland= 168, 4:: RT. =
!l,

9· 9J9846~
2. I46128c

=

=

2. 226281'

10. 000000
2. 2162810

==
--------=

9 7447390
I.

9710206

IlL Gival. Beide de breedte en den gezeilden afffind gegee·
ven zynde, om alsdan den Cours en de afwyking te vin.
den.
Voorbeeld: /lel een Schip op de breedte van 1· ten zuiden.
zeilende tuffcnen het Noorden en Ooffen 96 mylen, tot dat
deszelfs verfchil van breedte zy I" 201; nu vraagt men den
Cours en de afwyking'?
Meetkundig: Laat V (Ibid) de plaats zyn van welke het Schip
i.s afgevaaren. op de kaart; /lel de Meridiaan VW, neemen.
de 'er van af 70. het verfchil der breedte van V tot W; en
de regtftandige iyn WX oprechtende ,neem de bezeilde afffand
tuffchen de punten van uw Compas. en, zettende de eene
punt in V, doorfnydt met de andere de Regtftandige Iyn in X •
',welk

ZEE
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welk de plaats zal zyn waar bet Schip zig zal bevinden, op
de kaart; en de Cours of hoek WVX zal men kunnen meeten
by de linie der doorfnydingen, en de afwyking W X, met de
zelve toe te paff'en op de Liniën der guaden op de kaart. of
op dezelfde Schaal die van VX afgenomen was. Rekenkun·
dig: I Om den Cours te vinden; of de hoek WVX. dit
zal zyn;
'tt

Gelyk VX, de gezeilde affiand. is= 96.
Tot de Radius 90'.
Zoo is VW, het verfchil der breedte = 70,

= 10.

=

0000000
I. 8450980

Tot de Sinus vaB den hoek X. het Complo.
ment (vulfei) van den Cours 4'° 46 1•

=

9. 8628268

=

1.

9822.7 12

Welke afgenomen zynde van 90' geeven 43° J 11, de geftuurde
Coun; en omdat de Cours was ruff'chen het noorden en het
Ooilen. zoo is het N 43' JlI, ooftelyk, of
~. Voor de Afwyking WX, zal de proportie zyn

==

Gelyk de Radius is go'
Tot den affiand VX = 96.
Dan is de Sir:us van den Cours, of hoek V
=430 111
Tot de afwyking WX = 65.7.

=
=

10. 0000000
J. 9822712

=

J.

835'1688

-=1. 8175500

IV Geval. Beide Breedtens en Afwyking gegeeven zynde, om
dan den Cours en den afftand te vinden.
Voorbeeld: veronderftel een Schip op de Zuiderbreedte van
zeilende tuifchen het ZilÎden en het 'Ooften • tot dat des·
zelfs verfchil van breedte zy 2- tol en deszelfs afwyking 9'
mylen len ooften; nu ejf..:ht men deszelfs regten Cours en af.
fiand '?
Meetkundig: Laat a ([bid) de eerfle Plaats zyn van het Schip.
op de kaar~; m:k de MenJiaan ab, neemende 'er van af 130
mylen, bet verfchil der breedte van & tot b, en maak de regt·
fiandige Iyn bc, maakende die =96 mylen, de afwyking van
den Meridiaan; door de punten a en c, trek een regte lyn, en de Driehoek is gemaakt; en de hoek a kan gemeeten worden door de koord!yn. en de afftand a c met de·
zeive te leggen op de Iynen der graaden op de kaart.
:i.ekenkuildig = I. Om den Cours te vinden. zal de proportie
zyn:

z·.

X. DnL.

NnD

Gelyk

ZEE V.
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=

Tot 2,:; T. V3n den hoek
Cours=3ó· 27/\

If,

=130.

=
r
==
=
-de begeerde

Gelyk a b het \Trfch il der breedte
Tot den Radills
90·.
Zoo is bede afw}'ting = 96.

2.
r3C)4-~4
10. C:::COoOO

1. 98l2ilZo

=

9, 8GS3 2 i'8

\Velke, omdat 't tuff.:hen het zuiden en oollen zeilt, is Z.
36. 27/ Oofielyk, of byna Z. O. tcn Z, een quart Ool1e.
ly};.
2. O:n den bezeilden afllmd te vinelen zal de proportie zyn :
GelvJe de Sinus van den Cours, of de

1;0(;1\ a

=96.
Zoo is de Radlus= 90·.

=360 271,
Tot de afwy:;;~;; bc

9. 7738749

=

Tot ac de gezeilde affiand=161·S.

I.
IO.

ceoooco

9822712

2.

2c83963

V G.:!val. Een Breedte, afil:and en afwykirg gegecven zynde,
om dan de anllere breedrc I'n geauurden Cours CC vindep.
Voorbeeld. Een Schip in Zee, op de noorderlJrtedte van I·
Zelle tuffchen het noorûen en ooaen 120 T:lykn, zynde 0011:'
wa am van desze!fs cern:: Meridiaan 96 a.y:en atgeweden;
vraage nu deszelfs regt"n Cours en het verl~hil der breEdt::?
Meetkundig: Laat d (.lofel) de Plaats zyn van het Schip; trek
<ie Meridiaan de, en gelykl1and:g tot denzelven , voor den ~f
fiand van ele afwyking = 9tS, de Iyn f g, net m (len bezeiIJfn
af11and tuffchen de twee beenen van 'e COlT'P:s, en zettcnl~e
het eene in d, trek roet het andere de voorige paralel in b, 't
,velk de plaats zal zyn, waar het Schip gck0r.:;;n is; van hl;t
flip b, laat de r,';;rlbndige Iyn bevallen, en tI~k de regte IYIl
• b; dan zal de zyn bet verfchil der bre<:dic, en de hock ti,
den Cours, beide welken gemeeten kUIlDen wor Jen gelylt ill
het voorige gel/al.
,
Rekenkundig: J. Om den Cours te vinden, zal de proportie zyn:
Gelyk db de gezeilde af(hnd = 120.
Tot den Radius = 98·.
Zo is eb, de alwyking
96.

=

Tot den Sinus van den Cours, of hoek d
== 53° 7'.

=

=
=

2. 07918[2.
10. OOOOCCO
J. 982271'1

--= 9 9030900

D.lt ii N. S3· 71 oollwaam ofbya3 N. O. drie quart Oo{!waarts.
2.

Voor
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Voor het verfchil der breedte. zal de proportie zyn;

Gelyk de Radius = 9°'.
Tot ab, de t;cze:!de afiland = 120.
Zo is de Sinus van den Cours
= S3' 7'·

= 10.
= 2.

Tot de, h"'t verCchil der o!cedte

=

VI Gev~1.
d~,

= 71

00:::0000

079181Z

9 n82870
J.

8574682

Een brce:lte, COllr~ e!l ~h'7~:rg gegeeven zJ.'n.

om dan de andere ort.:Jte en bezdcitl1 ailland te vin-

den.
Voorbeeld: veronderllel een Schip, cp de Zü:clel hree.:lte van
3. 10', z!.!ilende N. \\r. ten N. wc eiJt de,zelfs afwyking zy
90 mylen; nu e'f..ht men desz;elfs regten a fira nd • en de breed.
te inwelke het is ?
Mc:::tkundi~: La~t Ic (Ibid) zyn ce eedl~ Pla3ts van het
S~tlip; trek Jen Mt:ridiaan k I en de cé'arslin /: In. mJakende
(:c~ hoek met den l\leridiaan = 33' 45', de ~dl uurJe COUr5;
tot den aff!:and van 9:) mylen. de afwy·ldr;g. !rel( de lyn 7/ a.
~e1ykllandig met Ic I; d~n zal !ft de plaats zyn waar het Schip
gekomen Is: van het punt m, I~at 0C!l It'gre Iyn ril 1 vallen;
dan zal Ic Ir. d~ aflhnd zyn. en Ic I, I'e: rerrchll der breedte;
welke biide gemeeten kunnen worden. door vergelyking met
de Lynen der glaaden op dc3 kJart.
Rekenkundig: J. Om den gezeiId::n afftand te vlnden. zal del
proportie zyn;
GelykdeSinusvandenCours,of L k=33.4S,
Tot de afwyking lm= 90
Z·) is de Rajius = 90·.
Tot den affbnd km

= r62.

=

::=

=

=

9 7447390
I. 95424-25
10. OCOOOCO

2 2095035

Voor het verfchil der breedte, zal da proportie zyn;
Gelyk de Tangens (Raaklyn) nn den Cours.
of q= 33' 45,.
= 9. 82089 1 6'
To. de :lfwvking 1'11=90.
r. 954 2 4 2 5
Zoo is de Radius
90'
10. OOCOCOO
2.

=

Tot I Ic het \·erCchil der breedte

=
=

-J293499
=134,7. =
2.

Deeze leerwy~e of manier vlln zeiljpl! i. uitermaate dwaalende
(nadeeling op hooge breec1tens. (-'n dierh11ven is ze enkel ee[chikt om in de verzengde Luc~rthl'ek (zone Torride) grbruikt
te wordeR. Niettemin. zeer c<:nvouwdig en gemakl\e1vk te
Nnn ~
begr)'.

93~
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begtypen zynde, zoo hebben wy de onderfcheiden gevallen
Qpgegeeven van de eerfie beginfelen, aan welken de jonge
Zeeman moet gewend worden om de probIernas van deeze roort
op te laffen. beide meetkundig en by Berekening, alvorens
hy zigzelven toelegge op de volgende manieren; inwelken wy
te
ons vergenoegd hebben, om de onder[cheidene gevallen op
mid·
door
dezelven
van
g
oploffin
ter
en
geeven, en de proporti
del van Reken"tafelen.
Wegens de manier van overdwarffe werking, of Courfen , zie
het Artykel TRAVER SE.
J.fiddelbreedte Zeiling . is die manier der Zeevaart welke zonder meridionaale deelen uitgevoérd wordt. door het neemen
der middel breedte; welke manier van zeilen. [chooo niet vol.
komen zeker, nogtans zeer naby het zekere komt, gelyk hly_
l,en zal door het vergelyken van een voorbeeld daardoor uitgewerk t, en door Mercators-ZeiIing.
D;: wyz\: om de middelbreedte van twee plaatfen te neemen is
deefe: vindt de fom van beide hunne breedtens, en de helft
van die fom zal de begeerde middelbreedte zyn.
Al dus. de micldelbreedte van twee plaat[en, de ecne in so· en
de andere in 17· 10/ noorderbreedte, zal bevonden worden
67- lol
17" 10/= 6t lol; en _
te zyn 33· 35'; want 50·

+

z

=

33· 3S /•
I Geval. De breedtens van t'.vee plaatCen en hun verfchil van

lengte gegeeven zynde, om als dan dedireéèe Cours en afl1:and
te vinden.
Eerftelyk: vind de afwyking • door decre proportie: gelyk de
Radius is tot de Co-Sinus van de middel·parallel van breedte,
zoo is het verfchil van lengte: tot de afwyking. Als dan
voor den Cours. zoo zal het zyn : gelyk het ver [chil van breed.
te is tot de Radius, zoo is de afwyking tot den tangens van
den Cours: en, laatfielyk. voor den af11:and hebben wy decfa
proport ie: gelyk de Radius is tot het verfchil van breedte,
zoo is de Secans van den Cours tot den amand.
gegee·
n Geval. Eene breedte. Cours en gezeilden afftand
te vin!
lengte
dcr
verfchil
het
ell
breedte
de
ven zynde. om dan
den.
Eedl:elvk. om het vcr[chiI der breedte te vinden. volgens
. Geval '1. van vlakke Zeiling. is de preportie : gelyk de Radius
tot den af(fand, zoo is de Co.Sinus van den Cours tot het
verfchil der breedte : hieruit de breedte gekend worden de,
zoo hebben wy dee[e Analogie tot het vinden der afwyking t
nazmelyk: gelyk de Radius is tot den af/t:and. zoo is de Sinus
k; voor het verV1D den Cours tot de afwyldng: en Iaatftely
paral!ele.~eil.
van
l
Gevail
volgens
zyn
het
z31
lengte.
van
f;;hH
hog;
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Iing; gelyk de Co.Sinus van de middeI-paralIel is tot den Radius. zoo is de afwyking tot de minuten van Ver[chil der
lengte.
III Geval. Cours en verfchil van breedte gegeeven zynde.
om als dan de gezeilde amand te vinden. en het ver[chil der
lengte.
Eerflelyk. voor de afwyking zal het zyn, volgens Geval II
van vlakke-Zeiling: gelyk de Radius is tot het verfchil der
breedte. zoo is de tangens van den Cours tot de afwyking:
als dan voor den afftand. volgens hetzelfde Cafus: gelyk de
Radius tot het verfchil der breedte. zoo is de Secans van
den Cours tot den afftand: en Iaatflelyk. voor het ver[chil der
lengte. is de proportie. volgens geval II van ParaJlele Zei.
ling: getyk de ·Co-Sinus van de middel-paraBel is tot de af.
wyking. zoo is de Radius tot de minuten des verfchils vall
lengte.
.
IV Geval. Verfchil van breedte en gezeilde affland gegeeven
zynde. om dan den Cours en het verfchil van lengte te vin.
den.
Eerflelyk voor den Cours, volgens Cafus Hl, van· vlakke·Zei.
ling. zal het zyn: gelyk de afftand tot den Radius. zoo is
het verfchiJ der breedte tot de Co' Sinus van den Cours:
vervolgens ·voor de afwyking , Ilaaf het zelfde Cafus: gely·k
de Radius tot den afll:and. zoo is de Sinus van den Cours
tot de afwyldng: en eindelyk. tot het vinden des verfchil!
van lengte, hebben wy by Ca[us II, van ParalIele Z~iling.
deefe l'roportie: ge!yk de Co"Sinus van de middel Parallel is
tot de afwyking, zoo is de Radius tot de minuten des verfchils
vlIn lengte.
V Geval. Eene breedte, Cours en afwyking ~egeeven
zynde. om als dan te vinden het verfchil der breedte, het
verfchil der lengte. en de gezeilde affi:;m d.
Eerflelyk, voor den afftand, volgens Geval VI van vlakke
Zeiling, hebben wy deefe Analogie, naamelyk : gelyk de Sinus
van den Cours is tOt de afwyking, zoo is de Radius tot den afftand:
vervolgens voor bet verfchil der breedte. naar het zelfde geval:
gelyk de tangens van den Cours is tot de afwyl,ing. zoo is
de Radius tot het verfchil der breedt.. ; en eindelyk, om de
lengte te vinden. volgens Geval II , van ParalIele Zeiling,
hebben wy deefe Proportie, naamelyl,: gelyk de Co-Sinus vall
de middel Par,allel is tot de afwyking, zoo is de Radius tot
de minuten des verfchils van lengte.
VI Geval. Verfc:lil van breedte en afwykin~ gegeeven zyn·
de. om als d~n den Cours, antand en vcrfcbil van lengu'l te
vinden.
Eerftelyk. volgens Geval I V van vlakke Zeiling. hebbflP WV
N nn° :3
dcc[i;l

9,34

ZEE V.

deefe Proportie fot het v!!1,bn v~n den Cours • naamelyk·
gelyk het verichil van bree,h: i~ to' de afwyking, zoo is de
Radius tot den TaDg~n5 v:m den Cours; e'l v(jlg~ns hetzelfde
geval, tot~l;)t vinden van Jen 3n~.1j; gcly!;: .je R.adius is
toC het verk:811 der brewre , zoo is de Secans van den Cours
tot den amand. cn, einddyk, volgens Geval II van Par;tllele
Z:::i!ing, hebben wy deert: Proportie tot het vinden des ver
f~:h11s van lengte, naamelyk: gelyk de Co-Sinus van de m~d.
del Parallel van breedte is tot de afwyking, zoo is .1.: RadiUS
tot de minuten des verfchils van lengte.
VU Geval. Affiand en afwyking gegeeven zynde. om dan
het verfchil van breedte, Cours en verfchil van lengte te
vinden.

Eerfte~vk,

volgens Cafus V van vJakke'Zeiling, hebben wy
deere Propo'tie tot het vinden v:m dt:n Cours: gelyk de af·
{tand is tot dim Radius zoo is de afwyking tot den Sinus van
den Cours; en voor het verfchil van breedte: en eindelyk.
volgens Geval II van P'lrallele Z;i!ing, heb!J~n wy deeze Pro.
portie tot het vinden des ver[chils van lengte. n3amelyk: ge~
lyk de CO'Sinus van de middel_para Hel IS tot de afwyking.
z')o is de R.adius tot de minuten des verfchils van lengte.
VI II Geval. V ~rfchll van lengte en afwyking gegeeven zyn.
de, om dan te vinden het verrchil van breedte, Cours en ge.
ze1ide afftand.
Etrlleiyk, door Cafus lIl, van Parallele Zeiling, hebben wy
de(j[e Proil0rtie tot het vind::n der breedttt: gel~ k de minuten
van verfcbil van lengte is to' de afwyking. zoo is de Rad:us
tot den Co-Sinus van de middt:l·para!lel. terwyl nu dt,) middel.
breedte gelyk is .tot de balve fom van de twee breedtens zoo
volgt, dat indien wy van dd du;)ble middel-breedte Subfira
he(;ren eene van de breedtens, het overf:hot de andere zy;
w~aruit bet verrchil der breedte gevonden zynde, zoo hebben
wy deefe Proportie tot bet vinden van den COlirS, volgens
Ca:us IV van vlakke Zelling, naamelyk ~ gelyk het verfchil
van breedte is tol den Radius, zoo is d;! afwyking tot de tan·
gens van den COllrs: en, eindelyk, door hetzelfde geval,
hebben wy deere Analogi e tot het vinden van den afftand,
nJamelyk: gelyk de Radius is tot hH verfchil van breedte,
zoo is de Secans van den Cours tot den afftand.

Parallel Zeiliug
Is de kunil: om te vinden welk een afil:and een fchip waarlyk:
Ooft of Well:waarts loo;>en zal, in het zeilen van den MerÎdiJan van eene plaats tot dien van eene andere gegeeveo
pI;;,;!!, J in eenen parallel van breedte.

Dec!

ZEE V.

935

Daefe manier Van Navigatie wordt algemeen gebruikt in het
voeren van een fchip naar een Eiland, dat van andere L:m.
den verwj'dt'rd is. De wyre om dit uit te voeren, is dccfe,
men zeilt tot den parallel van breedte w:i311n de plaa(s gelegen is, maakende cene goede rekening, ten einde zel,er te
zyn of de plaats Oo(1-of We!lwaarts gelegen is, en imgelyks.
zoo bet mogelyk is, om te we'Jten de le:l!:;te op welke men
gekomen is, en dan lOOpt mt:::n OoH:-of Wef!:,ialftS tot dat
het fchip nader komt hy de kngte VJn de gegeeven plaats,
(bar men als (hm zei,er is dat men de begeerde haven bezei.
1<':1 zal.
De llD:ekenh!2.el1 in Parallel-Zcilir.;g hangen af vall de vol.
f',::':JGC evenr~Gi~hed;;'Il, naame!yk:
.
J. Gelyk de Radius, R. is tot de Co-Sinus van breedte van
cenen parallel, S; zoo i~ de mylen van lengte tuffchen twee
Meridiaan..:n, L, tot den afîtand D, van deeCe Meridia:lIlen
in die parallel.

Demonj'tratie. Laat PDFE (PI. CCLXXXI. Fig. S. N°. 1.) ver.
d::e! Vtir, e~f1en Sphecr E, zynde het middelpunt, P dt: Pooi. tw,;e
Radii toonen het vierde ED de Radius ,'ao den E;ulltor. AB • a b.
de van Parailelcn, dan zyn PBD, PC d qu"óënen van Meridi.
~l':Gen. D il een boog van den Equator w:Tchen deilzelven
d'Ylr~efneedcn, en BC, be. boogen van ParalleIen , iosgelyks
t,J1ii;ben de:;z·~lven ondcrfchept; aJzoo drukken de Boogen
IJ B. Db, uit de breedtens van deere ParaBelen H:,'-peéhve.
ly!,; en PB. 'P b , de Cc1mp:Clnenten van hunne b,cedrens.
Nij is Ge o\7'trck van eencn Cirkel, wiens Radius is ED, tot
lÎ::n o'rilrek van eenen Cirkel wiens Radius is AIJ, gclyk ED
j-; t')ê .a. B; dat is, t;elyk de Radius V3n C:;:n Ec;u1wr tot Gi!n
R2r:ius Vd:l de P3n:llel, of gelyk de R:'<!'!ll tot Jen Co· Sinus
V:l:) de breedte
Maar gelyke Boog"n D d, BC, ondertèhept
tun::hen dezdfde twee Meridiaan:;n. zyn in d,,'z::lfJe verhou.
d:ng VlD /ounne Circumferentien; daarom, eeD beeg van den
En::na;!f Dd, is tot een gelyke boog BC, in eenen parallel
van bré:c:!te, gelyk de Radius tot de Co-Sinus van de breedte
v:ln die parallel. Het geerie be weden mo~fi: worden.
Hierdoor IS bet gcmakkelyk Oi:1 eene tafel op te !lellen, too,
nende de Proportioneele vermi-nderillg der graaden van lengte
in iedere breedte, van den Evenaar tOt de Poolen; het gee.
ne de Leefer vinden zal anJer het Arcykel LENGTE.
2. Gclyk de Co - Sinus van eene bre~dte > S, is tot den
Co-Sinus van eene andere breedte, s; zoo is een gegeelTen
Meridionaa!e affl:anJ. in de eerfte paralId D. tot een Cor.
respondeerende Meridionaale affl:and d, in de tweede paral.
lel. Dit is klaar.
Nnn 4
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En dan ont[pruiten de volgende Proportien , naamelyk.

R: S::
S: R::
L: D::
S: s::
D: d::

L:
D:
R:
D:
S:

D.
L.
S.
d.

s.

Waardoor alle de gevallen die in deeCe foort v:an zeiling ge,
beuren kunnen. gemakkelyk \vorden opgelon door Logarith.
men.
Voorbeeld: Hoe ver moet een Schip zeilen op de rarallel van
30· graad/jln. om eene graad van lengte meer Weil:waarts
gaan.
Gelyk de Radius
Tot den Co-Sinus van de breedte
Zoo is I" van lengte. of 60 mylen
Tot den aft1:and die
5 I . mylen 96.

gez~ild

90·

-= 10.

ooooo~(t

30·:= 9. 9375306
= I·778 r SU

moet worden, of

=

I.
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En insgelyks voor eenige andere breedte; maar deeCen aft1::md
zou gevonden hebben kunnen worden, door alleenlyk te zien
in de Tafel onder het Artykel LENGTE geget:ven.
M~rcators-Zeiling.

DecCe wordt verrigt volgen; de kaart van Mercator. Aldus:
laat A en D (Plaat CCLXXXI. fig. 8. N·. '2) Verwonen twee
plaatfen op de oppervlakte der Aarde; AC de Meridiaan.zyndc
van A, en AD de Hot!klyn (*) tuifchen de twee plaat fen :
nek D door DB J perpendiculair tot AC. en dit zal de paral!.el zyn der breedte van de plaats D. zet af van A, op den
Meridiaan, de lengte AC, gdyk tot dt:n Meridionaal of verbreedde verfchil VaD breedte; en door C, trek CE, parallel
tot BD. en ont:noetende AD. voortgebragt in E; alsdan zal
AB het eigen lIerfchi! zyn van bret.Jte. AC het verbreedde
verfchil van breedte, of het v,'rfrhii van brt:edte. overéén .
~oml1:ig de kaart van MercatOr tuffi:hen de plaat fen A en D;
CE zal het verfchil zyn van de Ieu&te, en BD de afwyking;
ins(*) In 11et Engelfch Rh 'IInb.line , zynde de Lfn, die dus door de bewee.
ging van het Schip op d~ dalwil van de Zee befchreeven wordt, dat zy
111e,t lllJc Midda~l'ynen dezelfde hoei_en maaKt_
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insgelyks AD zal de eigen affiand zyn, AE de verbreedde
:tfftand. of overéénkomf1:ig de kaart van Mercator t en de hoek
BA D zal de Cours zyn.
Terwyl nu in den driehoek ACE. RD parallel is tot een van
deszelfs zyden; zoo is het klaar dat de Driehoeken ACE,
ABD, gelyk zullen zyn. en bygevolg derzelver zyden proportioneel: en hieruit onttl:aan de oploffingen van de onderCchei.
dene CaCuffen in deefe zeil ing.
I Geval. Om den Meridiaan of het verbreedde verfchil van
breedte tulIehen twee plaatfen te vinden, wier breedtens door
waarneeming gegeeven zyn.
In dit geval zyn drie verfchillenheden:
J. Wanneer een der plaatfen op den Equator ligt; dan is het
Meridionaale verfchil van breedte hetzelfde met de breedte
van de andere plaats, geBomen van de tafel van Meridionaaaic
deelen.
~. Wanneer de twee plaat fen op dezelfde zyde zyn van den
Evenaar; dan wordt het Meridionaale verfehil gevonden.
door het Subflraheeren der Zuidelyke deelen. beantwoorden.
de aan de kleinf1:e breedte van deefen, overeenkomtl:ig met de
grootll:e. en het verfchil is het begeerde,
3. Wanneer de plaatfen op verfchilIende zyden van den Eve.
Daar liggen; dan wordt het Meridionaale verfchil van breedte
gevonden. door het te faamen addeeren van de Meridionaale
deel en • beantwoordende aan iedere breedte, en de fom is de
begeerde.
n Geval. Om den direél:en Cours en afftand tuffchen twee
plaat fen te vinden. wier breedtens eo lengrens gegeeven zyn.
Eerftelyk, voor het vinden van den Cours, hebben wy de na.
volgende Proportie, volgens Cafus IV, van regthoekige Tri.
gonometrie, naamelyk: gelyk AC , het Meridlonaale verfchil
van breedte. is tot CE. het verCchil van lengte; zoo is R, de
Radius. tot T. RAD, de Tangens van den Cours. Vervol.
gens .om den afftand te 'linden, volgens geval II van regrhoe.
kige Trigonometrie. hebben wy deefe Proportil;) • naamcJyk:
gelyk de Radius R, is tot AB, het eigen verfchil van breedte;
zoo is Secalls ""a, de Secans van den Cours, tot AD, den
af!l:and.
III Geval. De Cours en gezeilde afft:md gegeeven zynde, om
als dan het verCehil der breedte en het ver[chil der lengte tt:
vinden.
Eerll:elyk, om het verfchiI der breedte te vinden. volgens
Geval Hl van regthoekige Tri~onometrie, zoo hebben wy dee.
f;e Proportie. naamelyk: gelyk de Radius is tot den aftl:and.
zoo is de Co· Sinus van den Cours tot het juitl:e verfehil van
breedte: en hierdoor zal men gemakkelyk kunnen vinden het
Nnns
M~

93 8

ZEE V.

1\1 eridioo:lale vnfch'l dçr breerltc ; en om te vloden het ,'er..
Lhil van k;;t!(e, if dJ propo: tie: ge'yk de R"dillS tot het me'
ridiona a1e vel [C'-lil v;.n bu;cdw, zoo is de Tangens van den
Cou;s tot de minuten des verfchils van Jer,gte.
IV. Gev:t!. BeiJe d~ breedtens, naa~elyk waarvan men zeilt
ClO WJJ;r;:';é<rtoc men zdtc. gegeeven zynde; om den gezeilden
atfbnd te vinden, en het verfchil van lengte.
Eerllelyk, voor het ver[chil van lengte zal de proportie zyn :
gelyK de Radius is tot het verhreedde of meridion~ale verfchll
van breedte. zoo is de Tangens van den Cours tot de m'nUlen
des ver[(b!ls van lengte. Vervolgens voor den direch:n af·
Hand, is de Proportie: gelyk de Radius tot het joifie vcrfchll van breedte. zoo is de [eeans van den Cours tot den
dirtélen Afiland.
V. GevaL Bdde breedte en gezeilde Affland. gegeeven zynde, om den dirtél;;;n Cours en het verfchll van lengte ce
vinden.
EeIfte'yk, om den hoek van den Cours te vinden, is de
propo,ce: gelyk b,;t juiHe verfchil van breedte is tot den Ra.
dio" zoo is oe gezeilde amand tot den Secans van den COllrs;
~ I>dan, voor het verkhil van ler.g~e, z31 het zyn: gelyk de
R3Jms tot het J\1erdiona2le vertchi! van breedte, zoo is de
Tangens van d;;;ll Cours tot de Minuten des verfchils van
lengte.
VI. Geval. Eene breedte, Cours en ver[chil van lengte ge.
~eeven zynde, om dan de andere breedte en gezeilden Af.

Hand te vinden.
Eerfielyk, zeg: gelyk de Tangens van den Coms is tot den
Radius, zoo zyn de MinU!i:'n van 't vcr(éhJ v",,!l Ic:lgte fOt lJet
verbreedde verfch1\ van brteJtc; w,,~n,lt, volg",ns Geval 1.
de Minuten v~n veriChil gevcnnen t;unrcé'D worden: al~dan, om
den dittéb:n Afjland te vinden, zeg: g:iy!, de Radius is tot
het juifie ver(chil van breedte. zoo 13 de St'èans v:.n den Cum
tot den dirtéL~1J Amand.

VIL Geval. Eelle bteedte. Cours en afwyl;ir,g gegeeven z~-n.
de; om dan de andere brr;;ectte. gezeilde Afftalld en verfchil
van leng:e te vinden.
Eerfieiy~. voor den Affiand is de Proportie: gdyk de Sinus
van den Cours is tot de afwy~_;I;g. zoo is de R"Jit:s lOt den
direéten Af/tand: alsdan. tot het vü:dt:n van hel juifl:e verfchil
van breedte, hebben wy deefe Analogie. naalnelyk: gelyk de
Tangen& van den Cours is tot dl:: afwyking. zoo is de R:tdius
tot het juifte ver[chil van brr;;ec!te; vervolgens, tot het vinden
van het verfchil van lengte, zeg: gelyk de Radius is tot het
meridionaale verfchil V;jn breedte. zoo is de tangens tot de

minuten van ver[chil van lengte.
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VIII., Geval. Beide breedtens en afwyking gegeven zynde,
om alsdan den Cours, afil:and en v.;rici111 van kngte tè Vill(kn.
Ecril:elyk, voor bet 'let [eh i! y:m lengte, is ft! Proportie: gelyk h::r juille verfchil v:ln bi et:Jre is rot d\;! afwy!wJg, ZJO is
het verbreedde v::;r[chil V111 bn:eJw toc de IDinu:en des Velfchils van lengt.:!: vervo:gers, voor den Cours, zll het zyn:
g()lyk het juifl;;: vcrkhil va:1 orecGt(: is [(lr cl:; 3iwj len,.;,;wa is
de Radius tOt den Tilr.gtn~ van dun Cours: en, ellllk:lyk.
om te vÎ):loden den Afitand , zoo hebben wy Lieere Analogie: geIyk de Sinus V3n aen Cours is tot de aL'/y!ung. zoo is de Ra'
dius tot den direél:::n afttam1.
IX. Geval. Eene breejre. gezeilde affbnd en afwykir.g gegee·
ven zynde; om alsdan de andere bree<ite te vind~n, benevens
het vtlrfchil van lengte en den Cours.
Eerfielyk, voor den Cours, Zé'g: ge!yk de amand tot den Ra.
dius, zoo is de afwyking lot Ccll SUJ'JS van den COllfS: ver.
volgens, voor her vcr[cJil der brtedte. zal de Pro?ortic zyn:
f,elyK de RaJius tot den AflbnJ. zoo iii de Co-!1rus V:ln den
Cours tot het ver[chil van l>redte; wJaruit tet meriJionaale
verfchii van breedte gcvon,Jen kan word",n: dnde!;·!;, om [e
vinden het verfchil van lengte. zoo zeg: gdyl, he: j,Mie ver ..
[.:hil van breedte is tOt de afwykllJg, zoo is her V();\\ Ych:lde of
meridionaale verfch!l van br,'edre. wt de Olll:u,en ":(:5 ,-,a{chiis
van lengte. Groote-Clrkel-Zeiling. Z:e o;lJer ht:t Artykel
ZElLING,

ZEE-VARKEN. Is een viervoetirg Diertje, kleiner dan een ko.
nyn, glad en Yedverwig van haair, [ne! in het joopen. eli
lworrende gf~lyk eén Vaikl:Tl. HlervaillL.un en omdat ze over
Zee tot ons gebragt word,m. hebben ze den naaw van Zee.
varken3 beko:ucn. Men vlOJr in Brafilien, hun Vaderland,
wel 6 of 7 foorten. in grootte tn kleur van malkander onder.
f::heid·.m. Z'I kunnen de koude nkt verdraagt!r1, en eewn Sa.
lade, kruiden en brood; mCl é'~n woord, al h.:t geene waarmed:: het kOllyn gevoedt wordt. M",n ma~la hUil JO een warm
vertrek een hok van planken, w3luÏn z,/ paaren en j0n,;en
werpen. Dit doen ze in de Lerite en in dtn Zomer rot
twee of vier in getal. In Bra!1teu werp~n ze dnelna21 zes
'. of zeven jongen. Zy moeten. geJood zy,]cc~. een paar dagen
in de pekel geleg'i, yervolgens gezood;;n ot g';brltaden, met
cene zuure en wel gekrUId Je Sa"s opgediCcht worden; want
anders is het vleelch te geiL
ZEE-VOS. Zie het Attyk~1 VULP2CULA MARINA.
Zl!:E-WOLF. Is een Zeevij~b. m g';hl,,"nt~ nIet ongelyk aan del1
Zalm, groot en omtH::nt 2,) pond zwaar. verflindend en met
Illlddelwaati~e fchulJben bedti~.t. Deefen glinil:er~n als zilver
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en zitten z~er vaft op de huid. Nog iong en rnalfch zynde,
is deere v,rch goed om te eeten. Hy heeft veel vliegend
en vaft zout. Men zegt dat hy een beproefd middel is voor
kroppen en koude ge~wellen. als men hem daarop legt. De
kleine fteentjes die uit zyn hoofd gehaald worden. houdt :'len
voor een middel voor hoofdpyn. als zy ter plaatCe daar dl;: pyn
is. gelegd en- gedraagen worden. Als een poeder ingenomen
zynde. openen ze.
ZEE-WORMEN. - Dit zyn water JnCeélen, die in de Zee ge.
vonden worden. Eenigen onthouden zig in Moffelrchelpen.
als de Vermiculi Teftaceï of Tubu/i Ma,ini. Sommigt:n onthouden zig in het water, als de SanguiJugae of de Bloed-Egels
en de Pol'jpi. Sommige Waterwormen met zes beenen wor.
den Libel/ae. EpbemerM, Culias genaamd.
.
ZEE-ZIEKTE. Is eene draaying in de Maag, en vervolgens
eene opwerping daarvan, welke de geenen die de Zee nog niet
gewend zyn. of zig in langen tyd daarop niet bevonden heb.
ben, tot het overgeeven brengt, waarvan dikwils de Oudfle
Zee-lieden niet bevrydt zyn. De L~tynen noemen het Nau.
Jea. omdat dit ongemak doorgaands wegens het fchokken van
het Schip ontftaat.
ZEE.ZWALUWE. Is een kleine Zee-vifch, die nooit twee
pond aan gewigt haaIen kan. Hy heeft een harden vierkan_
ten kop, een dikken buik. veelverwige harde Cchubben en
groote vinnen, gelyk de vleugels van eene Zwaluw, waarvan
hy ook den naam heeft. Aan de Ooftzee wordt hy een Z!e.
baan genaamd.
ZEGBER BASeI. Is een bediende aan het PerfiaanCche Hof.
die het bevel over alle de geen en heeft, die in gouden en
zilveren Tapyten en diergelyke zaaken, voor het Koninkly.
kc huis arbeiden.
ZEGEL. Betekent het Papier dat met een gedrukt Zegel voorzien en van de Hooge Overigheid geordonneerd is, dat in alle
Fublieke zaak en en Rechtbanken moet gebruikt worden; zelfs
moeten in Commlge plaatCen alle Obligatien, Wiffclbrieven en
Contraélen op een gezegeld papier fiaan. dewyl by gebrek ".Jan
dien, wanneer eene:: zaak in gerchil ra3kt, geen recht daarop
~efchiedt. of met zwaare geldboete moet voldaan worden.
D:;>efe Zegels zyn niet allen even duur. maar :lyn geëven.
redigcl met de rommen waartoe zy gebruikt worden; eene
Wectenfchap die doorgaands in de Almanakken geleerd
wordt.
ZEGEL-AARDE. Zie de Artykels TERRA SIGILLATA.
ZEGELBEWAARDER. Tbe Lord keeper. Zyn in Engeland
drieerlei, wegens het drieerlei Zegel, het groote. het gehei·
me eD het kleine of priva,at Zegel. De Groot-zegelbewaar.
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der is gemeenelyk tevens groot Kancelier van Engeland. Het
kleine of privaat Zegel wordt door den geheimen Raad bewaard. die fomtyds eenige per[oonen als CommifTariffen daartoe benoemd. De geheim-zegelbewaarder is volgens den rang
de vyfde onder ~e ~roons-Amptenaars van Engeland, wordende deszelfs Bediemng zoo hoog geacht. dat hy uit kragte van
dezelve een Lord of Graaf is, al was hy anders van geboorte
maar een Edelman; invoege hy ook in den Staatsraad zyne
pla31S aanftonds naal1: den Prefident neemt. Alle oirkonden •
Aél:';:DS en Verleenigen. die de Koning ondertekend heeft, moe..
ten door zyne hand gaan. en met dat Zegel bekragtigd worden, alvoorens zy het Groot.zegel paffeeren kunnen; en hy
mag geene Atle of Beleeningsbrief Zegelen. zonder voorgaande order, die met des Konings hand onderfehreeven en met
het kleine Zegel bekragtigd is.
ZEGEL·GRAVEERDE~. Dee[en hebben eene zonderling aar.
tigtj kunl1:. 1emant dIe daann wel ervaaren is. moet fraai
kunnen tekenen. in wa[ch boetCeeren. en dus in l1:aal arbeiden.
Hy moet weeten cierlyke helmdekCèls te maaken. en het geene
verder tot een wapen behoort. voorts bloemen, loofwerk en
cieraaden. gebouwen en Landfchappen • met derzelver ver[chiet
vertoonen; en dui[enderIei Beelden in eene behoorlyke tekening. zoo wel op gewoone Munten als op legpenningen;
maar voornaalllelyk, ,het geene wonderbaarlyk is. allerlei Por...
traiten naar het Jeeven in fraaI cn fyngel1:eente te graveeren;
en eindelyk. het geene Schilders op een effen grond vertoonen.
in de diepte volmaakt voor te frellen. De hand van een konl1:ig
Tekenaar, Schilder en Zegelgraveerder (in geval het hem wordt
overgegeeven) maakt vooraf eeno fchers. waarnaar het de
Stempelfnyder in wafch boet[eert. en vervolgens in het hardl1:@
Staal, fomwylen in Jafpis, Agaat. Sapphier enz. fnydt. Tot
het Staal gebruikt hy allerlei Graveer- yrers. en verfi::heiden
Ponçons tot helmen. bloem· en k>ofwerk. enz. Edoch alle
deefe arbeid. hoe konl1:ig gemaakt en gehard. kan nogtans
ligtelyk verongelukken; want ze fpingt in de Munt menigmaal
door de kragt van het flaan. en wel niet zelden in 't begin;
waarom ook geen Zegel.Graveerder verpligt is die [chade te
draagen. maar hy aan wien het werk beboorlyk is geleverd.
ZEGELRING. Is hetzelfde met een Cachet.
ZEGELWASCH. Cera biJpanica. Wordt uith:Jrsgemaakt,waar
van men eene Onee in een aarden Schotel wel laat affchuimen.
Men doet 'er eenig vermillioen by. en koud geworden zynde.
!2. Oncen Gummi Laccae. Men rolt het vervolgens op een warme
koperen plaat. of men neemt klein gel1:ooten Zegellak, gerec.
tificeerde Spiritus Vini. zoo veel als noodig is; men roert
het bep,ootlylt onder malkander, dat het ni~t coaguleert; dus
liiat
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Jaat m~n h~t drie dage:] {ba:J. DJarna Wordt het in heet zan:i
gezet. of O;J e("n Z3:,;t vuur, tt"n einde de Spiritus V:71i t;:Hl
uitJarnpm. Voorts IIlJ31a men d:: pypcn, dl~zi~, in de r.:'TI,:cn
warm E:;'~ ,';oden zynJe, a:s \\'.If:h l~a(en rreU;en ,0f'1Jc.1] nw'mt
"kr lout ~,!dar h~!s, twee lo~t Gll7nmiLaccae. een IOrlt ·N.lfd',
een 'OJ: vt:rmiilioen en vier 10:;( kryt; mengt h~~ fa;:IOlen 0.1
rl':lé~n laat het fmelten, roert ht,t wel om tn vormt n. 2erh~nd
èe p"?:n (lP eene warme koperen plaat.
ZEGEPRAAL. Triumpb E:?r.e I.>yzondere cerc, welke men p.
woon was de Romeinfche Generaals aan te d')en. wanr,(;'er zy
grome over\Vinningen behaald hadden. Men bragt àzt::lven
nb.Jan met eene ongemeene Pragt en openbaart: ge'uk wer.
fchingen binnen de Stad Romen, Ook wanm 'er by d~ Ro:ne i •
nen tweejerlei foort v~n ZegepraaLn. de grootc na3In('lyi"
die inzonderheid Triumpbus !5(:naamJ wied, en dt: kleine
I
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ZEIl" Vdw/S. In 't Franfch Voile. Is een breed doek :I~n een
~çlllp, ht:[we!lw opgefpanm:n wor,jt om d!.'n winJ te vangtn
eIl het SChij) voort [c dry ven.
Aln een groo~ Schip dat drie
Maften v lert • worden de Ze;len geno::md, zeo als onJer het
Art}';,cl SCIIf p tP. zito is.
De r,::m:::CJlllh: S;Jrcekwyfen. \'~n cie Ze;;C7! ontleend, Z:;11
dceCen: De zeilm op de Maft zette;"
dat is: z:g zeil; ê~
m~2ke, O:TI voort te zeilen, 't geen men noemt 't zeiS g,:,m;
AUe zeilm byzmm of ophylr~n. Ot! meer fpoed te m laK::n.
- Il~t zeil ftryl:.m gefchiedt, wanneer, of Uil eerbie.lighcid
VOJr e·::n voorby zl;:ilend Schip, het middcllll;: bo\'enzeil tOi:
op de h::l~t van de l\lall worJt nedergelaatt'l1: of men /lrykt
alle zL:Jien. tot een ltken van overga Ive. H~t zeil iTl!Jf/lûm
z~gt men. als men ophourlt te Ze:!en. Zie het A '[yhd Z':r.
U;:-i'. Ooeii~cnlyl.e fpreekwyfen zyn, t>y voorbec:d: Em oog
tn 't zeil TJOIldm, dJt is naauwe toezil't neemen. Hy hOi/ln
,;z't em ol'geftreekw zfil" dat is ze:r gramfteurig. O.d~r een
j;,;ad zduje is goed ro:;iw, dat is, met el;:n goed in:.o'Don is
hec gern:lkkt!lyK \\Trit Tli.:elÏrp, te doen. Is iemant voorfpoeàig.
ZI)O 7e,~t men: Het 'waait bem in Z'jll zeil ,ew:.
Zl'~[[.DOEK.
Is net Iinoen dJ! op cene by~(,r.,jcrc wyfe, zeer
Her!, en (li~t van hennip gemaakc, en tOL zeilen op de fcbt.:c.
pen gebrul!a worJt.
ZEILEN. By dm qiJilld Zeilel:, gefchieilt w.mneer men zi~
V3n I:~nen win·] bdlent die den loop of Cours, di~n rr.cn
meende Ie hnu-1en. gantfch tegen fchynt Ie zyn ; nademHl
men de zeile'l'! op zy wendt, en dus den wi'ld van ter zyrle
vangt. 1Utt Bacliftag;.wj1ld Zeilen, is wanneer de w,nd nu
vanagter en dan van [cr zydc waalt. daar Olen de zeil~n ook
Daar zet. Maar 'tloor dm wind afioopen is, Wanneer men den
vol
I
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G~zet worden, om
voort te fpoeden.
ZEIL EN KOLF. KatrohJJerk. Zoo h~.;r. in de Mechanica het
werktu:g, waardoor men met hu~p V.l0 zekere touwen. die
rondom de fchyven getrokken zyn. Lfbn omhoog kan aek.
ken.
ZElLING. Betc!;~nt eisenlyk de k~~:!1: Vln e~n Schip te beo
ilieren en te do"n werken, of die Zla.~ani;!c ~ewee~ingen en
rigringen doet in a~ht neemen • lils ljOGr den Z:.:em~n worden
aangeroond; in w~'Il;en zin Zeili!';; v" r[c!,;it van Navigatie.
en door de praél:yk aan boord gekerd l1ioet worden. Zie

Vó!kOmen \Vind heert. en alle zeI/en b1'

ZZEVA.~l\T.

ZrULING. Beduidt i:1sgelyks eer.e by~ond('re manier van Z~e"
vaart; inwelk!'n zin wy ze~gen: 1Hercators·::;eililllj. Viakke
uiting. Para!lû·zeilin:;, Middel breedte Zeiling en Groot dr·
ke!.zeiling, :ll het welt:~ reeds, uitgenomen het laatl1e, onuer
het Arty:,el ZEEVAART verklaarJ i~.
Grooe·Cirke!·Zdliilg lil de N.:viJlt:e, is d~ konll om de plaat.
re viden door WCii;C een S :hip moet gaan. en wat Cours het
zei ve gelluurd mo~t worJè!l; zoo.be dt:~z:.:lfs fpoor zal zyn in
den boog van een g10uten Cirlwl, of ten maftenby zoo, pas.
feerende door de plaats vanWJar het gezeild is en werwaarts
het ge-fchikt is.
II~t is dik wils op rekening van den kortllen af\land. dat deer"
manier van Zeilen is voorg:::!l:el.l ge wor de!] ; want in den Spheer
i3 het wel btkend dat de kort11e afjbnd tuff~hen twee p'laatfen
de boog is van ecnen grooten Cirkel tuif,hen den zeI ven
beOomen , en niet in den hoek of Spiraal J paffeerende door
detfe plaarfen.
Gelyk in Mercators Zeiling de verfchillende gevallen opgeloll:
worden door vlakke Driehoeken; 31zoo worden de oploffingen
der Gevallen van de groot-cirkel-zeiling verkreegen door middel van Spherifche Driehoeken; en daarom moet de Zeeman
kundig zyl1 in de Spherifche Trigonometrie. voor dat by deefe
zaak on~erneemt. Zie het Artykel TRIGINaMETRIE.
Eene groote verfcheidenheid van Gevallen kunnen in deefe
foort van Zeiling voorgelleld worden; maar gelyk veel en van
dezelven eerder dienen tot oeffening in de oploffing van Sphe.
rifche Driehoelten , dao tot eenig weefeolyk gebruik in het
vaaren of beftieren van een Schi(l, zoo zullen wy alleenlyk
die geenen in aanmerking neemen welken tot de volgende Pro~
blema's behooren. naamelyk:
Probi. I. De breedten! en lengtens van twee plaatfen op de
aarde gegeevell zynde. verkrn d:::rzelver naalle af\land op
de oppervlakte J te gelyk met de hoeken van pofitie van iede.
re
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re plaats tot de ander;. Dit Problema kan uitgebreidt worden
in de volgende Geval:en.
J. Geval. Wanneer de twee ,Plaatfen onder denzelfden Me.
ridiaan leggen, zoo zal derze.ver verfchil van breedte hun af.
1l:and geeven, en de Pofitie der eene van de andere zal regtfireeks N00rJ of Zuid zyn.
H. Geval. Wanneer de twee Plaatfen onder den Evenaar lig.
gen, zoo is hun afftand gelyk tot hun verfchil van lengte; en
de hoek van Pofitie, ten opzigte van den Meridiaan van
jeder, is een regte hoek. of de cours van de eene tot de
andere is juifl Oof!: Wef!:.
IU Geval. Wanneer de beide plaatfen io dezelfde paraIIel
~an breedte zyn.
Voorbeeld. Welk is de kortfl:e affl:and tufrchen St. Mary
jn N. breedte 37· en W. lengte 22°. 56/, en kaap Henry,
in N· breedte 37°, en W. lengte 76°, 23'?
Laat PESQ (PLAAT CCLXXVIII Fig. 4' N°, I) vertoon en
de Meridiaan van St. Mary; AB a de parallel van 37. N.
breedte. en PBCS de Meridiaan van kaap Henry; als dan
zal het punt A zyn St· Mary, en het punt B kaap Henry;
trek de Diameter AD t en door de punten A, B, D t be ..
fchryf den grooten Cirkel ABD; dan is de boog AB de kortfie afftand, de hoek PAB de hoek van Pofitie ofligging van
A tot B; en de hoek P BA de hoek van Pofitie van B tot A.
en de hoek APB, die gemeeten wordt door den boog QC. is
het verfchil van lengte. Gelyk nu de plaatfen beide dezelfde
breedte hebben, daarom is PA = PB. en rPAB = L.PBA.
en indien PJ befchreeven wordt, maakende LAPJ = L.
:EPI 26° 43'~, dan zal PJ. AB doorfnyden, en Perpendi_
culair daarmede zyn in J. En in den DrIehoek AJP, regthoe.
tig in J. zal gegeeven zyn de hypotheHufe AP
53", en de
hoek APJ 26° -4-3'1; om daarvan te vinden het been AJ
de halve gezogte afftand, hebben wy deefe Analogie t naame·
lyk: Radius =.93° : Sinus van hypothenufe PA= 53°:: Sinus
van L.:'\PJ = 26· 431 t: Sinus van het been AJ = 21° 3' ~;
welke verdubbeld, geeven 42° 61 voor den k.Grtften afftand
AB 2526 Zee-mylen, 't welk 35 mylen minder is dan 8s6r,
de Zee mylen door paralIele Zeîhng gevonden.
Om.te vinden den hoek van pofitie PAB, hebben w'l deefe
Analogie t naamelyk: Radius
90°: Co_SÎîlUs van hypothenuf", PA=S3°:: Tangens van L.APJ==26° 431!: Co-tan!
gens van Lop AB. of hoek van pofitie
73° 91.
Hieruit blykt, dat om te Zeilen van A tot B, of van B tot A •
het Schip eerfl: moet fiuuren, N.73· 9', Wefl:- of Oofiwaarts;
en dan trapswyfe deszelfs Cours vermeerderen tot I. cadr bet
juift ooft ()f wefi zal zyn, en van daar moet den Cours tra ps_
wyfe
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"yfe verminderd worden tot dat men komt in de andere ha.
ven daar het weder zal zyn 73" 9' hetzelfde waarmede het uit
liep: maar hoe deefe Courfen vertraagd kunnen worden, zul.
len wy in "C vervolg zien.
IV Geval. Wanneer eene plaats breedte heefe, eD de andere
'er geen heeft. of onder den Evenaar ligt.
Voorbeeld. Welk Is de naatle aftland tufTchen het Eiland van
St. Thomas, onder den Evenaar, en op de oollelyke lengte
van I". en de Haven St. Juliaan , op de zuiderbreedte van
48" 5 I' , en de wetlelyke lengte van 65' lol?
Laat het punt A (Ibid. N". 2.) verbeelden St. Thomas, eo
het punt B de haven St. Juliaan ; alsdan is AB een boog van
een grooten Cirkel gaande door A en B, de naalle aftland;
welke gevonden kan worden door deefe Analogie, naamelyk:
Radius = 9°.: Co. Sinus van verrcbil van lengte == AC
66· 1 cl:: Co·Sinus van verfchil van breedte CB == 48° 5 I :
CO'Sil'US van den aflland AB = 74° 35 1• Zoo dat de affiand
AB
74. 3S' = 4475 mylen: 't welke minder is dan de af·
tland door Merc3tors'Zeiling gevonden.
Tot het vinden van den hoek van politie in A, is de pro.
portie R == 90': Sinus AC = 66" lof:: Co·tangensCB=
48" 5 1': Co·tangens van LSAB = S I" u'. En de hoek van
politie in B kan gevonden worden door deefe Analogie, naa·
melyk: R=90": Sinus CB=4!!0 51':: Co. tangens AC=
66° 10'; Co·!~ngen8 LB:: 71' 361•
V Geval. Wanneer de breedteIlS van de gegeeven l'laatfcll
beide noord of beide zuid zyn.
Voorbeeld: Welk is de nulle af/land ruiI'chen de Lizard, op
~e N. breedte van 49° 57' cn wellelyke lengte 5" 14'. en
het Eiland Bermudas, op de N. breedte van 32" 2S'enwes·
telyke leng·e 660 38'?
Laat SAPQ (Ibi~ No. 3.) verbeelden de Meridiaan van
13ermud as; maak PA == 57 0 36' de Co· breedte van nermudas; en Pa::::: 4co 3' = de Co· breedte van de Lizard;
en. met den Tangens Pa , befchryf den boog aa : insgelyks met
den Secans van 6l o 24'= verfchil van lengte. bOOóen befchreeven van Pen S, geeft het middelpunt van den Cirkel.
PCS, de Meridiaan van deLizard ; ea deszelfs interfectie met
Ga geeft B de plaats van de Lizard. Eindelyk een groolen
Cirkel befchreeven zynde door de punten ABO, zoo is de
onderrchepte boog AB de naatle aftland. tuirchen de twc;o
plaatfen ; en de hoeken PAB, PBA zyn de hoeken van politie.
In den rchuinfchen fpherifchen Driehoek A PB, zyn gegeeve!l
PA=S7" 35 1 PB=PA=40· 3', en I..APB=verfchilvan
lengte, = 61° 24". HieruIt. om den aflland AB re vinden.
hebbtn wy deefe Analogie naamelyk: Radius: Co· Sinus
X. DiEL.
000
LAPB: :
I
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t., PB:: Tangens AP: tang. van een vierde boog
37.
wcll,e genomen van de co- breedte vw dè Lizard,
laat een vyfd&l boog = 3" 2'
N. Alsdan, Co· SintIs M : CoSinus N:: Co· Sinus PA: Co - Sinus van den afftand AB
47° 54'·
Om re vinden den hoek van pofitie PAB, zoo is de propor.
tie: Sinus van N: Sinus van M:: tangens L.A PB: tangens
t.PBA= 87 151. En de hoek van politie, PAR kangevon.
den worden door de propmlieru{fchen tegengefleloe zyden en
hoeken. naamelylc: Sinus van PA: Sinus van t.PBA:: Sinus
van PB: Sinns van loPAB::: 4C.,. 35'.
Hieruit blykt dat de kortfie aflland luffchen de Lizard en Ber'
mu1as is 470 54'
2874 Zeemylcn, 't welk 178 mylen min·
der is dan de af!br.,\ door Mercators - Zeiling gevonden. En
een Schip, ten eind:! dees korter {heek te zeilen, moet fie.
venen van de Lizard Z. 870 IS' W. cn trapswyfe den Cours
verminderen, ten einde t-e.Bermudas Ie komen op den hoek
leggende Z. 490 35. W., naardien de direae Cours van dil
eene plaats naar cl:' andere, gelyk die gevonden is door Mir.
cators Zei!iog, is Z. 690 2 /• W.
VI Ge'.'al. Wanneer een van de gegeevene Plaatfen noorderbreedte en de andere zuid el' breedte heefe.
Voorbeeld. Welk is de naal1:e aff1:and van het Eiland van St.
Helena tot het Eiland van Bermuda~; liggende het eerfie op
de Z. breedte van 160 en Wefl:elyke lengte (jo IS'; en het
laatfl:e op de N. hreedte van 320 25', en W. lengte 6Ce 38'?
Laat SEPQ A (Ibid. No 4.) zyn de Meridiaan van St. Hele.
na. het punt A St. Helena, en het punt B Bermudas; alsdan
bebben wy gegeeven PA = 1060-= breedte van St.Helena
900 , PB -= Co-breedte van Bermudas = 570 35 1, en LAPS
verfchil van lengte'= 6c o 23'. Daarom hebQen wy, in
den fchuinfchen fperif:hen Driehoek ABP, de volgende plO.
portie tot het vinden van den aUland AR, naamelyk. Radi·
us: Co-Sinus ver~c!-jil van lengte= L.~PB:: tangens Co
breed;e Voln BerrnuJas = PR: tangens van een vierde boog
37 0 54'; \\'~Ike I!enomen van J060 laat een vyfde boog
M
N = 68 0 6', En Co-Sinus van M: Co-Sinus "an N:: Co.
Sinus \'an P~: Co-Sinus van den affland AB = 750 19'Vervqlgens om te vinden den hoek van pofitie P AB. de
vierde en vvfde boo~en te vooren gevonden zynde, zoo heb·
ben wy deezen proportie, naamelyk. SIDUS van N: finus van
M: ~ t lOgens A PB: tangens van PA B = 49" 201. En om
te vinden den hoek van Pofitie PB A, is de proportie: gelyk
radius: Co-linus LP:: tangens P A: tangens van een vierde
boog M =.. 59' 53': maar deefe. vierde boog moe: zyn gelyk
PA, of !lomp; en daaroJl is het fupplemellt van ~9° 53'. of
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7' de vierde boog M, Al!'dan, gt:lyk de Sinus van N
59" 45:
Sinus van M:: tangens ,",P: tangens van '-? A B
maar deefe hoek moet fchuins zyn I en daarom mOéten wy het
fupptement daar toe neemen , naamlyk 120· 151.
Zoo dat wanneer een Schip Zeilen moet van St. Hélena nur
Bcrmudas, op den boog van een grootenCirkel, het zelve
eerft zyn Cours moet neelllen N. 49' 'lol \V. en lrapswyf:r
krommen van het Noorden. om te BerlIludas te komen op
eenen Cours N. 59' 45 ' W nadlt het gefteveni heeft 75. I9/;
of 4519 Zee - mylen. De Cours door Mercators Zei!ing ge.
vonden, is N. so· S' W. en de affiand is 4S!2.7 Zee - myten.
waaruit het blykt, dat wanneer de plaatCen zyn de eene in N.
breedte, en de andere in Z. breedte. ·'er maar een klein ver·
fchil is tuifcrnen de uitkomften die door Mercators en door de
groote CirkelzeHin~ gevonden wO,rden, omdat de hoeklynen
naby den Evenaar niet veel verfchillen van groote Cirkels.
Uit de oploffingen der voorgaande Gevallen is het klaar dat
om in een grooten Cirkel te zeilen, een Schip geduurig des·
zelfs Coers moet veranderen: maar gelyk dit eene zwaarigheid
is te groot om in de practyk der Zeevaart toegelaaten te,wor·
den, daarom is bet genoegfaam naauwkeurig beweezen dat
men deef':! befigheid door een foort van Approximatio kan ver.
rigten; dat is, door eene methode die zeer naby evenaart de
Zeiling op eenen grooten Cirkel: want in kleine bJogen is
het verfchil tuffchen den boog en des zelfs koord, of tangens,
zoo klein, Gat men de eene voor de andere neemen kan io
eenige Zee. verrigtingell. Op deefen grondl1ag worJen de
groote Cirkels op de aarde veronder;I1:~ld opgemaakt te Wor.
den van korte Lynen, waarvan leder een Segment is van eene
hoeklyn; en op deefe veronderftelling wordt de foJutie van het
volgende Problema opgeloft.
Problema 11. Gegeeven hebbende de breedtens en lengtens
van de Plaatfen van waar en waar naar toe men zeilt; om
alsdan te vinden de fucceffive breedtens in den boog van eenen grooten Cirkel, in deefe Plaatfen , waar veranderingen in
lengte ecne gegeeven quantiteit zullen zyn ; tevens met de Cour·
fen en afftanden tuffchen deefe Plaatfen.
Oploging. I. Vindt den hoek van ligging van iedere Plaats I en
hun naafte antand. door een der Caruffen van Probl. 1. 2..
VlOdt de grootfte breedte waardoor de ~roote Cirkel loopt;
dat is. vindt de Perdendicul van den Pool tot dien Cirkel;
en vindt insgelyks de onderfcheidene hOl;ken aan den Pool.
gemaakt door de gegeeven alteratien van lengte tu[fchen dee.
fen Perpendicul cn de Cucceffive Merediaa~en die uitkomen. 3.
Met dcefen Perpendicul en de poJaare hoeten , ondedi:htidtn.
120
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vindt zoo veele conrefpondeerende breedten!

ieg;en: gelyk Radius: tangens van grootae breedte'

door te

:: Co· Sinus van lll. polur '-: tangens Ia. breedte.
:: Co· Sinus van zd. pal aar .. : tangens zd. breedte.
&c.
&co
4. Hebbende dus gevonden de verfchilIende breedtens door.
welke men gellevend is, en het verfchil van lengte tufi'chen
ieder. vindt door Mercators Zeiling de Courfen en afflanden
tufi'chen deeCe breedtens: en deefen zyn de veerfchillende
Courfen en amanden die het Schip moet loopen, om ten naaftenby te neemen op den boog van eenen grooten Cirkel.
Hoe kleiner nu de veranderingen in de lengte genomen wor.
den. hoe nader deefe methode aan de waarheid komen zal:
maar de gewoone weg is om by iedere vyf graaden van verfchil
van lengte. te tellen de lengte van den boog van vyfgraaden.
verfchilIende van deszelfs koord, of tangens, enkel by Ot
0002..

lndien de uitfiag der verfchiIlende bewerkingen, by voorbeeld
van het Exempel van Carus BI prob. I, door deefe Methode
bearbeidt, geaeld ware in zulk eene tafel als de volgende,
zoo zou zulks voor den Bewerker van gerief gevonden worden.
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Hieruit blykt dat bet Schip eerf1: moet Zeilen N. 74°.41 W. de af11:and van 246. 6 Zee·mylen ; tegens wel.
keu tyd het deszelfs lengte en breedte. enz. zal veranderd hebben, gelyk uitgedrukt is in de Colomme ~
flaande in de 1yn met de bovenil:aande Cours en aflland. Deszelfs tweede Cours zal zyn N. 77 0 441 W. de
.~ aH1:and van 240 Zee'mylen; en de andere byzonderheden gelyk uitgedrukt Haat in dezelfde Iyn onder t-t
o hunne byzondere Colommen. De Colom van afftanden nu, opgeteld zynde, beloopt 1261.9; welke verw dubbeld zynde, geeven 2523. 8. Zeem,len voor den afftand tuffchen St. Maryen kaap Henry; ver..
[chili ende alleenlyk van 2526, de afftand gevonden door Problema 1. Cafus lIl, 2. 2. mylen.
Het fpoor van een Schip, wanneer het ten naa{lenby dus beflierd wordt in den boog van een grooten
Cirkel. kan afgeperkt worden op de kaart van Mercator. merken de daarop, met behulp der lengtens
en breedtens, de [ucceffive plaatfen waar het Schip ,deszelfs cours moet veranderen, deefe plaat[en of
punten naderhand door regIe Iyoen veréénigd zynde, zullen den weg aanwyfen welken het Schip zei.
len moet of gezeild heeft.
ZEILSTEEN. D.:!cfe wordt op verreheiden plaatfen , maar ook van onder[cheidene [oorten gevonden.
hebbende niet altyJ cenerlei kragt en werking. Dus wordt hy onder anderen op de lloheemfchen
.... {irenzen, omtrent Zwartfenburg gevonden; imgelyks in het Meiffenfch Erts.gebergte weet men, dat eene ze \0
~ iwre Rl'iier de lli 19iicctml'erg ~enaamd wordt. Een goede Zeilfieen moel gr"Juw. een:gfints zwart, maar tef. ~
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fens rood zyn ; en ten einde by iets hebbe om te verteeren •
altyJ in Yfer-vyICelliggen.ln de geneeskunde wordtde Zeilfteen
gebruikt, zoo dat fomwylen UIt w2fch en gel-,ranrle Zeillleen
een pleiller wordt gemaakt. als een middel voor de jicht der
handen. Men vindt ook in fommige Btrgwerken zulke Zeil_
neenen. die het Yzer van zig fiooten; gelykerwys een oprechte Zei!fteen het zelve aan zig trekt. Voorts wordt de ZeJlffeen
doorgaans onder in of nevens het Yzer gegraaven. Men heeft
aan den Zeilfteen. als aan een middel, de ontdekk~ng van
Ool1:-en Wet1:,'ndien te danken. De uit en ron-Jam den Zeil.
fieen geduurig circuleerende Materia Magnltica wordt van
CARTESIUS onderl1:eld in Schroefvor.mige deeltjes te bet1:aan.
De aantrekkende kragt van den Zeillleen wordt van de Car.
tellaanen aan deefe Circuleerende l1:offe, en aan de vlIrwant..
fchap van het Yzer met den Zeilfieen toegefchreeven. De
aarde zelve wordt als een groote Zeilfieen aangemerkt. en
men begrypt dat rondom dezelve geduurig eene Magnetifche
flof door de Aspunten in-en uitvlcleit. Voorts. dat zig Je
Zeilfieen en de daarmede gei1:reeke!o naald. naar de Afpunten
der aarde wendt, fchikkende iig naar den vloed dcefer
Magnetifche llofFe. Elke Zeilfteen heeft ook twee Aspunten.
naamelyk een Zuid.en Noordpool. Als de twee Zuidpoolen
of de twee Noordpoolen van twee Zeilfteenen tegens malk:m·
der gekeerd worden, dryft de ee n den anderen terug; maar
als de Zuidpool van den eenen tegens den Noordpool van den
anderen gekeerd wordt. trekt de een den ander naar zig. Als
Yzer a~n een Zei!fleen wordt gel1rec:ken, ontvangt het ook
eene Magnetifche kragt, zoo wel OHl ander Yzet aan zig te
trekken. als om de Waereldllreeken aan te toonen. Een ge.
wapende Zeillleen wodt genaamd. die aan beide einden of
Afpunten, met Staal of Yzer bellagen is.
ZEIL.STRYKEN. Is de Saluatie • de groet of eerbewyfing t
die ae Scheepen der fieden of Republieken, wanneer zy
vootby een Koninklyk Schip of voorbyeene velling zeilen.
afleggcm, Zy doen ter begroetinge 9 ofI I • maar ontmoeten zy
een en Admiraal 15 Eerfchooten, en de wimpel wordt van
boven op de grooteMaIl te faamen getrokken of wat inge·
haald; ook laat men de twee Marszeilen wat fchieten, geduurende den tyd dat het Koninklyk Schip voorby zeilt. of toC
dat men de vefting agter zig krygt, dan wordt ook ter eerbe.
wyfing zulks met 7 of 9 Schooten beantwoordt. Dit ~efchiedt
van alle Scheepen • die in de Zond by Kroonenburg voorby
zeilen, en de Koopvaardyfcheepen bewyf\:n deefe eer aan alle
Oorlogfcbeepen.
ZEKER.PAAL of PEILSTEEN. Zoo heet de Paal, welke
ólantQOn~, hoe hoo~ de vakboom in het Wher kan gelegd wor-
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den. Dezelve wordt door beëedigde menfchen Ingezet en irgeOl.
gen, en verlhekt tot bewys dat de vak boom van het Wher ni(;t
hooger gelepd is, en het water zoo hoog zoude kunn"n ryfen.
dat niet all~en aan den Opper-Molenaar maar ook de 10n.1ol1
liggende Velden en WeilJnden fchade toegevoegd zou:.le kunnen
worden. De Molen W~ar deefe Peilfteen geilagen is, wordt
de Peil_molen genoemd.
ZELDALES. lndiaar.fche volkeren in Nieuwfpanjen, in NoordAmerika. tulfchen Tabafco en de Audientie Guatim1la, die
hunne vryheid tot nog toe tegens de Spanjaarden handha~·en.
Hunne Hoofdll:ad, Ocoçmgo genaamd, is zeer rrk en aldaar
wordt veel Cacao gevonden.
Z~LFS'EN ALLEENHEERSCHER v:m groot en klein wit
RullanJ. Is een ryeel waarvan zig de Ruffilche Heerfchers beo
diend hebben, e:1 nog van Haare Rus-Keiferlyke Majefteit ge.
bruikt wordt; en waarmede men zonder twyffel, het by de
ou:le Griekfche Keifèrs bekende woord Autocrator zoekt uit te
drukken en naar te volgen.
ZELFSMOORD. Is wanneer iemant zilr~e!ven om het lee\'en
brengt. Over de geoorloofdheid of ongeoorloofdheid van dt:n
Zelfsmoord , heeft men ond~r de Geleerden vc(;1 voor-en te.
gen gefchreeven, terwyl'er geweell: zyn en nog zyn die delf:!.
ve ten ll:erkl1:e voorl1:aan, en befchouwen als eene foort van
Heldendaad en grootmoedighei.i van ziele, die de dooJ on.
verfchrokken Ie gemoete treedt. Anderen integendeel, gaan
dezelve ten ll:erkl1:e te keer en befchouwen ze veeleer als eene
laage lafhartigheid, waardoor men betoont geen moeds genoeg re
hebben, om de rampen deefes leevens met een beIaarden geeft
te 'lerduuren en om zig te onderwerpen aln de fch;kkingen ee.
ner wyze voorzienigheid. - De poogingen deeCer laatllen,
en hunne nadrukkelyke fchnfcen, hebben, Goj lof, ten gevol.
ge gehad. dat men thJns veel minder dan in vrorgere tyJen
VJn den Zelfsmoord hoort gewaagen. zynde het te hoopen dat
die zinnel00fe daad geheel mag uirgeroeLt word.;n.
ZELFSTANDIGHEID. Subflalltia. lets dat'wy begrypen op
zigzelve te bellaan, onafhangkelyk van ecnige byiondere modus of Accident.
Onze denkbeelden van zelfl1:andigheden, zegt de Heer Loclre
zyn enkel zoodanige Combinatiin van eenvouwJige denkbeel.
den, als gevormd worden om diftincte zaaken tç. veuoooen t
in zigzelven beftaande t waarin het verwarde denl,beeld 'lan
zelfl1:an,iigheid a1tyJ het hoofd is. Dus maakt de f?amenpaa.
ring (Combinatie) der denkbeelden van, e~ne zekere figllur,
mee de kra<;!cn van beweeging t de geJagte en n:Jeneer:ng,
gt:voegJ hy de zelflhQ·jigheiJ, het gewoone denkbeeld van
een men[ch Uit: en ht't verl1:aAd aldus veele enkele denkbeel.
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den waarneemende als fiandvafilg faamen te gaan; welke ge;
prefumt:erd worden tot eene zaak te behooren, ofin een voor.
werp veréénigd te zyn, worden door eenen naam benoemd en
waarvan wy naderhand genegen zyn om als van een eenvouwdlg
denkbeeld. te fpreeken en hetzelve als zoodanigte befchouwen.
Wy verbeelden ons dat deefe eenvouwdige 'denkbeelden niet
op zigzelven befia:,". maar veronderfielien eenig SubfiratulIl
waarin zy befiaan, het geene wy zelffta1ldigbeid noemen Het
denkbeeld van zuivere zelfllandigheden is niets dan het ver·
onderfielde , maar nogtans onbekende fieunfel (Support) van
die qualiteiten of eigenfchappen, welken bekwaam zyn om
eenvouwdige denkbeelden in ons voort te brengen. - De
denkbeelden van byzondere zelffiandigheden zyn faamenge.
ftel-i uit dit duifiere en algemeene denkbeeld van zelfllandig.
heid, tevens met zulke combi na tien van eenvouwdige denk.
beelden, als men opmerkt faamen te befiaan, en veronderfielt voort te vloeien uit de inwendige Confiitutie en het on.
bekende weefen van die zelHlandigheid. Dus komen wy by
de denkbeelden van menfch, paard, goud, em;. De gevoe~
lige eigenfchappen van yzer, of van een Diamant, maak en de
faamengefielde denkbeelden van deefe zelffiandigheden, die
eenen Smid en eenen Juwelier doorgaands beter bekend zyn
dan eenen Phllofoopb. Hetzelfde gebeurt met betrekking van
de werkingen Coperatien) des verfiands, naamelyk: denking,
recleneering &c. Welken wy betluitende niet op zigzelven te
bdhan, noch begrypende hoe zy tOt het ligchaam kunnen
bebooren, of 'er door voorlgebragt te worden, zoo verbeel.
den wy ons nat het de daad en van eenige andere zelffiandigheid zyn. welke wy geefi (zielj noemen, van wiens befiaan
of natuur wy zoo klaar een denkbeeld hebben als van dat van
JigchaaOl, zynde t-Jet eene llegts het veronderftelde Subfiratum
van de eenvouwdige denkbeelden die wy vanbuiten hebben, go·
lyk het andere van deefe werkingen die wy ondervinden binnen
In ons zeI ven ; zoo dat het denkbeeld van Iigchaamelyke zelf.
fiandigheid in fioffe (mattria) zoo verwyderd is van onze bevattingen, als dat van geefielyke zelfftandigheid.
Hieruit kunnen wy befluiten, dat die geene het volkomenfle
denkbeeld van eenige byzondere zelfftandigheid heeft, welke
de meefte eenvouwdige denkbeelden. vergaderd beeft, die
daarin aanweefig zyn, onder dewelken wy tellen moeten der.
zelver attive of werkende vermogens en paffive of lydeodc
bekwaamheden, alhoewel niet firiktelyk eenvouwdige denkbeelden.
Zdffiandigheden worden aJgemeenlyk onderfcheiden door
tweede hoedanigheden, want onze zinnen bedriegen ons in
de ontdekking vaD de cerfien, geiyk de grootte, de figuur,
het
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het CaamenweerCel tic. van de kleinere deelen van Ugchaamen.
vanwelken hunne weefenlyke faamenlleJlingen en verfchilJen
afhangen; en tweede eigenfch3pp~n zyn niet anders dan ve~.
mogens met betrekking tot onze zinnen. De denkbeelden die
onze faamengellelden maaken van Iigchaamelyke zelfftandig·
heden, zvn drieërlei: eerftelyk , de denkbeelden van eerfle
hoedanigheden. van dingen die door onze zinnen ontdekt
worden; zoodanigen zyn grootte, gedaante. beweeging, &c.
Ten tweede, de gevoelige tweede hoedanigheden , die niet
anders zyn dan vermogens om onderCcheidene denkbeelden in
on5 voort te brengen, door onze zinnen. Ten derde,de bekwaam.
heid die wy in zelfftandigheid befchouwen, OID te veroorzaa·
ken of te ontvangen zoodanige alteratien van eerlle eigen.
fe happen dat de zelfftandigheid dus veranderd, denkbeelden in
ons zou vo!)rtbrengen. verfchilIende van de voorigen; en dit
worden aétive en pamve vermogens genaamd: al het welke.
200 verre wy daarvan eenig denkbeeld hebben, in een vouw.
dige Idea's eindigt of uitloopt.
Behalven de faamengellelde denkbeelden die wy hebben van
fioffdyke zelfftandigheden. door de eenvouwdige denkbeelden
~enomen van de Operatien of Werkingen van ons eigen verfiand, welken wy in ons zei ven ondervinden, als denken, ver.
fiaan of uegrypen, willen. kennen de. mede·beflaande in d~
zelfde zelfltandigheid, zyn wy bekwaam om het faamengellel.
de denkbe~ld te vormen van een geeft of ziel; en dit denk~
beeld eener onlloffelyke zelfftandigheid is zoo klaar als het
geene wy van eene lloffe/yke hebben; en door het faamentrek.
ken der denkbeelden van faamenbang, valle deelen, en een
vermogen van beflaan bewogen. verbonden met zelfftdndig.
heid, waarvan wy insgelyks geen llellig denkbeeld ht:bben •
hebben wy het denkbeeld van lloffe.
Verders zyn 'er andere denkbeelden van zelfl1:andigheden, die
CslleClive kunnen genaamd worden; die opgemaakt worden uit
veele byzondere zelflhndigheden, aangemerkt als veréénigd in
één denkbeeld, gelyk een Troep, Leger. CIIZ. Welke het
verfland maakt doqr deszelfs vermogen van faamenilellinl~.
Deefe Collt:étive of faamenkoppelenáe denkbeelden zyn niet
anders dan de konllige trekken des verilands • llrengende dingen. verwyderd en onafhangkelyk, in één gezigtpunt. om dezelven des Ie beter te befchouwen en daarover te redeneeren ,
als veréénigd in ééne bevatting. en betekend door een éénigen
naam; want daar zyn geene zaaken zoo verwyderd. welken
het verlland , door deeCe konf1: van faamenilellmg niet in één
denklJeeld kan brengen; gelyk zulks b/ykt uit doo Daam lIee141.
ZELOTEN. Zoo wierden onder de looden die Luiden genaamd.
&tie yoor deu naam van God. voor de COl van deo Tc:mpel en
000$
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Voor de wet yverden. Aandeeren was het geoorloofd. wan.
neer zy eeGcn Go.lslalleraar of Sabbathfcher.d~r op heeter daad
betrapten, denzelven te Ileenigen en van kant te h:!lpen
EonJer groote omllandighcden van een bloedgerecht over he~
re (pannen.
Zelotert wierden ook zekere foort van ]oojfche kryesknegten
genaamd, die zig ten tyde der verwoelling van ]erufalem. in
groote menigte in die ftad ophielden. en daarvoor uitkwamen.
om den Tempel tegens de Romeinen te be[chermen; maar in.
derdaad niet anders dan boeven Ilukken. moorderyen en plun.
deringen aan de arme Inwooners oeffenden.
Hedendaagfch Vlorden ook in Rufland die geenen Zeloten ge.
naamd. die al te yverig voor d.e OLlde Kerkg!;!bruiken Ilry,ien,
en wegens dcrzelver verbetcrlng de tegenwoordige Ruffifche
Kerk niet meer voor rechtzinnig of Orthodox houden.
lnsge!yks noemt men die kardinaaIen Zeloten, die by een Conclave of P3uff.!lyke verkiefing te Romen, aan geene van alle
de FaCtien toegedaan zyn. naar volgens hunne voorwend fels
alle waereldlyke belangen ter zyde zetten. en enkel eD alleeu
den geenen, door hunne ftem op den pauffelyken fioel helpen,
die zy tot zoodanige waerdigheid het bekwaamfte en Voor de
Kerk het nuUle achten.
ZENDA VESTA. Een Doek:, bevattende den Godsdienft der
Magi of vuur. Aanbidders J Leerlingen van den vermaarden
Zoroafter.
Dit Boek was opgeIleId door Zoroafl:er, ftaande zyn verblyf
in eene Spelonk of hol, en behelCde alle de gewaande Open.
haaringen van deefen Bedrieger. Het ecrlle Deel bevat de
Lithur;~ic der Magi, die onder dezelven tot op den huidigen
da~ in alle h:mne plegtigheden en Vuurtcmpels onderhouden
wordt; zy verë~ren het gdyk de Chrillenen hunnen Bybel doen
en gelyk de Mahometaanen hunnen Koran. Daar worden veele
dingen in gt:vonden die overgenomen zyn uit de Schriften van
het Oude Tdlernent. waaruit de Heer PI\lDEAUX het befluit
opmaakt dat ZoroJller een Jood was. Een groot gedeelte der
PCalmen van David is 'er tngela[cht: hy fielt Adam en Eva
als de eerl1e Ouders der Men[chen Kinderen, en geeft hec.
zelfde verhJal van de Schepping der W dereld en van den
Zondvloed als Mof\ls doet, en geJied dezelfde voortchriften
omtrent het beua!en v:m Schalting<m of tiendens aan de Prie.
ftelyke Orde. met veele andere Inzettingen van Joodfche af.
komt1:. Het overige van deszelfs inhoud is een gefchiedkun.
dg verhaal van het !eeven, de daaden en voorzeggingen v~n
deszelts Schryver, met r~gelen en vcrmaaRingen van en tot
een zt!delyk leevens gedrag. De Mahometaanen hebben eene
S~ét.: du: zy ZmJikiten noemen. die ge7;egd worden de Saddu.
ceën
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ceën van· het Mahometifmus te zyn, ontkennende de voor.
zienigheid en de op1l:andig, geloovende de Zeilsverhuifing.
en volgende de Zend of Zendavafta der Magi.
ZEND-GERICHTE, Bloedban, of lyfftraffelyke o'1J~rigbeid. Is
eene zonderlinge magt in Duüfchland, wanneer de geene die
dat recht bezit, zekere hoofdmifdaaden, die voornaamelyk
vier in getale zyn. als Moord, Dieffl:al, Brandfligting en ver.
kragting (welken de vier hooge Rugen genaamd worden) bin_
nen zeker gebied, niettegen1l:aande hy anders geene weinige
onderdaan en daarin heeft, 1l:raffen mag. en de Zendbaare on.
derdaanen jaarlyks op zikere hooge Zendgerichtsdage verga.
deren kan, met oogmerk om by hem aan te toonen wat 'er
onder hun Il:rafbaar is voorgevallen. Men Il:elt tot zood~njg
een gericht eenen Zendgraaf of Voogd, twee of meer Schepens, eenen Ruger of Fifcaal en een Beul aan. Het woord
Zmd of Zent i~ van de oude Duitfchers afkomll:ig , die het land
in Plg0S of Comitatus en Gravias verdeeld, en deefen wederom in Centen as of Gerichtsampten verdeeld hebben J waar.
over zel":re Zent-graaf of Zent-Richter gefield was, die de
geringe gefchillen beili tTen , maar de gewigtige zaaken voor de
Graaven moeft laaten komen.
ZENEXTON HELMONTII. Is een aanhangfel , beftaande
uit koekjes van Padden, die tegens de Peil: gepree[en wor~
den.
ZENITH. Kruin of Afpunt; verticale, vertex; zoo heet het
punt, 't geen men zig in de onbeweeglyke vlakte van den
Waereldkloot J boven zyn hoofd of krum verbeelde, en het
geene overal 90· van den Horizont afflaat. Dit punt dient
om den middag-Cirkel te bl'p1alen. Voor het overige heeft
dit punt zyn naam v~n de Arnbiers bekomen.
ZENITH ]UVENCULARUM. Dil maandelykfcheontlall:ingder
vrouwelyke Sexe.
ZENUW. Deel des Ligcha::tms, dat een wit, rond. fomtyds
plat, verel;Jgtig of vlicsagrig koord verbeeldt, en dat zyn hegin
rniddelyk of onmi.Jdelyk van het brein hlalt; want alle Zenuwen. die het kon1l:tuig tJamenf1:ellen, komen of van de harlTc·
nen of harlTenljes, door middel des verlangden hoofdmergs of
van het rugmerg , dat daarvan een vervolg is. Zy komen daar.
uit by wy[e van bundels, die zeer evenredig by pnren gefchikt
zyn. en even als zoo veele vanéén gefcheidde 1l:ammen, die
vervolgens in armen, takken en vtfds verdeeld worden. D'e
des verlangden hoofdmergs dringen voor het meelIe gedeelte
door den bodem des bekkeneeJs. Die der Ruggraat gaan door
de 'zydelyke Openingen van alle de werveJbeenderen en door
de groote voorlle gaten des heiligbeens.
Men telt doorgaands tien paaren. die uit bet rugmerg komen.1.);;:
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De eertlen worden Harffenzmu'WenofHarlI'enpuren genaamd,
en de IBaltlen Weroelzenu'Wen, wer'Velpaaren. Deefen worden
~eminderdeeld in Nek ,-Rug,-Lendenzenu'Wen en in HeiligbemJcben. Daar zyn zeven Nekpaaren. twaalf van den rug. vyf
der Lenden en vyf of zes heiligbeenfche. De Heer HEISTER
en andere ontleedkundigen erke:mcn maar negen Harffenpaa_
ren. en tellen agt Nekpaaren, fiellende het tiende Harff\!npaar
by bet getal der Wervelzenuwens. De ouden fielden maal
Zeven Harfrenzenuwen; te weeten , de tweede of Gezicht·
zenuwen; de derde of inwendige Beweegzenuwen ; het vyfde paar of. DrieIiDgzenuwen; het zesde of uitwendige Beweegzenuwen ; het zevende of Gehoor-zenuwen; het agtll:e
of dwaalend paar; en bet negende der hedendaagfchen; want
7.y zagen de Reukzenuwen niet aan voor Zenuwen. en geloofden dat bet tiende paar behoorde tot bet rugmerg. Het
vierde, dat klein is. was den meenen onbekend, of door an·
deren genomen voor takken van andere paaren.
De eerne ilam van iedere Wervelzenuw heeft doorgaands tot
oorfprong twee platte pakjes met verfcheide mergvefelen, en
een voorfle en een agterne. Deefe twee verfchilIende bun.
deltjes naderen malkanderen ter wederzyde, en dringen op
zyde bet aanhangfel des harden Herffenvlies door; zy veree.
nigen zig terflond daarop. maakende eene foort van knoop.
die Zenuwkn.op genaamd is, die eindelyk den flam voortbrengt. Daar is in het bezielde Ligchaam geen waardiger Lid
dan de Zenuw. Het is eene bron van verfchynfels, die des
te :verwonderenswaardiger zyn; omdat zy minder vatbaar
ichynt voor werking. 't Is van de Zenuwen dat het leeven benevens de geheele harmonie van het konfltuig afhangt. Daar
yandaan de zinnen en denkbeelden; daarvandaan de kenniffc:n
en vermaaken.
Het gebruik der Zenuwen is verCcbillende naar de ver[chei·
denheid van hunnen oorfprong. verdeelingen en uiteinde. Die.
welkin uit bet voorbrein komen en in de fpieren eindigen,
brengen gemeenelyk in deefe werktuigen met het leeven het
vermogen mede om faamengetrokken te worden, en fcbynen
bygevolg tot de dierlyke vermogens gefchikr, Die uit het
agterbrein voortkomen. fchynen byzonderlyk gefchikt Ie zyn
voor de leevendige werkingen. Die des Rugmergs worden verdeeld aan de Spieren der fpieragtlge deelen dlr uileinden~.
Daarenboven worden de Zenuwen befchouwd als Buisjes die
gefcbikt zyn om de Geetlen te voeren in de werktuigen, aan
welken zy verdeeld worden. en om aan het brein de aandoe·
ningen der uitwendige voorwerpen op deefe werktuigen te
brengen.
Als men eene Zenuw bindt, dan wordt de werkir::g van het
lIeel dat daarvan afhangt, gebinderd of houdt terflond op ; dim
wOldt
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1I'0rdt eene verflyving en zwaarte. dIe terllond van lammig.
heid opgevolgd worden. in geborefI. De bewee~ing ii in dit
geval verydeld; d~ar ~omt fomtyds e~ne ge~eeltelyke of al.
~emeene ongevoeligheid van de drukkmg of verfiopping eener
Zenuwen altoos ueeven de leden. wier Zenuwen onpaffe'
Iyk zy~, verdroogen en atrophi!eren; doch deefe verrchil.
lende toevallen vergezellen malkander niet gefladig. Heteene
is 'er dikwils zonder het ander; waarom veele Artfen en Wys.
geeren ~eloofd hebben. dat zy verpligt waren. in eene en de.
zelfde Zenuw de drie verfchilIende eigen fc happen te fiellen,
dat is; om de deelen te voeden; hun het beweegend vermo·
gen te geeven en het gevoel; doch anderen. niet al te wel
weetende hoe deefe eigenfchappen in een en hetzelfde deel te
veréénigen. hebben gedagt beter te doen om drie foorten van
Zenuwen te erkennen. waarvan het eene het leeven in de dee·
len brengen zou. het andere het gevoel en het derde de beo
weeging. Is het ondertuffchen niet gemakkolyk. in eene en
dezelfde Zenuw de drie gemelde eigenfchappen aan te toonen
het is niet gemaklyker het verfchilIende bellaan deefen dri~
Zenuwroorten te bewyCen. Men vindt dat zy allen van een
gelyk weeffel zyn; zy zyn overal gelykc deaaden, die om zoo te
fpreeken. tegens malkander gelymd. en met een en gem een en
koker omvat zyn: Het gebruik der Zenuw knoopen is onbekend,
en wat 'er in de Zenuwvlegti"gen omgaat. wllet men. niet.
Een anJer verfchynCel J mede moeielyk ter uitll9gging. is de
bemiplegie. aan den tegenovergefielden kant. van den oorfprong
cer Zieke Zenuwen; de kruiffing der Zenuwen van de eene
zyde met die der andere. welke fiandvafiig aan het begin der
harffenpaaren wordt opgemerkt in de mergagtige zelf1landig~
held. heeft fommigen toegefcheenen genoegfaam te zyn tef
uitlegging deefes verfchynfels; doch het is in andere onder·
werpen gebeurd. dat in weerwil van deefe kruiling. de hemiplegie aan denzelfden kant. als de aangedaane Zenuwen.
gevonden is. Zie hier andere' verfchynfelen. die vlln de Ze.
nuwen afhangen en uitgelegd kunnen worden.
Als de Zenuwen half doorgefneeden zyn. is de pyn grooter
dan wanneer zy geheel door zyn. Dit verfchil komt omdat de
pyn voortgebragt zynde door de trekking der Zenuwdraaden •
als eene Zenuw half doorgefneeden wordt. het gefneden deel
zig te rug haalt. en dat het zig niet kan te rug haaien zonder
dat het de Zenuwvefelen. waaraan zy nog vaO: houdt. veel
trekt; zy zal dan eene gefiadige fcheuring voortbrengen. Voeg
by dit aUes ~ dat elke Zenuw die van te vooren het vermo~en
der deel en • aan dewelken z y zig vafi hegt, onderfieunde. die
vermogen niet meerder onderlleunt dan met eenige druden.
De fpanning en fcbcuring mo::ten daardoor vermeerderd worden,
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den. en zie daar de oorzaak van deere zwaare pyn, die alsdan
gevoeld wordt.
Bene halfdoorgefneedene Zenuw hrengt ontfieeking en fluip.
trekkingen voort. Wanneer de Z\:'nuw halfdoorgefneeden is
geworden, worden de overige Vefelen meerder getrok.
ken, maar zy kunnen niet meerder getrokken zyn dan de bujfen die haar faamenftellen, en buiten dat de haar verzellen.
de bloedvaten gedrukt zyn. Het Zenuw rap zal, fiaande
deere drukking. boven het gefcheurde deel opgehoopt wor.
den. Dit opgehoopte fap zal fierk in de Spieren gedreeven
worden door de werking der kleine flagadertjes van de Zenu.
wen, die, gedrukt zynde, fierker kloppen. De ontlleeking
zal daadclyk door de werking deefer llagädertjes velöorzaakt
worden. omdat het harde harffenvlies de Zenuwen bekleedt.
Deere ontfieeking zal kunnen tot aan het brein voortzetten,
alwaar zy cene ylhoofdigheid zal te weeg brengen. De druk·
king eindelyk die de Zenuwen Iyden zullen in de ontfteeking,
zal buitengemeen worden. Het leeven zal in de deelen ont.
breeken. en daar zal koud vuur voortkomen. Deere ontftee.
king voor het overige breidt zig uit, uit oorzaake der Zenu.
wen, d1e met dien, welke geCcheurd is, gemeenfchap heb.
ben; en door de trekkingen deefer Zenuwen gebeurt het dat
een groot getal zelfs van zwaare vaten verfiikt worden, 't welk
de ontfteeking vermeerdert.
.
Eene groote ontfieeking Schudt de Zenuwen buitengemeen.
Dee[e fterke fchuddin,g maakt, dat het Zenuwfap daar fterker
dan te vooren omloopt. Dus moeten de Spieren, die haare
werking van deefe Zel!uwen zullen krygen, in ftuipen verval·
len; indien 'er aan het hoofd eene fllgaderbreuk komt, zullen
de geweldige kloppingen des flagaders. het brein beurtelings
drukkende, het Zenuw[ap met moor geweld in de Zenuwen.
die by dee[en opgezwollen Sla~ader zyn, 'f"oortzenden. Deefen
zullen dat aan de Spieren, die alsdan in faamentrekking ver.
vallen, verdeelen.
Oorfprong, verdeeling en naame11 'Van de Zenuwm.
De Zenuwen worden gemeenelyk (gelyk gezegd is) in twee
foorten verdeeld, naamelyk die uit het hoofd merg, en die
uit den rug voortkomen. Zie PLAAT CCLXXIX. Fig. I
en 2.
De Z~nuwen des verlangden hoofdmeTl~s zyn (volgens onze
Engelfcbe Geleerd,::n) negen paar. J. Het oogbeweegend paar
(Nervi OJfactoriii '(Ibid Fig. 2. a, a.) welken loopende door
het Os cTlbroJum., zig verfprc:!iden over de Membrana van de
N eu<gaten. 2. Het optifcbe paar (Nervi Optici) (lbid, b. b)
die
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die by hunne verrpreiding de Retina van het oog Vormen.
3. Het Oog·beweegende paar (Ner.vi Oculorum Motorii) (Ibid.
c. c.) ieder vanweJken verdeeld IS, naby de Orbita, in zes
deelen of takken; van welken, in menfchelyke Ligchaamen,
de eerfte tak gaat tot den Opheffer (Elevator) der Palpabrae;
de tweede tot den Opligter des Oogs; de derde tot den nee
derdrukker (depreffor) de vierde tot den addf4cent; de vyfde
tot de benedenfte fchuinfte Spier; en de zesde tot de tunica
van het oog; maar in andere Dieren, worden zy geheel an.
ders verdeeld. 4. Het lydende paar (Nervi Patbetici) van
WILLJS (lbid, d, d.) dat zeer klein is en loopt lot de troch.
leare Spier van het oog. 5. De fmaak'Zenuw (Nervus Gufla.
torius) zynde zeer groot, en verdeeld binnen het Cranium in
drie takken (Ibid. f. f.) onmiddelyk onder de Dura Mater: de
eerfte tak, de OpbtbalmiJcbe genaamd, loopt naar verfchilIen.
de deelen van en rondom het oog, de oogleden, de Spieren
van het Voorhoofd eo den Neus, en de integumenta van het
aangezigt. De tweede tak kan genaamd worden de bovenfie
Maxitlari. als zynde verrpreidt door alle de deelen van de
Opper kaak, de lippen. neus, verhemelte, Uv uIa , tanden
insgelyks loopt een tak daarvan naar heloor, en zjg verééoigende
met een tak van het zevende paar, vormt de chorda tyntpani.
De derde tak kan men noen:en de Maxillaris inferior, als zyn.
de verfprehit over de onderCcheidene deelen van de OnderJ,aak •
de tong en andere deelen van den mond; waarvan het geheelo
Zenuw-paar den naam verkreegen heeft van par gujlatotium;
terwyl een groot gedeelte daarvan tot zeer verfchillendeein.
dens dient. 6. Het abtlucente'paar (Ibid g, g.) uitgenomen
een tak voor de vorming van de NelV!ls intercoflalit, loopt
geheel tot de abducente Spier van het Oog; waarvandaanden
naam komt. De Nervus intercoflalis (Ibid. Fig. I en 2. i ,i.
i, l, m &c.) wordt faamengefteld ofuit de takfchietingen (Ra.
mificat!ons) van de twee voorgaanili: Zenuwen. of alleenlyk
uit die van het zesde paar. Het neemt deszelfs weg uit het
Cranium by den doorgang van de inwendige Carotides, en daalt
naby het agtil:e paar door den Nek; en alsdan door de borft
en den onderbuik, naar het Pelvis of bekken; en in deszelfs
weg maakt het veele plexufes en ganglia, en zendt lakken
tot meeil: alle de deelen, in de borfi en den onderbuik begree .
pen. 7. Het gehoorpaar (Ibid. b, b.) ontfpringt met twee
ftammen; de eene wordt genaamd de Portio dura of het harde
gedeelte; de andere de Portio mollis of zagte gedeelre. Dit
laatfie ga:J.t in de {oramen van het Os petr~fum. en dan door
de verrchillende kleine openingen gaat het lD den dooJhofvan
het oor. waar het verrpreidt wordt over alle deszelfs deelen,
en het eerfte werktuig des gehoors Uîtmaakt. Het harde ge
dt:dte
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deelte gaa~de door d~ aq~aduç;tfu van FA~LOPIUg. zendt eeli
tak terug 10 de hollIgheId van het Cranlum: het zendt ins.
gelyks een andere tak af. dienende mede ter vorming van de
chorda tympani; en anderen a:m de fpieren van het tympanum.
De reft van dit paar gaat tot het inwendige oor; het pericra.
nium, de fpleren van het os hyoidu. de lippen. de 0@glec1en.
en parotides. 8. Het par vagum (Ibid k, k. k.) met den Ac.
ceiforius of mededeelende Zenuw van WILLIS, gaat uit naby
de zydelyke SinuJes van de dura mater. en daalende door den
nek en de thorax naar den onderbuik, zendt takken uit naar
den larynx, de pbarynx. het hart, de long. en voornaame.
lyk naar de maag. lnsgelyks zendt het af, van het bovendeel
der Thorax. ~roote takken. die verfcheidenlyk beflqtöJten zvn
in den nek, de tborax en deAbdomen, met delinguales ,decer.
'Viel/es en de intereoftales, 9. Het Ton~.paar (Nervus Lingw1i
Motorius) gaat onmiddelyk tot de tong, en wordt door fommigen genaamd de beweeg Zenuwen van de tong; maar by an~
deren met meerder recht, de Nervus Guflatoriu!.
Wy moeten opmerken, zegt HEIS'J'ER, dat het Zenuw-paar,
't welk byna alle Schryven het tiende paar van het hoofd
genoemd hebben. om veele overtuigende redenen, cigenlyk
genaamd moet worden, het eerfte paar Zenuwen van den Nek.
Van de---Zenuwen die uit het Rugmerg voortkomen, zyn 'er
eigenfyk dertig.
Die van den nek zyn niet minder dan agt paar; en van dezelven zyn ontelbaar veele takken verfpreidt door de fpieren van
het hoofd, den nek, de Jcapul4 en de humerus, getekend A.
]3. C. D, &c. tot 0, 0, het agtfte en laatfte paar: van het
derde. vierde en vyfde paar worden de Zenuwen van het Di..
opbra{!ma faamengefteld; en het zesde, zevende en agtfte paar,
tevens met PP, het eerfte paal' van den rug. vormen de zei
fterke Zenuwen van de armen en handen. By deefe verdeeling
moet men de Rug-Zenuw van Willis voegen die ontfpringt omnent den oorfprong van het derde of vierde paar.
De Zenuwen van den rug zyn twaalf paar, getekend PP. QQ,
RR, &c. tot Z en ti, {3 &c. welken, behalven de tak die zy
geeven aan de Nervi bracbiales. geheellyk loopen in dezelfdlt
rigting langs de ribben. en verfpreidt zyn over de Pleura. de
lntercoftalis, Pectorales, en de fpieren van den onderbuik,
de bar ft en andere deelen van de Thorax.
De Zenuwen van de Lenden zyn vyf paar. getekend t', lP, til, e;
met hunne takken", X '0/, &c. Deefen zyn in het alg\:uleen
verfpreidt over de Lenden. het Peritonaum en de integ1'
ment/& en fpieren van den onderbuik: en behalven dit gee.
ven hun eerfte paar dikwils ter wederzyde, een tak aan het
Pfapbragrna of middelrif. Het tweede paar na de inofculatie
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mer de takken van het eertIc, derde en vierde paar vormt
de Nervi crurales, 66, 77, 88, &c. die verCpre:dt worden
o\'er het voortte deel v.m de dye: en op dl'zëltJe wyfe wor::1t
een lak gevormd van de veréénigingen van het tweede. derJe
en vierde paar, welke loopt door de gl oOle foramm van het
Os pubis tot he~ Scrotum, de tefticuli en de nabygelt:gene
dec/en. Het vierde en vyfde paar van de Zenuwen d .. r Lendenen, zig ve(ééniw~nde met het eerfle, twee Je • derde ell
vierde paar van het Os Sacrum, m33k,m de Zenuw die men
noemt ijcbiadicus, zyllde de gr,)Gi0:':: in het ligchaam en ge~
((:tend 3, 3, in Fig. 2. het daait m~'~cr langs het agterfte
d~'el van de dye, en deszelfstakken verfpreiden zig over het
(;eheele been. den voet en de teenen; zynde getekend J 5.
17, 18 enz.
De Zenuwen van 't Os Sacrum vormen vyf of zes paar. naglans
nlet hepaaldelyk en altyd regclmaatig ZOI): zy loopen door
de foramina. van dit been. en de bO\lenfl:~n van dezelven.
gelyk alreede gezegd is. Hellen de lV~''lJliS ijciJiadicus te faa.
men; en het o'leJ'blyvende wordt verfpreide, In cene menig.
te van takfchietingen over de deelen, in her pelvis bd1ooten.
in het inteJtillll711 rectum, de blaas. de te~lleden en de na!>..,
gelcg~ne deelen. In de ,Figuur zyn zy gt::ekend Á , En, l' t
&c.
Wy zune~ 'er a1!een!yk byvoegen dat I, I. Fig. 2 verloo·
nen de N~fvi bracbiale!; 2, 2, &c. de communicatien van de
Nervi vp.rtebrlJrum met de illtereoflales; I; I, aanmerKelyke
geUleenfchappen tuffchen de Ner'IJi pbrenici ",n de intercoJlales;
t, u. u, &c. de mededec:endc: Zenuw Ven het agtitc: paar;
x. :y;. de Nervi Pbrmici; z, z , de Zenuwen die gaan naar de
Teftes. de Uterus. &c.
ZENUWAGTIG. Dlt vee!eZenuwen heeft, dat van all! als
ecnc Z<:nu'.V is.
ZENUWKNOOP. Eene kleine verhevenl:dd die de Zenuwen
v.;rc::J1;gt:n ::n onder dezelYen gemeer.(::hap fchyncn op te rigten. Zy ve~fChil:en meer cf min in broc~:.le, kleur en fievig.
hdd. zy he!:lben nIets gClueen dJn het ge~nlik. 't welk fchync
ti.! zyn. om de geenen tot veriaatD:';lkell Ie dienen, en tot
middelen van gemeenfchap rutIchen veelt: \-erafgelegene Zenu.
wen. waaruit eene zeer grootte uitgebreidbeid der Sympathie
Of1[I1a~t.

ZENUWMIDDELEN. Nervina. Dczelven zvn inwendigen
en uit\l'endigen. De ir;w;:;di&en zvn Sabia, fl.-fojorall. RoJlllarin.
Spica, RI/ta, Lavendui. Cba':zrrpyt. CbamaAr Flor. Hyperic. iJetonic.
flens llippopotam. SUCCÎIl. Cillnabar. AlltÎi/lOllij en Nativ .• Uno
gul. A.ds, Comu Rbillecerot. Speciji.'. CepoaUe. Pul,;;. Epi"
leptic • &c. --. D.: ultwendi~en zyu no~ bebalven deeft: a~n~e.
X. DUL.
P PP
haal'.

96z ZENU. ZENZ. ZEJ:'IH. ZERe. ZERO. ZERT.
haalde kruiden. Ax!mg. Cad Sylvefler. Ol. deft. JU1iip~r.
SlIccin. PetrlE, TberebilJtb, Tart. flEtje/,. Ca/tor. &c.
ZENUWPAAR. Zie onder het Artykel ZENUW.
ZENUWSAP. Et'n zeer werkfaam , zeer fyn. en waarfchynlyk
zeer vet:ragting vo~t, dat door het voorbrein , door de hars·
fentjes, het verlangde hoofdmerg, en het ruggemerg is door·
geznd, 01)1 door middel der Zenuwen gefruurd te worden in
alle ligchaamsdeelen. en aldaar de voeding en frerkte te bren.
gen. Het brengt de gewillige en onwillige bewee5in~ in de fpie.
nen voort.
Z H;NZUS. Dit woord betekent by de Arabieren zoo veel als
Quadrlltwn of tweede Digniteit van een getal. ZwfizenfllS a
de derde Digniteit. Zmfiwbui > de vyfJe; Zen'Û'Zenfizenfus.
de zevende.
ZEPHANJAH. Een regelmaatig Boek van het Oude Tefra·
ment. behelz-::nde de voorzeggingen van Zepbanj ab. de Zoon
van Cufbi • en kleinzoon van Gedaliab; zynde de negende van
de twaalf kleine Propheeten. Hy propheteerde ten tyJe van
Koning JoJ/'lh , een weinig na de gevangenis der tien flam.
men, en voor die van Judab. zoo dat hy een Tydgenoot
was van Jmmiab. Hy verkondigde den JdOden vrymoediglyk.
dat het geene de Goctdelyke wraak tegens hen ontflooken had,
was hun verlaaten van den dienfr van God, hunne afvalligheid,
afgoderye, geweld. &c en andere gruweldaaden. Zulke hoog.
gaande overueedingen, maakten hunne verwoefring verfchrik.
kelyk, algemeen en onvermydelyk; en vervolgens, gelyk de
metfre Propheeten doen. vermengt hy vermaningen met beo
rouw, als het eenig!le middel van behoud in deefe om!landig·
heden.
.
ZEPHYROBOREAS. Is de Wellen Wind, ook ZepbyrfJs ge.
naamJ, \Va:. i enc1t! van daar de Zon, als dag en nagt gelyk
zvn. ondergaat. In den Zomer waait hy doorgaands na den
n;iddag, wa~rdoor de hitte zeer vermeerderd wordt.
ZERCOU\. Dus noemen de Turken het hoofdcieraad der Janit.
faaren. waardoor zy zig van andere Turken onderfcheiden.
ZERO. Dus noemt men in Italien. Spanjen en Frankryk. een
nul, 0, in het CyfFer, betekenende niet met 31. Men gebruikt
hetzelve om ledige plaa!fen op te vullen, in dewelken geen
~elal fla~f,. By voorbeeld; I bert;"enr in de derde Ilelling honderd.
Ten einde ik nu weet. dat zy in de derde fielling fraat, wan·
ceer dezelve geene andere getalen naa!l: zig heeft. zoo wOTJen
'er tw"e Nullen bygevoe6d, en dus honderd (100) gcfchree.
ven.
ZEKTE. Dit is de naam van eenen virch , by JOl!.
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r;us in eenen brief aan GE,l\EI\l!~. De gedaanre van deeren
vifch is omtrent gclyl. di\: \ .. u Ll~ zoogenaamde Capita jlu'Via'
tj·
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eilis, fchoon eenigfints fmaller. lar.gwerpiger en dunner. ook:
zyn de fchubben kleiner; het ligchaam van zilver kleur; de
rug eenigfints purperverwig; de vinnen blaallwagtig; de oogen
goudgeel. Men vangt hem in den oder. voornaamelyk in de
Herfftmaanden ; en men verzendt hem in vaten gepakt naar
elders. Het vleefch is zeer vet. gezond en aangenaam van
fmaak. doçh niet goed voor eene zwakke maag. Zelfs moet
hy va~ gez~nde menfchen maatig genuttigd wOlden , aangeûen
het vet walgt en koorts verwekt.
.
ZERU MBET. Is een Indiaanfche wortel, niet ongelyk aan de
Gember; doch de bladen zyn breeder en langer, en de wor..
tel zelfs kragtiger dan die van de Gember. Men l;:an ze door
het zaad en door den wortel voortplanten.
ZESHOEK. Zie het Artykel HEXAGONuM.
ZESLING. In Neder-Saxen Söfling genaamd, doet zoo veel
als in Opper-Saxen een Drc"jer • of in de Nederlanden een
groot vlaamfch.
ZET. of OPSTEL. Zoo heet by de waterkonfi:en·. een. naar
eene zckere hoogte. te faamengefteld Pypwerk. 't welk milu
jn hoobe en laage opftellen verdeelt. Een laag opflel beftaat
uit een kolfpyp of ftonpyp; verders uit een ftok-kiel die dub.
beid geboord is. en waarop de klep gefteld wordt; en eindelyk uit twee of I t ;lenk_kielen • die mede dubbeId geboord
zyn. De kolfpyp rekent meI:!. in fommige fteclen op 3 t el, en.
het overige Pypwerk 14 ellen lang. - Een boog opflel inte.
gendeel wordt rneeftendeels uit S opftel-pypen. van wdi\en
eene iegel yke met r 5 of I (5 ringen beilagen. en in den mond
4 t groOt of wyd is. Verders bevint zig daarby een beilagen
kolfpyp • die van 8 tot 13 maal geboord is. waaraan een
fi:ok-kiel of ander dllbbeld geboordekiel gemaakt is. die zoo
hoog reikt als het water volgen wil. Voor het over:ge is het
yferwerk, 'e welk doorgaands met [chroeven moet vaagemaakt
worden. beter by hooge opfteHen dan by la~gen te gebrui.
ken, 't welk maar omtrent het vierde deel zoo lrerk is. en
in plaats van fchroeven, met grendels en vt!eren kan voorzien
worden.
ZET.COMPAS. Is eene f(lort ';:m Groef.Compas. 't welk vIn
het Hang-Compas daa\ïll verfchilt. dat het nit!t in dlisd:mige
Cirkels of hoepen. gelyk het eerft~emelde. bewou;;<:n kan
worden. maar uit eClle ronde fchyf befi:aat, die integendeel
aan haare Bovenvlakte met eenen beweeglyken regel \"OOfzÎen
is, waardoor de uuren op dezel 'ie afgefne'cd.:w woden, gelyk
men PLAAT CCLXXVIIr Fig. 5 zkn kan. Desze!fs nut en
gebruik befchryfr VOIGTJ!:L, in zyne MarktJcbeidkonfl. pa:;
113 Jeqq. daar hy ook het gemeen~ Zet·Compas in het lam
en ander ~oekt te verbeteren.
Ppp 11
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ZETERICE. Zoo heet hy VIETA de kOl,lt om e"ne opgaaf of
een vraagftuk op re ldf,m.
ZET-of STELBOUT Zoo heet een Hevel of Ha::jboo m
waarmede men agter aan het. Eodemftuk van een kanon of
mortier naar vereifch verhOo,~t. ais men hetze!ve richten of
{lellen zal. Sommigen nOC'T;en het den Scboot-keil.
ZETPIL. Zie het Arrykel SUPPO,;ITORIUM.
ZETREGEL. Maxime, Een vall:geftelde Propofi1ie of grondregel, in welken zin dit WOOI d meen hetzeifde betekent als
AxiomlJ.
ZET rER, of ZETKOLF. Is het InA:rument waarmede de laa.
ding van het kanon te fa:lTilen geftooten wordt. Men noemt
hetzelve ook rle ftamper. Zie PLAAT CCLXXVIII Fig. 6,
ZETTER·GESCHREI. Is op fommige plaatfen in Duitfchbnd
eene byzondere plegtigbeid Dy het oemonen van de crimineel:3
halsgerichten. Eenigen 1eiden het van het Laty-nrche woord
Citeeren af. dewyl hierdoor een Misdaadiger genoegfaam als
ter verantwoordinge ingedaagd wordt; en volgens het Saxifche
Recht is het Gcmfte (Beroep) of Zetterge[chreeuw. ook het
hegin van de aanklagte, en die het beroep doet, moet het .in
Ret:hten uitvoeren. Maar dlergelyke bloedfchreeuw€rs, of bv
afweefigheid van den aangeklaagden, of by gebrek van hem op
de daad betrapt te hebbsn, of wegens n-og niet genoeg bcw·cc..
fene en van den Rechter gedecideerde bcfchuldiging, met hun
Z~ttergefchreeûw dikwils buiten de paaIen gegaan zyn, zoo is
deefe Proclamatie naderhand afgekomen, en tot de Iaatfle zit·
tiog van het bJoedgericht verfchooven geworden. Hierby zyn
tweederJei omflandigheden : J.) Indien de daad van dien aart
is, dat icmant het lee ven daarom verbeurd h~eft, maar de
daader niet tegenwoordig is. zoo wordt hv tot drie onder[chejdene maaIen, altyd veertien dagen na malkander, met het Zettergefchreeuw voor het Gerecht gedaagd, en by verder hard.
nel\:kig niet verfchynende. in den 1I4oord-ofBloedban gedaan,
~at is vogelvry verklaard. 2) Maar is de Misdaadiger tegenwoordig, en de Rechter met het oeffenen ~an het hooge Crimineele halsgericht beiig, zoo verzoekt de Criminecle Aankla: ;;
ger eer tl: verlof. om voor het Gericht te mogen verfchynen.
met een bloot en fcherp zwaard. en met Zettergefchrei twee
en eenmaal, volgens het Recht. Na dat hem dit verzoek:
toegellaan is, dan neemt de Lau.ls-of Sradsdienaar een bloot
zwaard. dat onder de Schepens-tafel ligt. en draagt het voor
den Climineelen Aanklaager van en tot het Gericht. Ondertuitehen dat deefe nu voorgaat om den Aangeklaagden, die men
reeds uit de Gevangenis digt by de hand gebragt heeft, voor
het gericht te haaIen; roept de zetter of Wraak-en Bloed·
fchreeuwer driemaal: Ze;ter over N. N, om dat byaa1J N. N.
een
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tm nederlaag begaan beeft. Vervolf!ens gaa: de Land- of Stads-die·
naar voor den i\ankla3ger heen. en legt het bloote zwaard, wan.
neer het derJe oeroep van Zettergefchrei gedaan is, wederom
aan zyne pla:\ts. Daarop ~aat de crimineele Aanklaager met zy'
ne befchnldiging voort; Il:dt den Mi~daadiger voor het Gerecht,
die. wannc:or hy het feit nogmaals vrywillig erkent, het dood.
vonnis uit des Rechters mond ontvangt, en by het leefen van
de laatfie woorden dç flaf zÏCt breeken. Dan komt de Scherprech_
rer om den Misdaad:ger van de Rechtbank na:lr de Gerecbtplaat.
te brengen. waarmaJe hy echter w=en haal1: maakt. wagtc.nde tot
dat het hal~recht in de vlerfchaar. de gewoone plegtigheden
voikomen geëindigd is. de tafel en banken omge!tooten en
de geenen die den Misdaadiger naar de Gerichtsplaa~s zullen
geleiden. gereed zyn om te volgen.
Z(-<:T-WAAG. Is een foort van kleine waterwaag. door hulp
van dewelke men aanmerken kan. of hiet eene al te lange
l!enie zig in haaren waagregten en met den Horizont paralleIen fiand bevindt. Van deeCe waag bedienen·' zig verfcheide
Ambagtslieden, als Schrynwerkers, Timmerlitlden, Metfe.
laars. Walzetters • &c. Haare Figuur beftaat in 't gemeen in
eenen gely!:zydigen Driehoek. uit welk ers punt op de grond.
lillIe eene perpendiculaar- Linie ingefneden is. in dewelke
omtrent het punt ofte eene Perpendicul, die rondom een en
fpvker beweegd kan worden. ofte een gewigt aan een draad
of touwetje hangende vafigemaalu is. welke beide zoo wel
de perpendicul als de draad in de bovengemet~e perpendiculau-I mie moeten Gaan, indien het waterpas met haare grondlinie horizontaal ftaar. Ten dien einde is op de plaats. daar
het gewigr 3:10 de buitenvlakte van de waag aanfiooten kan.
de waag uifgehold tm verdiept. dat het tOllW waaraan hoc
gewigt hao;;t. zoo veel te accuraater of zeke.er en zoader
hinder in de voorgefchreevene perpen.diculaar.line vallen kan..
De befte en in de Oeconomie of huishouding voordeeligl1e.
fosrt van dezelven z,n. om een kas, tafel en d:tlrgelykcll
horizontaal te fiellen. en wordt PLAAT CCLXXVUI. Fig.
7. vertoond. dau de doorCneede van de wilag zelf gel1:eJ.:l
is. Daarin betekent ABC D een geel koperen {:ylinder J op
welkers bodem een yreren punt E vaflgemaakt is; op hetzelve
beweegt zig een gedeeltelyk uitgeholde kloot of kogel F.
waaraan het punt G. 't welk vanboven e'en knoopje heeft,
bevefiigd is. Boven by H is een dek fel van glas. 'e wlillk in
het midden een fubtie! gaatje heeft, onder het welke telkcms
het knoopje G moet kOlJlen te fiaan. ingeval de zaak. waar.
op de waag gefteld wordt. horizontaal fi3an zal.
ZEUG MA' Eene figuur in de fpraakkonfl:. waardoor een by:'
voeglyk woord of een werkwoord. 't welk met een nader woord
Ppp 3
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ovcreer.flemt, in~gelyks, by wege van Cupplement, gevoegd
wordt by ten :,nder dat meer afgelegen i~.
ZEUS. (In d.e Icbtbyologie) Eenc foort van de acantbopte,'Y cus
order der VIifchen, waarvan de kenmerken zyn als volgt; het
Jjgcha~cl1 is zeer breed, dun eo faamcngedrukt. de fchubben
zyn h()!JbeJig. d~ar is maar eene vin op den rug, maar die is
zeer lang, en zoo diep ingefneeden naby de voorlle deelen
.dat ze naar twee vinnen gelykt; de tak vormige MembraIllE beo
Haan met uit paralIele beenen of graaten. gelyk In andere vis.
fchen. maar hebben een aln tal van ltleine beentjes van ver.
fchtllende geda1n!em. fommigen van dezelven in de leng'
re geplaatll, anderen in de fchuinte. en anderen wederom
dwar<.
ZEVEMAKER. Zec[maakfr. Deefehebben c1oorgal'ltf.:h Duitfch.
land cen gefchcnkt Ambagt, wa:J.rvan ze het voordeel ook
buiten Duitt"chland gen!eten. Op fommige plaat fen hn nie·
mant Meeller wo:Jen, ten zy hy drie of vier jnren als een
jo::g':n het Ambagt geleerd en daaren boven nog twee of drie
j ~;jren als kroegt op zyn ambagt gereisd heeft. Elders is dit
z~lfs niet genoeg maar die het Meellerrecht erlangen wil, moet
nog daarenboven een Meefiedll1k ID3aken. Dit is voorname·
lyk in de L~ndcn der Keurvorl1:en van neyeren en de Palts
gebruikelyli. naamelyk drie homen Zeeven van verfchilIende
{oorten. Voorts kunnen de Zeeven die ze maaken. in drie
[norren verdeeld \':er .'en, als (I) een 1;I,nr haairen Zeef; (2)
een houren Z·;ef; (3) ~en yrer' of geelkoperdraad Zeet. Doch
allen worden groot of k!ein, eng of wyd gemaakt. Hierby
k-n men nog de 4,~e foon voehen. naamelyk eer:e dubbele
Z.'ef. dienende voorn3~(:Jc.:1 yk d;'3rwe. ren emde het geene
gezifr werdt. Liet verv!,cge; of hem die zifr, door den Iler·
J:l'n reuk niet omtrent fnieren of ander{jnts hinderlyk zy. ge.
lyk niet. zelden in Apotheeken hef.:h:edt.
ZEVENBLAD. TormeTltiila Syivefltis. Septifolium. Groeit in
BoITehen, op \Veide'1 en Belgn,. De wortel verwekt zweet,
wederf1:aat het gift, flerkt het hm, is een middel (egen vlek.
)roOltfen, allerlei buik- en b!oedvloeylngen, teering , Spaanfche
Pokken, wonden en wormen. Het kruid geneeft uitwendig
den ihnge::beet.
Z~~VgNBOO'\J. Z;e het Artykel SAllTNA.
Zj':Vf';NDE ZOON. Zegt mtn van zoodanigen Zoon, dIe in
et nonafgebroken rye de zevende is. De Franichen. veele
T\'ederlanders en Spanja?rden. gelooven 'er van, dat hy in ftaat
is, 0.., door aanraaken. de koorts· en kroppen te geneefen.
mit~ St. l'.1arculpbus daar by aangeroepen wordt.
Z~VE~GESTERNTE. Plejades. Zyn zeer kenbaare Ilenen in
den Ilit'r. I!ie ltn naaficl'rby eene Y vel b~(,,:den. Men kan van
de.
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dezelven maar 6 duidelvk erkennen. De Dichters geeven de.
zt:lvèn uit voor de Dogters van Atlas. waarvan 6 met Go.
den. maar de zevende met Syfipbus. een gem een man, :;e·
tr(lLtwd waren. Men nO(!lTIt dit gefiernte ook Galiinam. of in
dl! Duitfche Taal de klok·ben. Di!Hhalven verbeeld z;g ddarvan
SCHTCKARD de hen vanwcJke Chrifius fpreekt, Jlrlattb. 23.
WEIGf.L integendeel maakt daaruit de Tafet van Mul!ipJicatie,
die hy aan de Kooplieden als een wapen toeeigent. De Romel.
nen noemden dezelve Vergijias • van Ver. dat is Lente, aan·
gt'zfen het omtrent de Nagrevening van de Lente, als da.g en
nagt malkander gelyk zyn. pleeg op te gaan, en den We11:en·
winci te veroorzlaken.
ZEVENHOEK. Zoo wordt eene Figuur genaamd t die zeven
zyden heeft. Wanneer nu deefe zyden van gelyke lenwe en
de Hoeken van dezelfcle grootte zyn. dan wordt dezelve Regu.
lier genaamd. Deefe Figuur, zy mag regulier of irregulier zvn.
kan uit een, in dezelve, aangenomen punt, in zo veel Tri·
angeli verdeeld worden. als de Figuur zyden heeft; of ook
uit een hoek van de Figuur. door de Diagonaal-Iinien, in zoo
veele Triangels als de Figuur zyden heeft, min twee, dat is,
in vyf verdeeld worden, 't geene men by de berekening van
deere Figuur, noodz33kelyk weeten moet. •
ZEVEN TORENS. Zoo wordt te kon11:antinopolen een !lot van
Zeven Torens genaamd, alwaar niet alleen de inkomlten der
Mosguéen, die tot den oorlog en ter uitbreidinge van den Mahometaanfchen Godsdienfi geCchikt zyn, maar ook de Sta,HS.
en andere voornaame Gevangenen bewaard worden. Dit Dal
ligt aan het Mar di Marmor.l t aan den hoek van de Stad, dIe
tuffchen het Zuiden en het Oo11:en gelegen Is.
ZIBETHICUS. De Zivet-kat, PLAAT CCLXXVIlI Fig, 8. Dit
Dier is zeer wild en ruig. van hoofd tot tlaalt eene el lang.
omtrent van grootte gelyk een wezeltje of vos, van kleur ge.
Iyk een wolf. Het aJll: op raauw vleefch, muiCen t:n eyeren;
ook or ryO: en andere zo::tigheden. Het heeft onder zyo aari
een zak hangende. zoo groot als een hoender-eV. H:erin is
het Civet. gelyk etter in een zweer be!looten. Ingeval men
deefen zak niet weekelyks uitper11:. ZflO Cpuit h·et Dier van
zeI ven dien etter uit. De groote Civet·katten worden in Gu:nea gevonden, alwaar de Inwooners ze vangen en tam maaker..
Op het Eiland Ceylon worden zy als vn~els in eene kooi
opge!looten. en hen dagelyks met een kleine lepel het vogt
ontnOmen. Ht:t mannetje heeft dubbel zoo veel Civet als het
wyfkeo. De oorzaak is omdat het wyfken het water niet hou·
den kan, maar het in den zak laat loopen, waudoor de Civet
b(;dorven wordt. Hut witte Civet, 7.ynde vet, en van een fier.
ken doch onaal.genaamen reuk. i!i het beae, ec wordt in dg
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968

Z I B.

ZIE K.

Medicynen veel gelJruM. Men brengt (lok de Civelk:l'~cn
jong in Holland, omdat /:! h~t liv:;-t in haar jé:ugd rebben. [)ç
C:vclrchuim hedt in dun beginne een waig:yken IlUk, doch
faamengeronr.en zynde, en na dat h:;t et:n ryJ lang in ,10
1ucht gehangen h:.:::fr, is de TL1;k a3ngen:um, tn wcrdt van
de l\Ooplieden. als eene dlerl>.l~re waar vervoerd. Zie ht:t
volgt nde Artykd.
ZIBETH U M. Civet of Zivet. Is eer.e \'ette en fmeerige flof,
gelyk honig of boter, hebbende cenu ~(elagtig witte I;It;ur en
een fterken reuk. komende Van de ZiiJetbiclls, zoo e\'en beo
fcnrceven. By het inkoopcn nn de civet moet men \';)0
eerlyke. en bekende koopl:eden IWf'pen. omdat derzelver vervalrehing. gefchiedende door bOltr. vet &c. zeer moeielrIt
te ontdekken is. OnderruiTchen wordt de witte, gelyk boven
gezegd is, voor de b~ae gehouJen, als ze te gelyk vetagtig
en van een /lerken en goeden reuk en bittere fmaak, en et:nt:
roo~agtig~ dikte is. Zy heeft eene zeer verdeelende , ver·
zagtendc en verfierktnde /tragt; is dienfiig tegens de pynen
der kleine kinderen. kolyk t:n moederplaag , als zy op de buik
gefmeerd wordt. Zy verllerkt de mannelyl;e kragten en zou
äienf1.:ig zyn tegens de onvrugtbaarheid der vrouwen; doch
'Wordt het meefi van de Parfllmeerders, met Ot. A'lift en
een weinig MofCb!1S gemen~d, gebru:kt, 't welk een aangenaa·
men reuk van zig geeft. Men meent dat dezel ITe in de hem b·
den gellreeken , alle ongedierte 3Jn het ligchaam dood en zO'Jcle.
+IEKTE. Morbus. Is een onn3!Ulrlyke toeaand die den menCch
- overnlt, en waarÏn hy lulleloc:s tot "yn beroep en werk:
on'Jekwaam wordt. De hoofdverdeeJing der Zlcl\rcns is, d3c
'er zyn fommigen die de ziel, anderen die het ligchaam aandoen. De krankheden des gemoeds zyn alle foonen van De
liria. By de Ziekten des Llgchaams vallen (I) voor de Modi
Spirit!wrn, of de Ziekter;s der Lceven~geenen, als ze (I)
ontbreeken, door honger of door een buikloop of fierk~
bloeding. en:;. (2) D.lt ze al te traag zyn in tlaauwrens,
beroerte:Js. flaapz;t;kre, zwak geheugen, enZ (3j Als ze
()nIullig zyn. gelyk in de A!~rypnia, COllvuJfio7les en alle foorten 'ian pyn; en (4) ~Is ze mt.:t cer:e velb"eJdmg bezet zyn.
als in de Pica. ApoItill Malacia , &c. 11 Morbi b!l7norum of
ziektens der fappen; in cc;t;(en merkt men een overvloed of
~ebrek, wateragligheid. taaiheid, (ch"rpre of onzuiverheid op,
en 111 Morbi Solidal'ulII partium of zieklens der vafle deeltin •
onrflaande uit verfiopping, hitte, koude, pyn, flappigheid.
uitrekking, zwellirg, hardigheid. breuken cn onwrigtingen.
l):ike Ziekte, hoe kort ze ook zy. heeft haar ondc;rfcheidene
tyden van begin, voorrg~an, fiJifiaan en afgaan. - Hevige
en fcherpe Ziektens, Morbi aC!~ti, bereJJ,cnde ~'elhaa!t haJr
h\.·uj; .
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hoogllen trap en duuren daarom or)k niet lang; m~:lY tl:;Cpcnde
ziekten>, Morbi chronici, gweici) bnglàam aan. GedL!'Jrende
den aanwas in b~ide, vooral in Ge e..::llcn, zyn 'er Motur
Critici, of byzo'llkre. en ['-h~!Jende beweegingen waar te
Ileemcn, waJIÏn de z:d:<e decfen of geencn loop [chynt u,
zullen I~ee;nen, WJaJ!j1~r ce:1 Gt:ne(s:-It.er zyne middelen dient
in te rich:en, op Jat hy de :>fzondering van het kwaade dies
te ht(cr beWt'rhen moge. D~ere afkheidingen noemt men
Evacuatio 11es Critic<e; want Crifis hiet niet alleen de uitgang
eeDer z!e:,te lOC keven of dood, gelyk rr.en het veeliyds
no:;:mt; maar ook alles wat zig. geduurende de ziekte, als
f.:hei-lcnd en vl;!rdeelend. of het ligchaam veranderende voor.
dOt;t; W Jarom de goede en he:Jzaame toevallen Sy11lptomatIJ
Critica. en de dagen waarop iets byzondcrs gl;!!Chiedc. Dies
critici geheeten wordl!n. De Z:ektcns eindIgen of in eene
voorige gezon.iheid. en zyn dus" heilzalmc krankheden; of zy
eindigen in den dood; of vt!randercn in nieuwe Ziek:ens , die
nog erger zyn dan de voorg1anJe:1; gelyk Wdnncer een vier.
dedaagfche koorts in eene waterzugt vaanJel't; of zy bren.
gen den Lyder eene ligtue kwaal toe, gi.:!yl:; w;.nn:,;er het
Podagra komt in dl! plaats van IwrtaJemigheid en ho:;f !zwymeI. Het onderfe!lcid der Zlel,tens is m'"nigvl!!Ji;;, a!' (r)
(en aanzien der jaaren van de Lyders, zoo heeft men Z!(;k.
tens die den l;inGeren eigen zynJ als de moe e!yke T?nJing.
de En~d(~he ziekte. fiuipen, &e. In den ou ~erJoJn een MIJ.
rasmus • een verval van kragten , verlies van geheu;:;t:n enz.
2. Tcn a:mzien der lengte en kortheId der duuring. onder..
fchel,l( men ze in CbrOllici en ACid. welke la3111:e tot 14 of
2 I dagen fomwylen uitlooptn al ZI:! in Galziektens of nuik. of
andere Looilen be\la,m, of fümwy!en. g:,lyk in de BërOerte.
heete koom. en?;. binnen weinige dagen eindigen. 3 Ten
opzlgtc van het af· en aankomen. zyn fommigen Periodici of
tydhoudcnde. anderen Illarti of in 't onzekere afgaande en
a"'nkOl1ende. 4. Ten aanzien van aanholldende krarikheden
l,f v.m de tuiT":henpoofingen bydezelvt:n. noemt men ze CM!Î:lelltes. die in alle heftigheid b:yven voort,~uuren. tot d"t lC
cp het hoogfte zyn; en COllt;lllti, dit: wel niet afga:jn, maar
echter tuffchen de beide aanval!en, eene cuflèh~npoofi;:g laaten.
gelyk aan die, welke by afgaande koottÎcll plaats heeft. 5. Ten
3Jnlien der jaargetyën worden de Ziektens onderfcheiden in
vier fooTten. 6. TCR aanzien der pi;lal(en en luiden die ze
aanvallen. noemt men ze Elldemii. Epidemici en Sl'oradici;
by welken laat{len tytel etlkele t:n 'Ver/hooide oetekeqd worden;
de andere zal men in 't vervolg naJt:r om[chretlven vindt:n.
7. Ten opzigte der heftigheid no~mt men ze Maliglli. of /10.
11 Îgll i • boos- of goedaartig, 8. O.n de order die Ze houden.
PPP5
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worden ze of Regulares , rege!maatige en Erratid, ongeregelde of zwervende geheeten. 9. Wegens den uitflag derzelven •
zyn ze of heiizaam. ah ze den Lyder een gezor.der gene! doen
erlangen; of Iladeelig, wanneer zy hem of verzw3k1ten of doen
kwynen en flerven. 10. Eenige zyn ook eenvouwdig en an.
'deren faamellg~fleld, geIyk byeenige halve derdendaagrche
kOGrtfen. I I. Uit hoofde van derzelver zitplaats noemt men
ze ziekrens der va{le of der vloeibaare deel en • en 1:2 ten op'
zigte der ge{loorde werkingen des Lig~haams zyn zy .Animales,
dierlyken, die de zinnen en gewaarwordingen aan.loen; Vitales, die den leevensgeeflen treffen; en Natura/es, die de
natuurlyke handelingen /looren. Eindelyk zyn ze 13 gelegen
in de kleinl1e gronddeeItjes , en heeten Similares. of in de
Ingewanden, en worden Orgallici genoem:i. Het goede uiteinde der Z:ektens Is de verbeterde /laat des Mellfchen of de
geneefing.
ZIEL. Anima. Mens. In het Franrch Z' Ame, is elgenlyk niets
anders dan een geel1elyk en onverderffelyk weefen , zynde met
het menfchelyke Iigchaam en deszelfs beweegingen zeer naauw
veréénigd, en begaafd met verfland en wil. Als ze door den
dood van het Ligchaam gefcheiden is, behoudtze nogt~r:s onveranderlyk. als een geell, haar weeren ; zoo dat ze in en
buite. het lichaam, verl1aat en wil, dat is denkt. bet ragt •
onderfcheidt. het eene uit het andere be fluit • enz. imgelyks
haare begeerte naar iet! uit{lrekt • zig over iets verheugt, bedroeft, ontflelt. [chu\Vt en vreeft. Maar zy kan buiten het
ligchaam geene leJen beweegen noch tot haaren dif.nll gebrui.
ken. In een ruimer zin wordt de Ziel onderfcheiden in een
.Allima ratioTlalis, dat is. redelyke Ziele, hoedanig eene menCch
onder alle aardfche fchepfelen alleen bezit, en uit kragte van
welke zy het goede van het kwaade. het waare van het val.
fche kan onderrcheiden. Anima fertjitivlJ of gevoelende ziele,
die ook de onredclyke Dieren fChynen te hebben. en door
middel vanwelke zy het gebruik der vyf uiterlyke Zinnen beo
zitten. cn daaruit omflaande Ligchaarns veranderingen gevoe·
len. en -dnima vegetati'Va of groeizaame Ziele, die de menfch
l1let de leevande Dieren. alle Water. en Aardgewaffèn gemeen
heelt. Want door !:rilgt van deere Ziele kan iets uit de aarde
glOeien, zig voeden. toeneemen en door zaad :zyns gelyken
voortbrengen. Voort~ wordt 'er onder de Geleerden geredentwifl: , waar eigenlylt de Ziel, met het menfchelyk Ligchaam
veré~nig:l. haare zitplaJts heeft. De oude fpreuk is wel:
.Allima ubicwlque eit, i!;i tota efl. dat is: alwaar de Ziel is.
daar is ze geheel. En A;dm,l e(t Iata in toto; & tota in qua/ibet parte corpori t dat is: de Ziel is gebeel i1l 't gebeeIe Lig.
cbaam. en gebed jrl cm i~àcr
rJaarvall; waar \lCrmilS men
heeft
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heeft :13ngemeJkt, dat niemant iets van zyne Ziel verlie!1:, al!
hem een Lid des Ligchaams wordt afgezet. zoo gelooft men
liever dat de voomaam!1:e werkplaats der Ziele midden in de
har/fenen alw:lar alle de Zenu'.ven faamcnloopen en de denkbeeI~n der uiterlyke dingen ter betragtinge. gelyk als over_
brengen, gevo:1den wordt; vanwaar de Ziel het gantfche
Ligcbaam en alle de~zelfs leden, gelyk een Monarch zyn
Land en onderdaanen uit zynen hoofdzetel pleeg te regeeren.
De Cartefiaaner. noemen de Glandula PiwaliJ' de wooningder
redelyke Ziel; doch zy gelooven niet dat ze werkelyk eenig
deel des Ligchaams beweegt, of beweegd wordt; waaromtrent
de navolgers van LEIBNITS en WOLFF het met CartejiuJ'
ééns zyn; hoewel het Syftema CauJarum Occafiollalium van
deefe. geweldig zeer van der anderen Syftema HarmonilJ
Prllflauilitll! onderfcheiden is.
ZIEL. Zoo wordt van fommigen in de ArtiIlerye de holte van
het grof gefchut genoemd, en in het byzonder voor de ope.
nin~ van de kanonnen gebruikt, waarin de kogel gelaaden
wordt, dewelke by het kleine fcbietgeweer de Loop heet.
De Ziel moet doorgaands een grooter diameter hebben dan
de diameter van den kogel is. die daaruit moet gefchooten
worden. Het verfchil tuffchen beide wordt de Speel_ ruimte
ger.oemd.
ZIEL. I/I w.s anderJ' Ziel zwoeren. Gefchiedt wanneer een
Gevolmagtigde, of wien het anders van de overigheid ge\all
wordt. in den naam nn zynen Printipaal, of in de plaats
'Jan eenen anderen, dell eed af legt. en hem daardoor, zoo
goed als of hy het :dfs gedaan hadde, verbindt. Diergely.
ken gefchiedt door de Afgezanten der voornaamlle Ryksllan.
den aan het Keiferlyke Hof, Wdnneer deefen in den naaIR
\'an hun Meeiler het Leen \'3n den Keifer ontvangen, en
daarnevens den eed van getrouwheid in de Ziel van hunne
hooge Principaalen at le 6gen. Wanneer ook een Misdiladiger
in DuitLhland voor het Gerecht op eene boosaartige wyfe
weigert de zoo6en.1Jmde Urpbede te zweeren, dan moet dik.
wils de Scherprechter of Stads-Dienaar zulk een eed, in den
Naam en in de Ziel van ZO') cenen Misda1ciiger afleggen.
ZIELMISSE~. Zyn de Mllfen die \'an de Roomfche Priellers
voor de Z:elen der overleJcr.en ged~an worden, om dezelven
daardoor vOort te heipen , d;;t zy zoo veel eer uit het V1ge.
vuur in den Hemel n!Ogen genaken. In de Koninklyke Tes.
tamenten worden wel 100. 000. Zielmiffen be!1:eld en begeerd;
wier vrugt, genot en uitweri\ing. wanneer de o,erledene het
niet noodig heeft, echter aan zyn ouders, zuil ers J broeders,
vrienden en bedien:len te pas zouden komen.
ZIELSVERHUISING. Dit woord wordt byzonderlyk gebruikt
voor
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voor den overgang der Ziele van het eene Iigchaam in het
:mJere. zynde het zelfde met het geene wy anders Metempb.
fychQfis no;:men. Zie dat Artyl,,!l.
ZIEL VERKOOPER. Dus worden in Holland menfchen ge·
not:md, by welken zig bet meeL1:e fcheepsvolk onthoudt. Dee.
fen houden kaftgangers en zoogenaamde f1aapers, doorwandelen
de Stad. en vraagen de aankomende gallen ofze al van eene
Herberg voorzien zyn '? of zy ook lu(l; hebben om op een Oorlogfchip dienl1: te neernen of naar Ooftindiën te vaaren '1
Ingeval ze gal1:en aantreffen die berooid zyn • en van den nood
eene deugd moeten maak en, dan zyn ze beide geholpen. Dergelyke Zielverkoopers nu herbergen niet alleen allerlei ih:gt
volk, en zulken die hun geld by hoeren en in kroegen hebben
v..rkwil1:. maar ook fornwyle deugdîaame Jongelingen. En
men vindt 'er die aan ccnc menigte dergelyke perfoonen de
kol1: en ilaapplaats bezorgen. fchoon beide zeer foberlyk; zoo
dat ze ter tyd als de Scheepen moeten uitloopen, of als bet
in Oorlogftyden aan volk ontbreekt. de Compagnie een zonderlingen dienL1: doen. lnsgelyks als het gemeene volk L1:ailt
aangenomen te worden, brengen zy hunne gaften op het
Ooftindifch huis. Men zoude ze derhalven met meer recht Ma.
kelaars in MenJcben mogen noemen; aangezien zy niemant
teNen zyn wil noodzaaken dienft te neemen , veelmin hem.
ve~l\.Oopen; maar een ieder verkoopt zi~zelve. Voorts helpliu
zy menig eerlyk jongman voort. die anderfints wegens gebrek
zig tot bedelen of L1:eelen zou begeeven. Als nu de togt ter
zee aanl1:aande is, ruften zy hunne kol1:gangers armoedig ge·
noeg uit; want een ~eder entvangt ilegts twee blaauwe hembden.
een hoed, t:/;;n pye overrok • twee paar fchoenen en twee paar
kouifen: een paar flaapmutfen, twee karnifoolen en broeken
van linnen. een hoofdpeuluwen paardedeken • zes pond tahak,
een vaatje van vier quart Brandewyn, een doufyn tabakspypen,
papier en pennen, een kluwen garen met eenige Cchoenmaakers
Elzen en einde!yk een Ryksdaalder drinkgeld. Dit alles te
faamen bedraagt naauwelyks cia fom van 24 gulden. Bovendien
neem en ze op het Oollindifch huis, voor 's mansrekening nog
een kuifen en een bultzak om 'er op te fla~pen. Hiervoor
komt dan nog eene maand foldy meer in rekening voor den
Zeevaarenden. Integendeel ontvangt de zidverkooper voer
zynen Tafelgal1: deszelfs Tranfportbrief van de Compagnie van
IS O hollandfche Guldens. H1ervan trekt hy vooreerl1: zyn
kol1:geld af. voor het overige ruft hy hem Uit, zonder dat de
arme Gal1: iets wegens zyne rekening durft vraagen, maar hy
moet te vreden zyn met het geene de Zielverkooper gedaan
heeft.
ZIEN. Wordt in de Optica genoemd, wanneer door middel
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\*:U1 de flraalen, die van eene zaak uitgaan, weike wy met
het oog vatten, ons een B~eld van dezelve in onze oogen VOO!,"
gefteid wordt. Dit gefchJedt echter naar de gefchapenheld
van de verfcheiden omfianden op zeer verfchillende wyfen. Duidelyk zim wordt genaamà. wanneer alle de deelen van cene
zaak die men ziet, van malkander kunnen onderfi::heiden worden. AJzoo ziet men een Gebouw dui~elyk. als men de deu~
ren en Venllers, nevens delzelver verderingen, eTlZ. van malkander onderfcheiden kan.
.
Onduidelyk ziell wordt geheeten. als men niet alle de deelen,
weiken ver[cbillen, van malkander onclerfcheiden kan. By
voorbeeld: als men een Toren van verre aanziet, zal mell
geenfints de klankgaten en andere buitendcelen van denzelven
regt kunnen waarneemen.
Donker :;ien heet, wanneer men wegens gebrek aan licht niet
wel bekenflen kan, 't geene men ziet. By voorbeeld: als men in
de A vondfchemering eenig wit verre af op het land ziet lig~ell, en niet weet wat men eigenlyk daarvan maaken zal. De zaaken zien nogtans donker uit wanneer ze niet genoeg
lichts hebben. of ook indien onze oogen door een grooter
licht ingenomen of verblindt worden.
.
Helder en klaar zien integendeel wordt genoemd indien de
zaal, welke wy zien, genoeg[aam verlicht is, dat men dezelve
2eer wel en duidelyk erkennen kan. Van deefe foor ten van
het zien wordt in ft gemeen in de OPTICA gehandeld.
Het gebroken zien beftaat daarin J als men iets door gebrolten
firaalen ziet. By voorbeeld: op den grond van een vaatwerk.
't welke met water opgevuld is, ligt eene zaak, die ik, we.
gens de klaarheid van het water, door hetzelve erkennen kan.
Van deefen aart van zien wordt in de DIOPTRICA gehandeld.
Het Gerejlefteerde zien bellaat daarin, dat men. by voorbeeld;
zyn Portrait of beeldtenis in den Spiegel of in een Put ziet.
Van deefen aart van zien wordt in de Catoptrica gehandeld.
ZIERGADEN. Is aan net Keizerlyke Hof het Vertrek alwaar
de Provifie van gemaakte Confituuren, Vrugten en andere
Spyfen bewaard wordt. Daarvandaan heeft de Ziergadner zyn
zyn naam bekomen, die het opzigt daarover heeft, en behal.
ven dat ook de Confyturen en Spyfen met bloemen voorzien
of verderen moet.
ZIGEUNERS. Gemeenelyk Reidens genaamd, zyn eene foort
van ondeugende Landloopers , die zig voor Chams Nakome-j
lingen, ook voor VlugteIingen uit verre Landen, inzonder'!
beid voor Egyptenaars uitgeeven; onderling eene onbekende
taal fpreeken, en roemen dat zy zig op het. waarzeggen en al~

lerhande Geneeikundiie geheimen verftaan ; maar inderdaad
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niet anders dan fi:e,elen en gaauwdieverye pleegen • veel reuke~
loos volk onder zlg lokken, de Landen befpieden en daarom
wegens zulke openbaare bedriegeryen ,door het gantfche Room.
-{che Ryk, op uitdrukkelyk Keizerlyk bevel, nergens vryen
doortogt of veilig geleide mogen genieten, gelykerwys dat ge.
fpuis ook in andere Landen niet getolereerd wordt. Van decfe Landloopers heeft de beroemde \VAGENSEJL te Altorff, in
zyne Schriften hier en daar zeer waarfchynlyke gillingen ter
neêr gefteld, dat dezelven oorfprongkelyk van de Jooden af.
fi:ammen, die in de 13 enl 4 Eeuw na Chriftus geboorte. groote vervolgingen in Dui(fchland en andere Landen hebben
moeten uitftaan , waarom de geenen die het vuur en zwaard
ontkwamen. zig in de Bolfchen hebben begeeven, en daarin
een eyd lang, zoo veel het hun mogelyk was, gcfchuild.
JDaar eindelyk met verandering van kleeding en fpraak we.
derom te voorfchyn zyn gekomen. enzig voor Egyptenaars
hebben uitgegeeven. waarby zig naderhand allerhande ge.
fpuis, om een los leeven te ,leiden, gevoegd heeft. Men
vindt diergelyken nog veel en lU Zevenbergen en in OpperHongaryen omtrent Waradcin, die zig daar te lande voor
Scherprechters en Beuls laaten gebruiken. Zy oeffenen in
Hongaryen ook meeft de handteering van Smids, Vleefoh·
houwers en diergely,ken, woonen in hutten onder de aarde J
geeven zig voor Roomfch-Catholyke Chri!1enen uit en doopen
hunne kinderen zelfs in de kroeg.
ZIGEZAG. Is een Inftrument, beltaallde uit dunne latjes.die
kruifling over malkander liggende geklonken zyn. Voorts zyn
de einden de~ gekruifte latten ook aan elkander geklonken,
waardoor dit Inftrument uitgezet en ingehaald kan worden.Aldus worden ook de hoekige en fchuiosgaande Approches
of Loopgraaven genoemd, die de Belegeraars voor eene ves,
ting graaven, en daarom zoo fchuin en hoekig aanleggen, op
dae 'ly van de Belegerden niet in eene regte linie, door het
Gefchut mogen beftreeken of in den arbeid verhinderd worden.
..".
ZIGIATUS. Is een woord 't welk de Sterrewigchelaars den
menfch geeven die in het Teken van de Waag geboren is.
ZIGTBARE PLANEET. Zoo wordt die genoemd welke des
nagts boven onzen horizont is. Op wat wyre men den tyd
ontdekken kan. hoe lang eene Planeet zigebaar zy , wordt in 't
gemeen in dt: Sterrekunde aangeweefen'•
.zlL VER. Argentum. Wordt ook Luna genaamd, en insgelyks
door de Laburanten Corpus Album, Lwnen minus, en l'\1ater ,
Jl;elyl_erwyfe het goud Sol en Pat'er; VOOrtS Diana. aan den
Hemel Luna, in de Hel ProJerpina en Luccina. Het zilver
wordt bet~k.ent door eene hal ve Maan. Het is geringer dan
gouj.
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doch voorts beter dan alle andere ErtCen, en wordt de
Koningin der Metaaien , alleen het goud uitgezonderd, genaamd; want hoewel het Zilver met het Goud zeer na ver·
maagfchapt is, nogtans is d~szelfs Zwavel. zoo volkomen niet
gezuiverd. noch de Mercurzus zoo vafi als 10 het goud; waarom
het ook de Tinél:uur ontbreekt. en wegens zyne bleeke kleur
de Maan gelyk is. Hoewel 'er in veele Ryken en Staaten van
Europa zeer ryke Zilvermynen gevonden worden, komt nogtans
het mee1l:e Zilver. dat door gautfch Europa, Afia en op de
kuften van Afrika verfpreidt is, uit het Wefiïndifch Geberg.
te Potofi, in het Landfchap Las Charcas. en uit de Zilvermy.
Den van Ludo'Vicus de Zacatecas. eenige Mylen van Mexico
gelegen. De Chineefen zyn groote Liefhebbers van het Zil.
ver, en omdat zy 'er zelfs weinig van hebben, geeven zy
'er gaarne hun goud voor; waarom die geenen die hun het
Zilver leveren, grootelyks hun voordeel daarby vinden.
Het Zilver is gedweeër en zagter dan het goud. maar breidt
zig minder onder den hamer uit en is veel ligter. Het is zeld.
faam dat men zuiver Zilver in de Mynen vindt, zynde ge.
meenelyk vermengd met yfer. lood of ~oud. Het zilver met
lood vermengd maakt. zwarte Mynftof. Dat met yfer is verw
mengd, geeft een witagtige fteen, zoo hard als Cryfial. _
De Zilvermynen zyn zeer verfchilIende, uit hoofde van de
byzondere vermenging. De eene Myn geeft veelmeer fyn
zilver dan de andere.Somtyds leveren honderd ponden Mineraal-fiof maar een of eene halve' once Zilver, en [opltydlt
2.0 Oneen op zyn hoogf!:. Zoo lang het zilver met andere MetaaJen vermengd is, zoo
is hetzelve zoo wel in de Geneeskunde als tot andere dingen
onbekwaam, en moet of door fterkwater, of in den Smelt.
kroes. door bydoening van lood, van het koper gezuiverd
worden. Als dan wordt hetzelve GEZOIVERD ZILVER, Ar·
gentum Capellatum genaamd j en tot het Draadtrekken en
tot bladzilver gebruikt.
Uit het Zilver worden in de. Apotheeken gemaakt de Cr'J.
]talli lunares, de Lapis infernalis • en de Tinfiura Lunae.
Het Zilver, uit de Mynen gehaald, en min of meer gezuiverd
zynde, wordt in Baaren of Staaven gefmolren en gehard, ell
dus in den koophan~el vervoerd. Deefe Baaren of Staaven
worden vervolgens door daartoe gefielde beëdigde Proefneemer$
of Eifayeurs beproefd; die 'er de jui11:e waardCJ van bepaalen.
llaarmaate de vermenglOg die 'er nog in plaats heeft. Zie het
Artykel ESSAYEEREN.
Het geraffineerde Zilver wordt niet alleen in de Munt tot
Geld gefiagen, maar ook door de Zilverfmeden tot allerlei
hui5.
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ZIL VER-G LIT. Zie het Artvkel LITHARGYRIUM.
ZILVER-GROSSeHEN. Keifer·GrtiJcben. Is eel1 kleine Munt
jn de Oofl:enrykfche Erfllllden, en beCl:aat uit 3 Kru:tfers of
4 Gröjèblein, dat is grosjes. En 30 ZtlvcrgrofTchen maat
l!:en et:n Ryl,sdaalder. Zy worden in Frankenland Zebener
genaamd.
lIL VERLING. Argenteus. Dus wierd onder het Oude Tefta·
ment ook een Zikkel genaamd. De gemeene woeg cen half
loot, ter waarde van 6 Groüchen; maar Ge heilige Zilvcr-ling van den Tempel, wo eg een loot, (er waarde van 11
Grotlf~hen.

ZIL VERS LANG. Auguis Capen.{is Argenteus. Is een Indiaan·
fehe Slang, die veele regte 1heepen in de lengte heeft, wel.
ken glin1teren als Zilver.
ZILVERSMID. DerzeJver konft beftaat (1). in het maaken van
zoogenalmd glad of gcpolyft Zilver. waartoe voornamelvk
{chore!en, tafel borden , bt:>kers ,ltpels. vorken, kannen, koffy
en Thee-ketels, enz. bebooren. (l?) In gedreeven Loof-of
bloemwerk,. vertoonende aileriei cieraadjen en verbeeldingen
van Menfchen. dieren en andere zaaken. Hierïn lllUDten in
Duitfchland de Augsburgfche Kunfl:enaars uit. (3) In klein
. werk, als knoopen. gefpen, haairnaalden • allerlei (oorten
van Boekbeflag, enz· 4. In grofwerk. als kroon-kandelaa.
ren. Gueridons. Spiegelraamen en andere aan de Hoven en
by voornaame Heeren gebruikelyke [oonen van HuiSraad. (s).
In draad. en zoogenaamd Filegrain-werk, waaruit veelerlei aartige dingen faamen geflingerd en gevlogten wor.den. Doch dit
hun werk moet. om alle bedrog te vermyden, de behoorlyke
proef Àcbben; ten welken einde de Overlieden der Gildens
weekelyks zitting houden, om het zilver der Werkbaafen te
keuren.
ZILVERVLOOT. Dus wordt de rykgelaadene vloot genaamd,
die alle jaaren uit de Weft1ndien, niet alleen met gewerkt
zilver en baaren, maar ook met gemunt:e [oonen en andere
koftelyke goederen, te Cndix in Spanjen aankomt, hebbeode
de Koning, behalven de lndulto, ook het tiende deel van de
Wefilndifche Mynen te genie,en, en het OV(;ril':t! behoórt aan
{de andere IntereiTanten, die mede geld ingel::g:l hebben. Het
is aan ane Spanjaarden geoorIofd, om goud én zilver uit A·
merika te brengen, mits dat alli's op Koninklyke Scheepen naar
Spanjen gebragt , en aan den Ko::.mg ,iCD Percent voor het re.
giftreeren betaald worde; 't welk di~n Koning a'sdan ecn [eh at
van tien :Millioenen opbrengt, hoewel hy 't:r naauwelyks 3 van
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genieten zoude; nademaal de Kooplieden door praétyken het
zoo weeten te draaien, dat zy ten deéle het mÎl;1.1:e tot het re.
giftreeren aangeeven. en tcm deele het overige onderweg, al.
voorens de vloot te Cadix inloopt. op vreemde Scheepen laa·
ten overdoen, en aldus het intere1.1: van den Koning daardoor
verminderen. Men heeft anders voorgegeeven. dat 'er eertyds
jaarlyks over de honderd Millioene.n aan goud en zilver uit d6
Wemndien naar Spanjen zyn gekomen. maar nadfuhand heeft
men eene groote v('jrmindering van dee[en rykdom befpeurd;
ook hebben de Franfchen, onder de regeering van PhilippulJ
den V, den Spanjaarden in hunnen Koophandel groot nadeel
toegebragt , en het meefie voordeel aan zig getrokken. waar·
over aan het Hof van gemelden Philippui groote klagten ge·
daan zyn, die daarom ook een Placcaat heeft uitgegeeven"
waarby den Franfchen verboden wlerd om eenigen handel in de.
\VefiIndien, dan door de handen der Spalljaarden te dryven ;,
'r welk nogtans van geen langen duur is geween. In het jaar
l702 wierden de Spaanfche Zilver'Galjoenen door de Engel.
fe he en Hollandfcbe Vloot In de Haven van Vigos. ten deele
verbraRdt. en ten deele veroverd.
,ZlMBNT.AMPT TE WEENEN. Is eene Gildekamer, alwaar
door aange1.1:elde gerechtelyk:e perfoonen, alle Maaten, ellen.
en Gewigten, geijkt of van overigheids wege gemerkt worden.
tot een bewys dat zy volgens de keur goed zyo.
ZIMIENIEK. Is de naam van een Afgod. welken de Inwooners
van de Poo!fche Landfireek Samogitien, nog jaarlyks in de
Maand Oé1:ober offeren. niettegenitaande zy belydenis van het
Chrii1:en-Geloof doen. Ook zegt men dat deefe Afgodifche
gebruiken by veele gemcene Luiden in Litthauen en Pruis.
fen nog in ;<:wang gaan.
'ZlNCK. Zincfl1;n. Is een natuurlyk doeh onvolmaakt Metaal,
wordende overvloedig omtrent Goflar gevonden. Het is eelJe
foort van Lood-erts. dQch veel harder. witter en blinkender
dan de gemeene. De befte is wit en fraai in groote nukken,
en nict gemakkelyk re breeken. De Preparata zyn de Flores
ZillCi. die tegens de Ziektens der oogen gepreefen worden.
Zy dry ven het zweet, en verwekken fomtyds ook bl'aakingen
afgang. De Dofis is gr. ij. Zy zuivèren en heelen ook de
fpekar.ti~e vetzweeringtm.
ZINDIKITEN. Zyn Godverloochenaars en kettets onder de
Mahometaanen, die geene Goddelyke voorzienigheid,noch de
opll:anding der dooden, noch eenen anderen God geJooven.
dan de 4 Elementen, waaruit de menfch als een mengeJftof
te faamengefield zoude zyn, en waarln hy na den dood we·
delOlIl zal verdeeld worden.
Xt DUL.
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ZINGANES. Zyn zekere Il)dia~nen in het Gebied van den
Grooten Mogol, die aan de Provintie Ziná grenzen, van de
Zeerooverye leeven • en op de Scheepen die van Perfien Ilaar
Indiën vaar en • paiT!:'n.
ZINGHI. Ster-Anys. Zie het Artykel ANYS.
ZJNGIBER. Zie het Artykel Gl':MBER.
ZIN KING. Is een Bergmans-woord en betekent zoo veel als
Luchtgaten diep in de aarde graaven en bouwen. Daarvandaan is afzinken. dieper maak en ; DDorzinken. doorgraaven.
ZINKING. Catarrbus. Deefe was by de ouden tweederlei, te
weeten eene heete en eene koude. wegens derzelver oorzaak
en toevallen aldus genoemd. De nieuwe Gencesheeren bouden deefe onderfcheiding ook. maar met andere benaamingen.
want dat geene 't welk by de Ouden eene heete Zinking was.
wordt door de Nieuwen eene fcherpte genoemd; 't geen by
de Ouien de koude Zinking was, wordt van de Nieuwen Pi.
tuita of Slym geheeten. De heete. and(trS fcherpe Zinkingen
opênbaaren zig met hitte en pyn in de eene en andere plaats.
Deefe wordt ook van fommige Schryvers genoemd de onvaf1e
of vliegende Jicht. als ook fcherpe en heete zinkingen. De
Slymagtige of koudi.! Zinkingen wordt men in den beginne ge,
waar, door eene traagheid der Leden. zwaarte en pyn des
hoofjs. pyn omtrent de Lendenen. vergezelfchapt met koort,
fen, en wel voornaamelyk tegen den avond, met zweilin~ en
pyn der voeten. De oorzaak hiervan is eene fcherpte des
bloeds. 't z'f alleen of vergezelfchapt met Slym. De verafge.
Iegene oorzaaken zyn t eene koude, vogtige en Nevcîagrige
lucht. het overvloedig drinken van wyn of bier, of het nuttil!,en
van ta:lie en flymige Spys. De geneefing der fcherpe ZiT;.
kingen wordt in het werk gefield door die middelen, welken
ook in de Scheurbuik gebruikt worden. als een Infufio ofwel
een afkookfel beita111de uit Herv. Hy.fJop. Mentb. Altb. Seolopmdr, Cocblear. Fumar. Nafturt. SerpiJt. Rad. Enul. Liquirit.

SarJaparW, Centaur. Min. LigT/,. SanEt. Saffafras. Jzmipef. Quer.
ei», &.c. Maar de koude Zinkingen wordtm geneefen met
EvaC!4antia, en voornaam,elyk met Diapboretica, Laxantia,
en Diuretica. als de Ziekte uit eene verftopping der Zweet·
gaten ontfiaat. Indien de inwendige deelen met veel vogt
aangevuld zyn, wordt dit volgende Extr'félum Cepbalicum

zeer gepree(en:
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A,garic. Trocbifcat.
Diagryd.
HelJebor. Nigr. PrdJp.
T,urbitb ti ~ iS
Aloës. ~ j .
Specier Diarrboà. :; iS
Sp. Vin. q. J.
'
Piat ExtraC!mn.

Ook kan men gebruiken TinCI. Succin. Antimon Liq. Corri.
Cer.v. Succinat. Sp. Sal. Ammoniaci SUI:c{nat. Lavcndulat. E:·
fent. Catarrbal. Saffafra.-, Serpil/i, Sp. Cocblear. Cepbr;, .
. tic. &c.
ZINKING. Eene verflikkende Zinking. De oorzaak hiervan is
eene fcherpe "Vei, waardoor het boven1l:e gedeelte van de
luchtpyp bevogtigd is, en dooIwelke h(;t hoeften veroorzaakt
en eene verfmooring gedreigd wórdt ; waarby men nog gewaar
wordteene verhaafte beweeging of eene drift des bloeds, en
van de wei in de Longen, die de ademhalinj:: beier. In dit gevaarlyk roeval moet noodzaakelyk een ader geopend worden.
en de Crocata en Opiata. gemengd met Bolus. Terra Sigillat.
Com. Cwu. Uft. Ebor. Uft. Sperm. Ceti. Succin. Proep. kun_
nen voor den Lyder geordonneerd worden. Om de vergaderde
fl'ymen te verdunnen en ten keele uit te haaIen, kan men een
Gargarifma uit Am. Mei. Rofar. Sp. Vitrioli, Sp Sulpbur. met
.Aq. violar. TulJilagin. Rob. Marl en Nucum maaken, en den
Lyder laaten gebruiken. Deefe volgende Mixtuur is dool
WOYT dikwils mee voordeel voorgelchreeven:
"

Aq. Hyffop.

Scordii.
Yeronic.
Ajlbmatic. LXld. á 5 i
Sp. Sal. Amman. c. Gttmm. Ammim.
Lig. Com. Cerv. Succinat. 3 ij
OxymeJl. Scillitic.
Syrup. de Nicotian. 4
Mifce.

3

lij

3 {)

in den Neus kan men firyken eenlge welriekende lIalfemen,
of 'e Ol. Succin. defl· Rutae, Serpill. Lavendui. Boven op het
hoofd kan men leggen Empl. Cepbalic. de Betouic, de T.cfJ·

maba. l!cc. -

ZINKING FONDS· Zie bet Artykel
c.
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ZINNELOOSHEID. E.;.,,;~ orne'Jige Kwaal,. die di::n Ly3er het
gebrUik der re:kn en der zml1en UvC: verhefen. Zit: het Ar#
tykel DELIRIUM.
ZINNEN. Zoo wordt?n genaamd zekere vermogens van het be,
zielde Ligchaam, waardoor het met de uit\"endige voorwer.
pen gemeenfchap krygt. Vlielen van den kant des l;gchHm~ is
eent! aandoening op zoo een werktuig. Aan den kant der Ziele
is het zig nieuwe denkbeelden Ul3aken, of zlg denkbeeiJen of
gewaarwordingen, die aan de~[e aandoeningr.m g<:hegr zyn, lIJ
binnen brengen.

Alie ligchaamen doen ons op verfchilIende wyfen aan, ten op·
zigte hunner kleur, gedaante en beweeging. &c. - Men noemt
qualiteit of proprieteit. de uitwerkfelen die op onze zinnen wer.
}ten. De Ouden verdeelden de QuaJiteiten in 0I;enbaaren en
verborgenm. D;'l qualiEeittJll zyn Dlet verborgen dali uit Corzaa.
ke onzer onkunde. en den geringen voortgang die men in de
Natuurkunde gemaakt heeft; en niet in den zin van eenige
Ouden. die, om met den naam van Gele<:>rden te pronken.
aan de Ligchaamen Antipatieke en Sympatieke kragten toe·
fchreeven, en deeden dus de verborg.:ne Q ualiteiten de groot·
fte rol in hunr.e uitleggingen der NatuUIlyke Verfchynfelcn
fpeden.
De Proprieteiten der ligchaamen, betreklyk op de \Vcrlwli.
gen onzer Zinnen. zyn vyf in getale. naamelyk: bet gevod.
óe reuk J de jinaak • het geboor en het gezigt J die door de
lighaamen aangeJaan worden.
De Zinnm, welke bet ook is, hangen alleenlyk af van de Z':!.
Duwen. De Ontleedkundigen leeren ons ddt bet dieriyi:e
Ligchaam fa'lmengefteld is uit vee!e verfchilIende fioffen, waar.
van eenigen. gdyk de beenderen. het vet, bloed. de Lym,
Pba, &c. gevoelloos zyn. en waarvan de anderen, gelyk de
viie(en en Zenuwen gCl10elig zyn, die dat aan alle de deelen
mededeelen, en de werking aan alle de Ledemaaten. De Ze.
nuwt:n fchynen vooral te zyn het onmiddelyk werktuig des ge
vocls. Zy brengen in de Ziel deefe verfcheide ioonen' (jt;g
Gevoels over. het welk men door den Naam van Gewaarwor •
dingen onderfcheiden heeft.
.
I. ZOO geeft het oog, dat met het leevendigfie en tederfie ge.
voel begaafde werktuig, ons eene gewaarwording van alle de
vetfle zdfftandigheden; wanneer het Netvlies J dat maar eeng
uitbreiding der Gr~zfgtzenuw is, gefchudt is door de onbegry.
pelyke dt:elen der lichtftoffe.
2. Het oor geeft ons et:ne Gewaarwording van zaaken die dig.
ter by zyn, dan die waarvan het oog ons de gewaarwording
g\:eft; omdat het gt:hoortuig denzelfden trap van gevoel niee
heeft

ZIN~.

ZINS. ZIRA. zrRB. ZfRC.

981

heeft als d,lt de~ gezigts; en dat de fiofdeelen der fiotTe wa;)rmede het aangedaan is, (zynde die welken het geluid maaken)
daarenboven zoo klein niet zyn, maar grooter dan die des
lichts.
3. De reuk geeft ons de gewaarwording maar der fiofdee!en.
die dikker zyn en minder afgelegen, zoo danig als de rui!len0e
deeltjes zyn, omdat het Snotvlîes dat de zitplaats van den reuk
is, daaren~oven minjer voorZien is van Zenuwen. dan het
geene de zitplaats dcs gehoors maakt.
4, De gewaarwordin:; V3n den finaak kan ons niet gegeeven
worJen dan door ee:le f00rt van aanraaking. dat bewerkt
wordt door lHi,idel van de bron van zekere fiofdeelen, zoo.
danig als de zouten, olien, &c. o:ndat deefe fioffen grover
zyn dan de ruikende deden, en dJt de Zenuwen daarenboven
nog in minder hoeveelheid zyn, en dar die op het verhe.
melte en op de to!Jg. die de voornaam1te zitplaats de~ fmaaks
is. meerder verdi:eld zyn.
5 Het gevoel eindelyk kan ons geene Gewaarwording geeven
~er afgelegene z~aken. dan door eene onmiddelyke aanraa..
king, omdat de Zenuwen zoo veel als mogelyk is verdeeld
zyn • en de huid die het werktuig des Gevoers is, daarvan zeer
gering doorzaaid is; en dat bygevolg geen zoo klein deel, als
~1ie het Jicht uitmaaken, de geluiden. de reuken of de fmaa.
lwn, de Zenuwen der huid op aene gevoelige wyz: zullen kuo ..
nen fchudden noch aandoen; daar zullen dan zeer grove flof.
deelen noodig zyn, dat is te zeggen 'laffe LigchaamelJ,opJat
zy daardoor konnen aangedaan worden.
Z!NRAAKING Senjatia, (In de Pbilifophie). Dewyfeopwelke
uitw"ndige voorwerpt:n onze zinnen aandoen, door middel
der zinnen en gewaarwordingen. Zie de Artykels ZINNEN,
ZINSNEDE. Is in de Spraakkonil: een tck,=n waardoor men
Jen zin eener rede onderfcheidt.
ZINSPREUK. ZINNEBEELD. DeviJe. Is niet anders dan cer..;:
Schilderye. bef!:aande i.n een, twee of meer Beelden, met cenr:;
Zinfpreuk of half Rym-versje. zynde als het waar-e de woorden
'\"an het Zinnebeeld; zoo noglans , dat de Beelden meer aan·
roonen dan 'cr gefchl!derd of gefchf(;even is. Voorts moeten
d~efe Zinnebeelden uit waare Gef{'hiedeni!Ten, Gedichten of
F"bden genomen worden. maar de gtond moet eene over~
ceni·;omft tuî1èhen het Beeld en deszeifs, betekenis zyn,
ZJRL\I'A. Gif(;fa. Hy de Mooren Nubwla; by de AriO"y-nen
Jirataka. dat is Dunflaart. by de Larynen Camelopm'd.1!i!i gr.:.
naamd. omdat het de kleur van een Luipaard heeJt.
ZiRBALIS. Zie het Artykel HERN'tA.
ZIRGUS. Zie bet Artykel OMENTUM.
ZlRCKEL. Is een van ftaa,l of geel koper, fomtyds ook V,111
Q q~ 3
~ljU~

982

Z I V E. Z 1 Z J. Z 0 B E.

bout met fiaalen punten vervaardigd Inftrument,

wa~rmed~

men niet alleen een Cirkel befchryven, maar ook alle voorl;()'
mende groottens maak en en overdraagen kan. Dierhal 'Jen is
de Paffer nevens ha Liniaal het noodzaaklykfle en voordeelig·
He Inftrument, tn gevolg!y!{ jn de oeifenende L?ndmeetkur.de
zoo wel als in de 0 Jer:ge rr.et dezel ve verknogte Weetenfeb.ppen, Qnontbeerlyk, uit welke deelen dezelve beftam, en het
geene by de vervaardiging daarvan. alsmede by het gebruik
waargenomen moet worden, leert ] ACOB LEUPOLD in zyneq
Tbeatro Aritbmetico. Geometrico, Cap. 19.
ZIVET. Ci'Vet Zie het Artykel ZIBETHICUS.
~!ZIPHUS. JujttbM. Borftpruimen. Is eene vrugt van eln uit•
. Jandfchen Boom. met kleine vyfbladige regelmaatige bloemt jes •
die geen bloemft1mgel hebben. maar plat aanzitten. Deefe
vrugt is rood, als eene Olyf. met lange, harde kernen ver·
vuld en zout van [maak. Zy komen van Hippone in Afri!{a.
ZOBEL] ACHT. Wordt door een Regiment SolJaaten, dat naar
, Siberien gezonden wordt, en zeven jaaren aldaar ligt, verrigt;
want het moet weekelyks zeker getal Zobelen, aan den Rus.
fifchen Monarch leveren, maar het overfchot verdeelell zy onder zig. Zy fchietell dezelven op de kleine EilaDden. alwaar
zy zig ophouden, niet met vuurroers , maar met zekere Boo.
gen. om den baft en het vel niet te veel te be[chadig@!2, en
dit brengt aan de Keiferin jaarlyks zeer veel geld op.
ZOBER. Is ecne zekere Maat van vloeibaare dingen, voornaa.
, melyk in het Zoutwerk van Hfille, alwaar iedere Pan op 5
Z03er-Sola, en een Quart-SoJe op 60 Zober gerekend wordt,.
Maar een Zober houdt volgens de Ordonnantie van den Aards'
biffcnop ERNEsTus, van het jaar 148~,.agt Emmers, volgens
de maat der kopelcn getekende Emmers, van welke een op het
Slot Giebichenftein, de tweede op het Stadhuis te Halle en
de derde op het Dalhuis ,ten einde de Kuipers zig in het maa·
:ken der Emmers zig daarnaar [chikken, bewaard worden.
Zoodanig een Emmer bedr33gt J2 kannen, naar de Maat van
Halie. In de zoogenaa mde Koten hebben ze houten Emmers.
van die grootte, well,c Ful-Emmers genaamd worden, omdat
'er de Sole uit de So!e-vaten mede in de Pan gevuld wordt.
Ieder Zoutzieder moet ook een Tafeltje in den koot hebben.
waarop hy het getal der Zober-Sole aanrekent, zoo als het hen
door de Bornk:legten gebragt en in het Soolvat geftort wordt,
Als in een Schicht de laatile Zober gebragt wordt, roe.
pen ze den Zoutzieder toe dat hy het aantektmen moet,
hoeveel ze hem in deefe [chicht gebragt hebben. En dut noemen ze toeflaan. Elk Zober heeft zyn afzonderlyke teken of
:'l1erk, by voorbeeld een Vi[ch. Hert, Appel, eoz Een Zo·
ber vol Sole. met den Boom, aanwdken hy gedraagen wordt.
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VTeegt ruim dl;;rde halve Ccntner. Opdat nu de draagers , die
hem, van de Bron in de kote moeten dra3gen. nÎet mogen
!truikelen • 0 f vaII"n. wordt het voetpad, langs hetwe!ke zy
gaan. ten min1hm tweemaal 's uaJgs met befemen gekeerd.
ZOCHE Is eentl foon van Moscovifche Scheepen , die uit

zwaare !tammen van boomen gemaakt zyn. waarin omtrent
twintig perfoonen ftaan kunnen, die zig over de Riviw;n laa,
ten zetten.
ZODE. De Zoode in de Maag is een Zlluragtige opwerping
der kwalyk verteerde f;:-yfell in de Maag; anders Ardar StOl
'mllchi gena~md.
ZO DIAC. De Dierkring. Zoo heet een Riem of Gordel op
de be'Jlee'~'yke vlakte van den Waercldkloor, binnen den.
welken zig ce Planeeten beweegen. Hy wordt door twee Cir·
l,els ingdlooten. die beide met de Ecliptica parallel zyn en JO
gra:lden vaD haar af11:aan. Zyne geheele breedte is dierhalven
20 Graadt:n en de Ecliptica is midden daarÏn. Hy wordt ook
daarvandaan, gelyk deefe, in twaalf gelykc déeitm af zoogenJamde Hemeltekenen verdeeld. naamelyk dei] Rnrn. de Stit:r,
de Tweeiingen, de Kreeft, de Leeuw, de MJ<lgJ, c:e Watig.
èe Scorpioen. de Boogrchutter, de Steenbok, de \Vaterman
tn de Viif-:hen. De Sterrebeelden die deefen na~m voeren.
bevinden zi~ ook daarin, nogtans niet meer op de plaatren die
met hen eenerlei naam voeren, vermits zy van de tyden van
BIPP ARCHUS een geheel teken voortgefchooven zyn. zoo èat
I'V voorbeeld de Ram tegenswoo;dig in het Tdu.:n van den
Stier naar.. Dit heert gelegenheid gegeeven, om den Dier'
kreits in Zodiaculn Pijibilem Jel! Senfibilem, en in Zadiaculn
rationalent re verdeelen. Deeft: is tegi::n~ woordig befcbreeven,
den cerftgemelden integendeel maak en de Sterrebeelden, die
met de TIemeisrekenen een en der,zelfden n~am voeren.
Zadiac d~r Comeeten of Staartjlcffm. betekent een Streep op
de vlakte van den Hemelkoot, in denwelkt'TJ zig alle Comeeten. die men tot nogtoe beeft waargenomen. beweegd heb ..
ben. Hiervan hebben de ou~e Aflrollomi n!éts geweeten. De
verm:nrde CASSINI heeft derÎzelven. in dt.J Obrt.Jrvatien van
de Cameeten : eedl: oQtdekt. en de Stew::bee!den van dezel·
ve bevn t , in :qn Traétaat de Cometa, Anno 1680, in de vol·
gen de Vcrfen geb ragt :
~

Ai:tinous, P~gaJusque, Awlromeda. Tartrus • Orion,
Procyen. atque Ilydrus. Centaurus, Scorpius. Arcus.
ZOET HOUT. Dit gewas groeit in warme Landen. De wor-

tel da3rvan wordt veel gebruikt in de Geneesmiddelen. De.
goede moet wel gevoedt zyn. roodagtig van buitel' maar in.
wilndig blank en van een' fuiaer2gtigen [maak. Het loet hout
Q qq 4is
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is zeer gezond, houdt de borll: vogtig en wordt met nut gebruikt tegens de fcherpte der vogten, de hoeft en keel·
kwaaIen.
ZOG. Is een Z:;em:tnfch woord. en qetekent dien 1heek in
het water, welke het Roer ma3kt, als het, in de mlle Zee
voortzeilenrle, gcl;,l~ als eene Straat agter zjg 'laat, niet an.
ders aan te zien, dan of men 'er Olie of eenige andere vettigheid had ingegooten. Zoo wordt ook genaamd een koker
in een Schiil Zie het Artykel SOG.
ZOG. De Melk. Is een. in de Borllen, door de klieren van
het bloed, afgefcheiclen wit en van fmaak zeer a~ngenaam [ap,
't geene aan de jOl1ggcboorne kinderen, en 2atJ de Dieren VOOI'
'eenigen tyd tot voedfel verfirekt. De eigenlyke hoedanigheden
{laarvan moeten zyn, een ordenlyke kleur, fmnak en reuk.
Aan"aande de dikte Vim het Zog is niets zeker te zeggen, om
. dar dezelve veel veranderd wordt door de (pys en dr:lok. ja:
zelfs door den Oulerdom. Deszelfs natuurlyl{e kleur is wit.
agtig; de fm~ak is voor de kinderen aangenaam en zy dient
dezelven tot een noodig leevcfls onderhoud. Aangaande den
renk, wordt dat zog VGor het befte gehouden. dat in 't ge.
heel geen reuk beeft.
De oVer'i.'/oed 'Van Zog on!ll:aat by vogt· en bloedryke Perroo·
nen, uit veele goede en gemakkelyk verteerende voed fels •
:ils ook van de al te fterk geopende wegen der Melkklieren f
die, of door een gebrek van derzelver gell:eldheid, of door
bet al te fterk zuigen der kinderen aldus verwyderd worden.
Om dien overvloed te verminderen, wordt vereifcht het hou·
den van een maag!igen leef'regel, en voornaamelyk in maatig
te drinken, en behalven dat worden daartoe ook gepafl:e in.
en uitwen-lige opdroogende Geneesmiddelen voorgefchreeven.
:Bedorven Zog ontll:aat uit zuure fpyfen, waardoor het Zog
kaail:, uit verkoudheid des Ligchaams, moeie!ykheid. ontll:el,
ten is. Dit wordt op de zekerfte wy[e herHeld door Satia valatitia en AntimoniaJia.
Gebrek van Zog, ontnaat uit (leDe taaiheid des bloeds, gebrek
aan voedfel , al te weinig drinken, gemoeds. en LigchaamsZiektens. tegennatuurlyke naauwte der Melk Pypjes, nagelaa.
ten of al te zagt zuigen. Dit wordt verbeterd door wel ver.
teerende en goed voedCel geevende Sappen, als Vleefch en
Hoender fappen, waarin Peterfelie en Venkel gekool,t is, el1
door gepafie Gt;meesmiddelen.
ZOHAR. Betekent in te! Hebreeuwfch zoo veel als Glans ;"en is
cle naam van een CabaliJtiJcb Boek, waarvoor de }ooden eeno
groote achting hebben en hetzelve voor zeer oud rekenen.
ZOILUS, Is zoo veel als M01nru, en betekent een perfoon die
allel berifpt en beter dan anderen weeten wil.
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ZOLDERING DER HARSSENEN. De Heer W!N~LOW geeft
deefen n~am aan eene plooi. die het inwendige vlies des harden h::nfi"è1lvlies tuITchen het VOOT- en agterhrein ma~kt, en
vanéén fcheidt, door 'l:f~ <",'ars tu{fchen beide te begeeven.
Hy noemt het ook Midde!r.if d;! Brlins; doch onder den naam
van overfpanfel des agt~rIJri:znj IS het beter bekend.
ZOMER . .IEJ/as Is een der vier Jaargetyden, beginnende met
het Zomer Solflitimn. als de Zon in het teken. van den kreeft
treedt, en ten opzigte van ons OP het hoogl1:e l1:aar. tot aan
het Herm· lEquinoêtium, als de Zon in de Waag treedt; en
duurt bygevolg faalI'cn drie maanden lang. Hiervandaan is
het. dat die Inwooneren der \Vaereld, die onder den Eqftator,
of ele Linie woooen, en over wiir hoofdfchedel of Zenith,
de Zon in het lEquinofliuln van de Lente en Herm fiaat,
tweemaal Zomer en Winter in het Jaar hebben. Dudtyds wierd
.lEflas of Zomer genaamd die tyd, die van het lEquinofliu'M
()er Lente. tot het lEquin,fliuln van der Herm, en du~ 6
maanden duurde. In den Zomer fch}'nt de Zon het warmfia.
en daarvandaan noemt de gemeene Man dien rVd Zomer, al.s
het walm weer is. Dat het nogtans te dier tyd by ons warmer is dan by anderen, onrl1:aat daarvand:lan , omdat de Zon
het naatte by ons is. en haar Straalen niet fcheef of fchuins
op clen Aardho~(:m vallen.
ZOMERDRAAD. Zoo noemt men die fyne draaden • gelyk
Srinoewebben. die men in 't begin van den Herffi. op de
Gewau..m fomtyds ziet vallen, en hier en daar in de lucht
vliegen; zynde een middeJflag wffchen d:lauwen ryp, en deere
draaden bezitten veelc Ipr.astige dee;en.
ZOMERMAAND. Zoo wordt de maand Juny of JUNIUS ge.

naamd.
ZOMER.PRIEEL. Is cigenlyk in een Gebouw cene Zaal met
opene Boo~en. waaruit men ten eerfie in den Tuin treedt. Het
dient OITI by Zomerdagen. in de koelte. daalÏn te eet en. In
't gemeen wordt by ons deefe naam gegeeven aan aJ!e, by
het elnde of den uitgang van eene Allée of Wandellaan , of
0,") eene andere befchaduwde plaats. opgebouwde vermaak- of
Tu(roz~alen.

ZOMER'PUNT. Is het punt van de Ecliptica, in hetwelkede
Zon op den middag het n2af'!:e by het Zenith komt. Dit ge.
fchiedt by ons die in het Noordergedeelte van den Aardkloot
woonen, wanneer de Zon in den kreeft treedt. Integendeel
by die, welken in in ket Zuidergedeelte zig bevinden, wan,
neer dezelve den Steenbok bereikt De benaaming heeft deefe oorzaak, omdat ter zelver tyd de Zomer begint.
ZOMER SPROETEN. Zyn kleine donkere bruiue vlekken
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die zig in den Zomer. in het aangezigt en op de handen van
fommige, meeft bbnke Juffers. die een fyn vel hebben ver.
toonen. en s' winters vcdryds vanzelve vergaan.
'
ZOMER-TEKENEN. Zoo heeten de drie Hemeltekenen
waarYn de Zon, geduurende den Zomer blyft. Ey ons. ei;
in het noorden woonen. zyn het de Kreeft. de Leeuwen de
Maagd. Integendeel in het Zuidergedeelte van de Waereld de
Steenbok, de Waterman en de VHfchen.
ZON. Sol. Is volgens het gevoelen der ouden, eene van de
Zeven Planeeten. die zig rondom den Aardkloot beweeg en.
Integendeel, naar de meening der Nieuweren, een Waeréld.
ligchaam, rondom hetwelke zig de Planceten met den Aard.
kloot beweegen. ten einde zy van hetzelve hunne beweeging
en verlichting verkrygen. Vermits nu de Zonnenfhaalen een
zeer helder licht ge even en tejfens verwarmen. ja de hardfte
zaaken onttleeken en fmelten. wanneer deze! ven. of door de
Reflexie of door de Refraêtie in eene naauwe rui'Ilte te faam en
gebragt worden, dit alles echter werkingen zyn, waaruit een
vuur kan erkend worden, alzoo befluit men zeer zeker. dat
de Zon een werkelyk of weefenlyk vuur zy. Haare gedaante
geiykt doorgaands en altoos naar eenen Cirkel. en daarvandaan
wordt zy tennaaftenby voor kogelrond gehouden. Jn de nieu.
we Sterrekunde wordt van haar beweerd, dat zv met haare
lucht van het Ooften ten Weften zig binnen 27 dagen en 9
tot JO uuren rondom haaren As beweegt. Hu GENIUS • in zy·
nen Sy[temata Saturnino, pag. 80. f'óJqq. onderaelt dat de Zcn
1367631 maal grooter dan de Aardkloot is. Haare middelbaa.
re wydte of afftand van den Aardkloot bedraagt 2.5086 hallle
Diameters van den Aardkloot. 't welk iets meer is dan de Re.
kening van CASSINI vereircht, integendeel iets minder dan naar
de Rekening van DE LA HIRE UÎtl\oIIlt.
De Zon is het groolfte van al het natuurlyk licht. SCHEINERUi
heeft allereerft zekere M.culr.e of Zonnevlekken ontdekt, vanwelken fommigen grooter zyn dan de ar.d;:ren. en eenigen
fneller dan de anderen wederom verdwynen. Zy is de Moe.
der van het leeven en de vrugtbaarheid der G"waffen. die
door haare ftraalen verwarmd en gekoefterd worden.
Om te berekenen den Diameter t en de grootte of inhoud van
de Zon. moet haaren afftand van de Aarde ,J:ereerft bekend
zyn door middel van den horizontaaIen Paralkx; om welken
te vinden de Aftronomiflen ver[.-:hillende wegen hebben inge·
flagel11 , echter wordt 'er niet een gellonden die het naauwkeu·
tig kan bepaal en ; ondertuffchen. door veele herhaalde proe'
ven of waarneemingen van Dr. HALLEY. is dezelve bevon.
den niet grooter te :yn dan 12/1 J noch winder dan !)I'. Waarom
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om 10 1" (het midden) is bepaald geworden als naby de waar.
heide
VeronderfteJlende dan de Zons horizontaaIe paraJlex te zyn
ICI' , zoo zal derzelver amand bevonden worden te zyn
8U36014 Engelfche Mylen: en hebbende een dnbbde con·
vexe of bolronde Lens, ~eJyk L (PLAAT CC LXXX. }<'Ig. J.)
wier Focus van paralIele Straalen is in CD. J'2 voet. of 144
duim, afl'!:and van zigzdve; laat d.,<;Je Lens vaftge7.et worden
in het Venfterraam van een cmfl-er vertrtk, om de Zons'Straa·
len AL. BL. te ontvangen. welken komende v .. n de uit.
wendige deelen van bet Ligchaam der ZJn. en malkander in
het middelpunt van de Lens doorfnydende. de diameter van
het beeld der Zonne zullen bepaalen in CD; welke, 1J3auw.
keurig gemeeten zynde bevonden zal worden I .~t van een
-duim. waarvan de helft is Ce i~% van een duim.
Zeg alsdan:
Gelyk de focaale af1l:and.
CL =
144= 2. ISg36z
Totl de Diameter van het beeld Ce=o. 67= o. 17392S
Zoo is de Radius
R
90· OOI = 10. 000000
Tot den Sinus van den hoek CLe=oo· 161= ']. 667713

=

=

Om die rede, de geheele hoek CLD (= ALB)
32', 't welk
de fchynbaare Diameter van cle Zon is t of die onder welke
haar diameter aan het oog verfchynt.
Terwyl nu de diameter van eenig voorwerp en deszelfs beeld.
geëllenredigd zyn tot hunne aft1:ardcn van de Lens, zoo kan
cie weefenlyke diameter gevonden worden door de volgende
analogie:

=

Gdyk de affl:and van het beeld
CL
144 = 2. J 58362
Tot deszelfs diameter
CD=r.34=0.127105
Zoo is de affl:md van de Zon LA = 8U360J4 = 7. 9I4533
Tot de Zons·diameter
AB= 764320
5. 8332.76

=

Hterdoor wordt ,de diameter van de Zon bevonden te zyn
764-,320 Engelfche Mylen; by andere berelleningen inrufI'cbell
is ze bevonden flegts te zyn 763.460 mylen. en baaren afJland
van onze aarde 8r; 000.000 mylen.
De hoeveelheid van ftoffe in de Zon, vergeleek en met die
V3n de Aarde. daarvan is alreede gefprooken onder het Ar.
tykel AARDKLOOT.
Uit het geene aldaar gezegd is, volgt, dat het gemeene mid.
de/punt der zwaartekragt. van de Zon en van Jupiter. zeer
naby (deuntjes) is in de oppervlakrens van de Zon; van Saturnus en de ZOB een weinig da.arïn~ En het is door uitreke.

ning
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ning bevonden dat het gemeene middelpunt van zwaartekragt
van alle de P!:meeten niet meer kan zyn dan de teT'gte v~n
de Zons-diameter affiaat van het middelpunt van de Z'Jn: dit
gemeene middelpunt der zwaartekragt is beweefen in ruft te
zyn; en daarom, fchoon de Zon, vanwegens den verfchillen'
de fiand der Planeeten, allerweegen kan bewoogen worden.
noglans kan ze niet ve~re van het middelpunt der ~waartekragt
:afwyken. En het is beweefen dat dit 31s het middelpunt van
onze Waereld behoort aangemerkt te worden.
Door de vlakken in de Zon heeft men ontdekt dat de Zon
rondom b3ar eigen As wentelt, zonder veel uit haare plaats te
beweegen. in omtrent vyfentwintig dagen; en d:!t de As van
deefe beweeging naar de Ecliptica oyerhelt. in eenen hoek van
87 graaden, 30 minuten, ten Daaftenby.
.
De fchynbaare diameter van de Zon zigtbaar Iwrter zynde in
December dan in Juny, gelyk uit waarneemingen beweefenis,
zoo moet de Zon naar evenredigheid in den winter nader by
de aarde zyn dan in den Zomer; in het cerfie van welke Saifoenen de Perihelium, in het laatfie de Aphelium zyn zal: en
dit wordt insgelyks bevefiigd door de fchielyker beweeging van
de aarele in December dan in Juny. Want terwyl, ge/yk de
Heer NEWTON aangetoond heelt. de aarde altyd gelyke loop~
kringen in gelyke tyden befchryft, wanneer ze nogtans fchie·
lyker beweegt, zoo moet ze noodzaakelyk "ader by de Zeil
:.:yn. En om deefe ~eden zyn. 'er omtrent agt d"gen meer van
de Zons-Lente-Evemng tot dle van den Herm. dan van de
laatfie tot de eerfie_
Van de Jaarlykfche beweeging rondom de aarde, Zie bet Artykel AARDKLOOT.
Indien gy 360 graaden (dat is de geheele EcliptIca) verdeelt
door de quantiteit van het Zonnenjaar , zoo zal '0r uitkoomen
S9 minuten, agt feconden, &c. die daaroin de quantiteit is
van de daagelykfche beweeging der Zon. En, indien deefe
59 minuten. 8 feconde~ ge?ivideerd worden door 24, d~n
hebt gy de Zons-beweegmg m een uur, zynde 2 minuten, 28
feconden; en zoo gy dit laatfie door 60 wilt divideeren t dan
hebt gy die beweeging in cene minuut.
ZONA. Zofter. Is eigenfyk een gorrlel , maar wordt ook voor
die deelen van het Iigchaam genomen. daar men zig pleeg te
gord el1.
ZON A. Is een fireer of fl:uk van eene vlakte. die tufrchen twee
Pararel-Linien ingeflooten is. Men geeft aan deefe fireepen
van de vlaktens uit dewelken zy gefoeeden worden. byzonde.
re naamen. Is dierhalven de Figuur eene Cyclois. Ciffois.
Ellipfis, &c. zoo heeten diergelyke fireepen Zona Cycloidaiis I
CiffodilidaHi. EllIptica. Voornaamelyk moet men aanmerken
de
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de Kogelftreep t of Zona SpbfW:C dat i!, de ruimte welke op
eenen kogel van twee met elkander parallel befchreevene Cir~
kels wordt in~efloote~. Want hierdoor leert men begrypen.
wat in de Geognlphle de bekende Zonce betekenen. Dezel.
ven zyn naamelyk zc!{ere llreepcll , die tuifcben cirkels liggen,
welken met den Evenaar of de Linie parallelloopen. Zy
worden om deefe rden in het gemeen van malkander onderfcheiden. ten einde men de verfchilIende Saifoenen en de ver..
wiifeling van het weer op den Aardkloot zoo veel te grondi.
ger kan voorflellen. De grootte van deefe verfchilIende flree.
pen Lands. die men ZO?laJ TerreftrCi noemt, te berekenen,
heeft VARENIUS in zyne Geograpbia, naar zekere regelen, aan.
geweefen, maar nogtans het bewys weggeJaaten. Integendeel
vindt men in WOLFF3 Elementis GeegrapbiaJ. c. 3. deefe floffe
zeer duidelyk verhandeld en grondig beweefen. Men verdeelt
echter den geheel en Aardkloot in vyf verfchilIende Streepen of
Riemen. van dewelken twee de k()ude. twee de gemaatigde en
een de heete fireek genaJm~wordt.
De koude ftreepen. ZOllce fri'gidaz, zyn die welken binnen de
Pol "ar-Cirkels leggen, waarvan cle eene van de Noordpool.
Zona frigida borealis, en de tweede van den Zuidpool, Z(}nIJ
ftigida auftralis geheeten wordt. By voorbeeld. PI.UT
CCLXX:X Fig. 2. is in N de Noordpool, in S.de Zuidpool,
KB. de eeae Polaar-Cirkel; K a de [weede , zoo is KNB ZGt
~;a ft igada borealis. de koude flreek rondom den Noordpool,
en KS a Zona frigada auflralis, de koude flreElk rondorn."den
Zuidpool. De Boogen NB, ,insgelyks Sa, houden 23! graaden,
zoo ver naamelyk de Zon van den Evenaar afwykt. De groot.
te van eene koude flreek houdt, naar WOLFFS rekening 38.h
4-10 1Quadraat mylen. - De gemaatigde flreek Zona Tempe.
fata. welke tufIchc:n den Tropicis Cancri en Circulus Pa.
Jaris ArEliws in!1uit; heet Zona temperafa bureaUs, de noordü:he gemaatigde flrèek. De tweede imegendeel, welke tusichen den Tropica Capricarni en den Circula Palad .AntarElico
.gelegen is, wordt ZQna temperata auflralis, de zuid er gemaa.
ti~de l1:reek genoemd. Stel in de bCl'lcngemelde Figuur LR
de Tropicus Cancri; MA de T,'opicus CapricDrni; KB Ci,culus
Polaris ArElicus; Ka Circulus Polaris Antartlicus. zoo is
LRKB Zona temperata Auftralis, de gemaatigde zuidelyke
ftreek. Naar WOLFS rekening is de gemaatigde i1:reek Lands
1,4°7,218 Quadraat-Mylen groot. De heele flreek Lands
Zona torrida, wordt die genoemd. welke tuifchcn de beid~
TrBpicis ligt. Stel LR de Trapicul Cantri, MA de T,opicul
Capricorni , zoo is LRMA de heete lheek Lands. WOLF)', in
Elementis Geograpb. §. 8I. bewyfi: van deefe i,treek dat zy 3.
6.98, 6$7 Qlladraat mylell bedraagt.
ZONA'
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ZONA VOLATlCA. De roode omloop. Is eeno foort vari
Roos, tafiende de voeten aan, en voornaamelyk Omtrent die
plaats, alwaar de Vrouwsperfoonen hunne kouffen binden.
Hien-an is ool< d<'cfe naam voortgekomen. Het wordt and.:ts
ook genaamd Ci/"cinus en dOOI HL:LMONT Zillzilla Het is e:;n
zeer zeldfaam toeval. Dit ongemak heeft met de Roos cener·
lei oorzaak en geneefing.
ZONJE SONORlE VALSALVJE. Zoo noemt men, n3;;1'.
derzelver ontdeJ'ker. de geluidgeevende gehoordraaden van
de Gehoorzenuw. in den Doolhof. binnen in bet oor.
ZONDAGLETl'ER. ZOO wordt in den Almanak de Letter
genaamd, we/ae geduurende het geheele J.ar den Zondag aan
toont. Naamelyk in den Juliaanfchen en Gregoriaanfchen
eeuwi?:duurenden Almanak, worden de zeven Letters A. B.
C, 0, E. F. G. van den eerlten Januari, of in eene rye, tel·
kens voorgefchreeven. en van nieuws begonnen. zoo dikwils
zy ten einde zyn. Wanneer de Zondagletter A is, zoo zyn
alle dagen in het Jaar Zondagen. by dewelken de Iltmer A
flaat. Echter fchUlft het begin van het Jaar) telkens eenen
dag, en na het Schrikkeljaar twee dagen in de week voort.
13'1 voorbeeld, een gemeen Jaar neemt zynen aanvang met
Zondag. zoo begint het volg~ode Jaar op Woensdag. Daar
nu het J:iar met eenerlei Letters begint, zoo gaat de Zondagletter in .en gemeen Jaar eenen en in een Schrikkeljaar twee
te rug; want indien, by voorbeeld, Clen gemeen Jaar met Zondag begint, zoo is de Zondagletter A. Het volgende Jaar
begint met Maandag, dierhalven is de Zondagletter in hetzel.
ve G. - Gelyk nu in den Ju!iaanfchen Gregoriaanfchen AI.
manak de Schrikkeldag na den 23 Februari ingelafcht wordt,
en eenerlel Letters met dezelve behoudt, zoo moeten in een
Schrikkeljaar twee Zondag-letters zyn. te weeten , de eelfie
van den aanvawg des Jaars tot den 24 Februari, maar de twtede tOt aan het einde van het Jaar. Nu hebben wy telkens om
de 4 Jaaren een Schrikkeljaar. en volgens de dagen van eene
week laat men zeven letters in eene ryc voortgaan; a!zoo kan
een Zonnencirkel • maar uit 28 Jaar befl:aan, en men heeft
zoo wel naar de Juliaanfche als Gregoriaanfche Almanak-Re.
kening, naar vereifch van de zoo-evengemelde omftandigheden,
de oóderfl:aande tafel dus ingericht. dat men daaroit met weinig moeite, op een iegelyk Jaar, de Zonrlagletter vinden kan;
want men ziet eerftelyk, gelylt by de verklaaring van den Zonnencirkel zal aangeweefen worden, welke de Zonnencirkel zy.
Deefen zoekt men vervolgens, ofte in de Juliaanfche, ofte in
de Gregoriaanfche Tafel op, zoo vindt men teffens aan dc
Zondags-letters, by voorbeeld op het Jaar 1734 was de Zonnen.
enkel 7; zoekt men DU deeCen cirkel ill de Gregoxiaanfche Ta.

fel,
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fel, zoo vindt men dat de Zondagletter op het gemelde Jaar
C is; maar volgens den Juliaanfchen Almanak is zy F.
GREGOlllAANSCHE TAFEL VOOR DE ZONDAGLETTERS.

1
2

DCI 5

FEI9AGI 13 CB \ 17 EDI21 GF! 25 BA
CII!
BI

B 6 D 10 F 14 A 13 C 22 E 26 G
2 3 D 27 l!'
3 AI 7
E J5 Gl19
4 GiS B I2DI16 F 20 A 24 clzs E.
JULIAANSCHE TAFEL VOOR DE ZONDACLETTUS.

GF/5
BAI9 DEI IS FEil I7 AGl21 CBI25 ED
F 6 G 10 B 14 D 18 F 12 A 26 C
3 D 7 F
A 15 CI 9 E23 G 2.7 B
I

!.

4 cia

I

IJ

EI I2 Glx6

B

20

DIz4 Flzs A

De Zondagletters zyn alleenlyk wegens de RekeniJlg van het
Paafchfeefl: verzonnen.
ZON-DAAUW. Zie het Artykel Ros SOLtS
ZONDVLOED. Diluvium,. Zoo wordt genoemd allerlei-grooi
te en land verwoell:ende o'lerfl:roomiog; maar in het byzonder
die algemeene watervloed, vanwelke Mores fchryft, en waarvan de oude Heidenen zelfs eenig naricht hebben gehad. Ook:
pleeg men nog op den huidigen dag hier en daar eenige over.
blyffelen. op hooge Bergen. onder de Aarde, daarvan aan
te treffen. als verfl:eende Viffchen, Moffelen, &c.
ZON-ECLIPS. Zie het Artykel ECLIPSlS.
ZONNEBLOEM. Reliotropium. Is een der grootlle Tulnbloe.
men, gelykende in gedaante meefl: naar de Zon, en die zjg
gemeenlyk na:!r het zuiden wenden; hoewel fooomige roorten
zig den gantfchen dag met den loop der Zon omkeeren. Men
noemt ze ook Helenium lndicum, of Flos Solis. Daar zyn
drie Coorten van, naamelyk groote, middelmaatige en kleine.
De grootfl:en draagen maar eene Bloem, de twee anderen
meer. De middelmaatigen hebben ook veele takken. Men
teelt ze van haar zaad, dat by fommigen zwart, by fommigell
graauw, by anderen wit is. Men plant ze in de lente, by
volle maan, gelyk ze ook by volle maan wederom verplant
worden. Zy moetel! een "etten grond hebben, en daarenbo.
ven .,eel befproeid worden. Als de wind den fl:engel breekt.
wordt hy weder faameogebonden en groeit gelyk voorheen.
DeeCe bloem komt zeer naby de Zoone·Goudbloem. genaamd
HeliochryJus, die haare kleur ook 's winters behoud. Zy wor.
den door het fcheuren der 1l:Qkken voortleplallt, en willen een
zandigen grond hebbe~.
40r1~
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ZONNEBRON. FOlls SoUs. ls eene wonderbron in het uitwendige van Afrika, van welke Pt.rNIUs, Arriallus en ande.
ren melding maaken. en zegsen dat haar water zoet maar ook
koud is, dat het niamant drinkeR kan, zoo lang de Zon fchynr;
maar na Zonnen-ondergang zoo heet is. dat men 'er gecoe hanJ
in houden kan.
ZONNEN. CIRKEL. Zoo heet eene rve van 28 jaaren. na
welkers verloop de Zon-en overige dagen van de week weder
op de vorige ddgen van he~ ]uliaan[che Jaar valle:l' Wanneer
men by voorbeeld aanmerkt. op welke da;;en in het Jaar 17J4
de Zondagen gevallen zyn. aIs op den 3, 10. 17, 24 cn 3 I
January, 7, 14, 21, 28 February, &c. zoo kunnen dezelven
niet eerder weder op dezelfde dagen agter malkanjer volgen,
dan over 28 Jaaren, dat is in 1762.

ZONNENJAAR. Annus Solaris. Zoo noemt men den tyd in·
welken de Zon rondom den Hemel komt, of inderdaad de
aardkloot zynen loop rondom dezelve volbrengt. Als DIen den
tyd daaronder bftgrypt, welke voorby fl:ryl;:t. tot dat de Zon
weder tot een gegeeven punt van de Ecliptica, by voorbeeld.
in het begin van den Ram komt, zoo heet het ook Annus
Tropicus, Vertens en Equinol'tialis. Indien men echter daardoor
verfiaat deo tyd inwelke de Zon tot eene opgegeevene vafte
Ster in de Horens van den Ram wederkomt, dan wordt dit
Jaar Amms Sidereusgenoemd. De grootte van eerfigelde Jaar
is volgens HIPPARCHUS en PTOLOMEUS: 365 dagen 5 uuren
SS minuten 12 Seconden. Naar ALBATEGNIUS 365 dagen 5 uu·
ren 46 min. 24 Sec. Volgens de Pcr!1aanen 365 dagen S uu·
ren 49 min. IS. 011/. 48 1111 naar die van Koning ALPHONSUS
365 dagen. 5 uuren, 49', 15 //, 58/f/, 49 1/11 , 46 11111 , 2 ()///III ;
naar die van COPERNICUS 365 dagen, 5 uuren 491 , r611. 23 111 •
'Jo/lfl; naar de rekening van TVCHO 365 dagen, 5 uuten i
48/. 43/1; naar die van ~)!PLER 365 dagen. 5 uuren, 48 1 ,
571/, 36111; naar die van BULLrALDus 365 dagen. 5 uuren. 49'.
#'. 2 [111, 31111 ; naar die van RICCIOLltS 365 dagen. 5 uu·
ren, 481 48 fl ; volgens HEVEL 365 dagen. 5 uuren, 451,
49/1. 471/i, 23 11 '1; volgens CASSINIl DB LA Hl1lE en BLANCHrRI 365 dagen, 5 uuren, 49 minuten, met dewelken het Zon_
nenjaar der Perfiaanen byna overeenkomt; en daar hebben !ig
de Wiskonftenaars bediend vaR die welke Paus GREIJOR 1 us
XIII tot verbeteri.JJg van den Almanak verkoofen heeft. Het
verfchil wffchen den Anno TropicQ en Siderio is de Jaarlykfche
beweeging van de vafte Sterren. Vermits nu deefe 50;1 boudt.
zoo is de grootte van het Sterren-Zonnenjaar 365' dagen, 5
uuren. 49' • 5011, volgens aUe de nieuwf1e en bene Obferva.

tien; Tno1.16.S STMui. in ~yne -dflronomia Carolina be~
dient

ZON N.

993

dient zig van het Sterren-Zonnenjaar in de berekening van den
Zonnen loop.
ZONNENKEERKRINGEN. Zie het Artykel TROPIer.
ZONNENRING. Is een, in de gedaante van eenen Ring,'
vervaardigde Zonnen-Uurwyfer, van welke foort zeer veeler.
bande vervaardigd worden, welker befchryving te breedvoerig
zoude zyn. STURM heeft in het derde deel van zyne Welperi_
Jcbe Gnomonica, c. 7. p. 88 en 89. de vervaardiging van de.
zelven breedvoerig befchreeven • en in het zefde Hoofdlluk
van zyne Matbefis Juven. TIJm. 11. Pag. 80r. Seqq. de meefie [ooorten daarvan verhaald; echter heeft hy derzelver grond
niet getoond. DECHALEs. Tom: IV. Mundi Matbem. p.
2tl7. Seqq. handelt daarvan in het kort, maar geeft nogtllns
aanleiding om dezelve te bewyfen. WOLFF, in Eleme,.tis Gno~
monic<1!, § 15 r en 153. heeft de voornaamfte [oorten van de.
zelven duidelyk befchreeven, en teffens de nodige bewyfen
daarby gevoegd, waaruit men zeer gemakkelyk zal erkennen
waarom uit den Aftronomifchen Ring de hoogte van cle zon
kan gevonden worden. Echter worden de Ringen verdeeld in
aJgelllcenen en byzonderen. De eerftgemelden kunnen in alle
plaat[en gebruikt worden; maar d"e laatftgeooelden zyn naar ze.
kere Poolshoogtens ge[chikt. Onder alle Zonnenringen beo
houdt die den prys, welke WOLFF d. I. §. 15 I befchryft, en
dezelve wordt door fommingen een UniverfaaI-ring genoemd.
ZONNENSCHYF. Zie het Artyke! DISCUS.
ZONNENSTRAAT. Zie het Artykel ECLIPTICA.
ZONNENSTOFJES. Zïe het Artykel ATOMI.
ZONNENT AFEL. Is f.!ene zekere plaats in Etbiopien, geleges
op het Eiland Mme of Gueverre. De gemeene man geloofde
dat daar veele lekkere vrugten en fpyf.:n, die men alle dagen
voor dezulken die ze gebruiken wilden, opdHl:e, uit de natuur
groeiden, doch de overigheid liet dezelven altoos 1 voor dat
de da~ aanbrak, op tafel zetten.
ZONNENVERDUISTERING. Is eene bedekking der Zon
door de Maan, welke regt tuffchen de Zon en den Aardkloot
treedt. By voorheeld, PLAAT CC LXXX Fig. 3. is in S de
Zon, in L de Maan. in T de Aardkloot, zoo kan men in K.
wegens het digte Ligchaam van de Maan L, de geheele Zon
S niet zien. In tegendeel in M bedekt de Maan de halve Zon.
en in C niet het minlte. Daarvandaan komt het dat de Zonsverduifteringen niet in alle plaatfen en Landen even groot zyn.
en in fommigen in het geheel niet gezien worden, [cllOon de
Zon boven derzelver Horizont verheven is. ZONNENVLAKKEN. Z~'n zwarte of donkere deel en , die
men [omtyds door verrekykers in de Zon gewaar word. CHRISTOPHORUS SCHEINERUS heeft dezelven in het jaar 16u , in do
X. DELL.
R. rr
maand

994

ZON N.

m:\and van Mei eern by toeval ontdekt. toen hy de fchynbaa.
re Diameter van de Zon wilde uitmoeten. Ma3f vermits (Oen
de Provinciaal van de P;JlerS Jefuiten. TmwDoRuS RUe,mus
bedenldng maakte. om deere Obfervatien openlyk bekenl'i te
m~akcll. om dat zy mt:t het .8riHo:eliCche gevoelen van de Zon
1hydig waren, heeft by dezelve aan MARCUS WELSER • Rlads.
heer te Augsburg gezonden. die ze onder den naam van Apelles
poft Tabu/am uitgegeeven heeft. Hierop heeft GALlLffiUS in
het jaar 1612 z:g mede op de betragtillg van de Zonnenvlek..
ken toegelegd, en een byzonder Boek daarover uitgegeeven.
SCHEINER nogtans heeft na dien tyd zoo veel moeite daaraan ge.
daan. en een zoo volkomen Boek daarvan ge[chreeven. dat
niet aHeen CARTE,IUS. maar ook RICCIOLUS oordeelden. dat
lJiets vollwm\!ner in deefe zaak van een ander fcbryver te
verwogten was. Deefe vlakken zien 'er zwart uit. en derzelver gedaante is onregelmaatig en veranderlyk. gelyk ook
llUllne grootte en duurzaamheid. ScmnNER fielt de grootfie •
welke hy in het jaar 1612 in de maand Januari waargenomen
l!e.eft. geiyk met Penus. RICCIOLUS heeft nooit eene groo.
tc:-e !:czien, dan die welke het tiende deel van den diameter
der Zon uitmaakte. Zy hebben I, 2, 3.10, IS, 20, 30.
en fom:nigen wel 40 dagen geduurd. Zy beweegen zig aan
de Zon, en verdwynen in den rand van dezelve, en komen
na 13 ! dag fomtyds weder op den :mdelen kant te voorfchyn. Haare beweeging is in den Diameter ten fierkfie;
hoe verder zy daarvan af!taan, zoo veel te zwakker deefe
wordt. Ook worden zy aan den rand fmaller. en dikwiIs
veelen in één te faamen getrokken. wanneer zy- in het midden
van de Zon veel breeder en van elkander afgezonderd verfchynen. De meefte van deefu vlek!,en zyn in het midden dik.
rondom de kern dunner, en eindelyk gelyk als met eene
mUl: omcingeld. Van deef~n kem heeft HEVEL in Cometograpbie.
Lib. VII. pag. 408. Seqq. aangemerkt, dat hy toe· en afneemt,
o;)k meeftendeelsgeduurig in de vlek blyft. en indien dezelve
naby vtJrdwynen wit. zig in veele fiukken verdeelt,; gelyk
ook fomtyds vet:!e kernen worden gezien. die dikwlls in
malkander tot één faamenloopen. Om dat deefe vlekken haare
Figuur en grootte veranderen. dan dIk. dan dun worden,
midden in de Zon ontltaan en verdwynen, en dîerhalven van
geen zeker genl zy'n. terwyl op den eenen tyd dan 50, dan
38 kenbaar zyn, ter anderen (yd integendeel zeer weinigen
en de meeften by groote koude, maar by groote hitte geenen
gezien worden, zoo wil men daaruit benuiten , dat zy Vln de
uitwaafTemingen der ZOll ontftaan, en, om zo te fpreeken.
Zonnmwolkc'l zvn.
ZONNENVLEG'r. Deef..: vle~;ltll::; is dc:s genal:nd, om dat
de
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de draaden die haar faamenfl:ellen. gefcheenen hebben f!raalen
te verbeelden. die uit een middelpunt komen, of naar een
en hetzelfde middelpunt loopen. Zy is gemaakt door de verééni.
ging der takken van de regter halve maan[che vJegting. die
zig met de takken der linker halve maanfche faamenvlegterl
Z'I wordt bevonden onmiddelyk onder het middelrift gelegen
te z'ln, en geeft veele draaden aan den karteldarm, het darm ~
fcheil. en zelfs aan het middelrift.
ZONNENWEG. Zie het Artykel ECLIPTICA,
ZONNENWOLKEN. Zie het Artykel ZONNENVLAKKEN.
ZONNENWENDE.VOGEL. Deefe is zoo groot ali eene
Duif J maar zoo dik en vleefig a Is de Patrys; geheel wit.
uitgezonderd twee of drie vederen in de vlerken. die ligt graauw'
zyn. Zyn bek is geel, dik en kort. Hy heeft in zynen fruit
een veder, of om beter te zeggen. een pyp, omtrent ter lengte van zeven duim breed, waaruit de gantfche ftaarr. beftaat.
Men ziet hem niet verre van den Zonnenkeerkring , waarvan.
daan hy ook den naam heeft. Hy is goed om Ie eeten en
wordt zeer diep in de Zee gevonden. Hy nefielt alleen op
het Wefi·lndi[che Eiland Racco, alwaar eene groote menigto
deefer vogelen zig onthoudt.
ZONNENWYZER. Horologiufn So/are, Sciaterium. Is eene
befchryving van zekere Iinien op eene vlakte, wlllke de feha.
duwe van eenen wy[er, op het licht van de Zon op zekere uu.
ren van den dag raakt. Men heeft verfcbeide foorten van
dezelve. en verdeelt ze dus ook onder verfcheiden benaamingen. In de nieuw-vermeerder.e WELl'ERISCHE Gnomonic/Î
vindt men goede aanwyfing om dezelven te vervaardigen.
ZONNENWYZERSKONST. Zoo heet de weetenfchap. om
op eene iegelyke vlakte eenen Zonnenwyfer te blifchryven.
Men rekent hiertoe ook de Maan-en Sterren·Uurwyfers. Dezelve wordt van fommigen Sciaterica. insgelyks Pbotofciatbt.
rica en Horologiograpbia of de Gnomonica genaamd. Anderen
verdeelen ze in Gnomonicam direftmn, daar de Zonnenfiraalen
regt op den wyfer vallen, en in Cnomonicam refi'aEtam. wan.
neer men zig by de tekening van dea Zonnenuurwyler naar de
gebrooken firaalen fchikt. Een uitvoerig werk van de Zonnen.Uurwy[ers is de nieuw vermeerderde WELPERISCHE Cntmmica, welke aan die geen en genoegen geef" die mellr op do
vervaardiging van allerhande Zonnenuurwyfers, dan op de [uh,
tile theorien letten; diergelyke voorbeelden men in Clavii Cnd';
monica vindt. DE LA HIRE heeft in zyne Gnomonica gewond
hoe men uit eenige geobferveerde [chaduwen van de Zon, op
eene vlakte eenen grooten Zonnen-U urwyfer belchryven moet i
en Piccard heeft diergelyken door Trigonometri[che rekening,
in het werk gelleld. Beide toonen worden in de bovcngcmelRrl I
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ZOOD. ZOOG. ZOOL;

d" WELPERI~CHE Gnomollica in het hyge\foegde vierde deel
v;rklaard. Het nut 't geen dee[e Zonnen' Uurwyfers hebben
blykt van zellie.
ZQN- VERBliND. Een verband Voor de )aating des fhapOag.
äJers. Het geC:hiedt met een wind fel dat drie ellen lang, twee
vingers breed en op twee hoofden gerold is. Het midden
wordt op de laating gelegd, en men doet rondom het hoofd
een omgang; komt weder op de laating terug, alwaar men
een Pakkersknoop maakt. - Een der hoofden wordt gebragt
boven op de kruin des hoofds, en het andere onder de kin.
Men keert weder terug op de laating, langs denzelfden weg;
maal,t een tweeden dierge!yken knoop op den drul,doek. ter
zyde de andere. Men dott verfeheide omgangen röndom het
hoofd, drukkende fl:erk op de knool?en! en de hoofden by
elkander leggende om het verband te vereleren. 't Wordt het
Zon verband genaamd. om dat deszelfs omgangen ihaalen op
het hoofd maalzen.
ZOODE. Is een fiuk aarde met gras begroeid, 't welk de gedaante van eene wigge heeft. Men gebruikt deere aarde in de
fpeelrulnen tot d,e verhooging van de Parterres, tot Zoolban.
ken, enz. maar voornaamelyk by Forticatien • tot de bevefti.
gir.g van den wal. Van het gebruik van de eerf1:gemelde foort
geeft de belte narigt bet fraaie werk: la theorie & Pratique de
jardinage, het welke te Parys is uitgekomen; maar van het
gebruik van de tweede foon handelen voornaamelyk Auteuren
die over den werkelyken veftingbouw uitvoerig gefehreeven
hebber.
ZOODOTES. Heet dikwils by de Astrologiflen zoo veel als
Hylecb. Zie dat A:tykel.
ZOOGONIA. Zoo wordt de voortteeling der Dieren genaamd.
die jongen ter waereld brengen.
ZOOGSTER. Zie het Artykel NUTRIX.
ZOOL. Betekent in de Marktfeheidkunde de grond linie in
eenen regthoekigen Driehoek. dewelke men altyd horizon.
taal aanneemt. Indien men nu de bypotbenuJam den finu'lll t~·
tum laat gelden, zoo is deefe grond linie de Sinus C.mplemm.
ti. Daarvandaan wordt by het Marktfcheiden ook de Sinus
Complementi, de zool genaamd. Hoe de grootte van deeren
uit de daartoe uitgerekende Tafelen, zoo wel als zonder de·
zei ven kan gevonden worden. leen VOIGTEL in zyne Marktfcheidkonfl. p. 46 en 95.
ZOOLAGTIG. Betekent in het Marktfeheiden zoo veel als
Horizontaal of eene linie die met den Horizont paraBel is.
ZOO LA TRIA. Daardoor verf1:aat men de Afgoderye, welke
de Heidenen gewoon waren te pleegen met ce Dieren. De
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Indiaanen die de zielsverhuifing gelooven. hebben nog heden.
daaglch deele bygeloovigheid.
ZOOLBOOG. Deefe ligt onder de voetzool. en wordt door
de inmonding der voorfl:e fcheenDag&der met de agterfl:e ge.
maakt. Dur lwmen kleine tal,jes uit, welken het bloed naar
de naby gelegen deelen voeren.
ZOOLOGIA. Dierenbefchrvving. de leer noopens de Dieren.
of derzelver Geflachtregifter, volgens welke zy, uit hoofde
hunner kentekenen, in clJffen verdeeld worden. Deerc leer
begint, alwaar de Plantleer ophoudt; Wi/nt daar zyn ZekCf!3
leevende ligchaamen, die naar de wyfè der Planten, met wor.
telen in de aarde hangen. en toch als een Dier gevormd zyn
ten aanzier. der leden, voedende zig door den mond. welke
Halfdieren men daarom Zoopbytae of Plantdieren noemt.
Alle de overige Dieren zyn tot beweeging en plaatsverwiffe'
liog bekwaam; maar allen zyn ze niet eenerlei van geboorte;
want hoewel ze daarïn o\'ereenkomen dat ze uit het ey der
Moeder ontl1:aan, zoo zyn 'er echter twee duidelyke vanéén
verCchmende hoofdgeflachten ; ten aanzien van derzelver veranclerlyke of altoos duurende gefialte. Want eenigen blyven
niet zoo gelyk ze geboren zyn, maar verkrygen door veran·
dering en gedaante wiife!ing een geheel ander be!l:aan en ma.
nier van leeven. DeeCen zyn zulken die als vormr.ln v00n/w.
men en naderhand vliegende Dieren worden. en die men In.
JcEtm of gekorvene Diertjes noemt. welk denkbeeld echter
zoo onduidelyk is als dat van bloedeloofe Diertjes, onder wel..
ken men die foort fomwylen befchryft; want veele gekor \len
Dieren, gelyk de Scorpiom, de Kreeft enz. zyn, naar derzelver namur. van de vliegen, wormen enz. zeer onderCcheiden.
Men kan de grootte Dieren-ordening in drie afdeelingen Cchei.
den, als in Water-eli Landdierm cm in zuiken die in of op bei.
de leeven ; maar dee[e verdeclin~ is aan \-eele uitzonderingen
onderworpen. - DJar zyn toch fl;!kken van eenerlei gefhlttl,
welker eenigen in het water en anderen onder de aarde lee ven •
Daar zyn kikvorfchen, die Degts op het drooge kunne'! leevèD.
en flan gen , die zoo wel in het water als op het land Ieeven.
De werktuigen waardoor de Dieren zig van de ecne plaats naar
de andere beweegen, kunnen het kenmerk opgeeven, 't welk'~
hel olldurfcheid der geDachten beplalt. Daar het zinnelyk onderCcheid der Dieren van de Planten, als ook leevende ligchaamen zynde. enkel en alleen in de beweeging befl:aat. zoo
kunnen de zig niet veranderende Dieren, wederom in zulken
onderfcheiJen worden. die zig door fchreeden beweegen
(Gravida); door vliegen (Votatilia); door zwemmen (Natatilia) ; en door kruipen (Reptilia); die van de eerile [aart wor'
den dan naar het getal hunner beenen ond<;;r[cheiden. De
Rf r 3
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menfch kan onder de Dieren niet geteld worden. want hy is
het befchouwend weefen van al het gefchapene, zynde hy
door het hoogll:e kenmerk uer reden en des overJegs, op zig
:;elve gelaaten. en van aBe andere Dieren onderfcheiden.
nict alleen, maar verre boven dezelven verheven; weshalve
LINN./EUS, volgens KLEIN, noch zigzelve noch anderen eere
aandoet. met den Aap naaft den Mcnfcb in eenen rang te
plaatfen.
De voortîc!oJrydende pieren zyn dan vierbeenlg of vulbcmig ;
de tweebeenigen, als de vogels. worden beter door hunne
vederen onderfcheiden. De vi@rheenigen, zyn wederom Leetlendbaardende of door eycren baarende. De ceril:en hebben of
ongedeelde voeten (Solidipedia); gelyk het Paard en de Efel,
of zy hebben de voeten in twee klaauwen gtdeeld (Bifulca).
Deefen hebben weder of twee ryen tanden, gt:lyk de zwy~
nen; of eene rye bytende tanden in het onderfte kaakebeen,
als de herkaauwende. welker onderfcheid van nieuws ligte'
lyk te bepaalen is. Zy hebben hoornen of niet. en dezelveil zyn of takkig, krom. geboogen, eenvouwdig. in een ge,
~raaid of anderfints. Viervoetige Dieren met vyf vingeren,
die leevende jongen werpen, loeven of buiten of in het wa·
ter te gelyk. Die van deere foort buiten het water leeven ,
zyn of herltaauwende, gelyk de kemel. of hun ontbreekt dee.
fe byzonderheid, el1 dan kunnen zy weder naar andere omftandigheden en bywnderheden onderfcheiden worden, en hunne
bepaalingen erlangen. Eelligen draagen de Mammen of Zuigbodl:en aan de borf!:, ge!yl;: de Aapen en vledermtiifen, and.::.
ren tuffchen de agterlte: been en of anders aan den buik gelyk
de Koeyen , Honden. enz. naar welker getal weder zekere verdeelingen kunnen gemaakt worden. Eenige Dieren van dia
foort hebben klaauwen met grypende nagels, ge?yk al:e bloed·
~ierige en vleekhvreetende Roofdieren, tot d;;: Kat toe. Eeni·
gen hebben ongewapende klaauwen maar fpitfe groote byttanden, gelyk de Honden. De Dieren met vingerwyfe voeten.
die de Tefliculi \7erborgen draagen en een haairJoofen {laart hebben. zyn de Muilen; de konbeenigen van dil: fooft. met lange
lyven zyn de Ratten, Bofcb·Ratten~ Wefels, :Marters, BOllfin-.
gCll, en:/:- De Voffm zyn van de Honden daadn onderfch~l
den, dat ze een langen haairigen ftaart hebbtn; en dus zal elk
Landdier Jigtelyk zyn eigen charaéter kunnen bekomen. De
viervoetige Dieren, die vingerswyfe voeten hebben, en lee·
vendige Jongen werpen, zyn ten deele Land. en Water.Die.
ren. en he!>Jcn een vle\.;'figen, Herken, roerswyzen ftaaIt.
tot bUil oDderfcheidend Gdlachtteken, van den Bever af tot
ii;! Watermuis ingeilooten toe. De viervoetige eyerleggende
Di~ri(;:l zyn pl \Vl::çkhui~lgen, als $/kvolJcbm, #agediffm ~
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Salamanders; of bardrcbaligen. gelyk de Schildp!idden. Z,!
l.eeven meefl: in het water en op het land, tot op een [ge
foorten van Kikvorfchen en H:JgedifIbn, die en1::el op het
drooge leeven. Wat o~dcr d,e Dieren meer dan vier voeten
heef,. gelylt de .agtbeemg,~ fpmnen en de vee!voeten of SCOf
lopendra en jl;1z11epeder. verandert doorgaands van huid. De
Dieren die zig met zwemvinnen bewee~en, zyn de Viffchen
waarvan eenigen op bet Land en in het water te gelyk leev'en,
en eene haairige huid hebben; eenigen leeven in het water
en zyn weekbuikig , en dus zyn alle de Visfchen tot op de Zee.
ficrre toe, die men V:In de Visfchen niet uitzonderen kan,
dewyl de takken aan dezelven in de plaats van vinnen dienen.
Eenigen zyn h~rd hl1idi~en en fommigen draagen die beitendig I
gelyk de M05[els, Oefters en alle Ecbi?);, en Concbylia. Sommigen veranderen alle jaaren de huid gelyk de Kreeften. Z'I
die in het water leeven en eene weeke huid hebben, zyn on.
derfcheiden. nar.rmaate dat ze lucht fcheppen met ofzonder Ion.
gen. De vliegende of in de lucht vliegende Dieren. zyn of
viervoetigen en zonder vederen. als de VJedermuis en de vJ!e.
gende Hagedis; of tvreebeenigen en met veeren , onder deefen
ma3ltt de CaJuaris. die geen vleugelen en alleen haatten heeft
in plaats van vederen, eene uitzondering in dien regel, dat
alle Vogels zouden vEegen of kllnn!j1n vliegen; g-:lyk daaronder ook de Struisvogel te tellen is. Ook is 'er geene Metbode
in deeren te vinden, Jie geene uitzonderinge zou onderworpen
zyn, dewyl het onvermydelyk DCKldig is. dat 'er eene middel.
foort tusfchen elk geflacht van Dieren plaats hebbe, die van
de beide geilachten iets aiin zig hebbe en twee[oortig zy; aldus
is de Kikker een ryd lang een' waare viseh, met zwemvinnen.
tot dat hy zig de Vischgedaante ontwikkelt en een Kikvorsch
wordt. Zulke uitzonderingen bederven den regel der methode
daarom in geenen deele. Men heeft dus leevendbaarende
Aardilakken en Jeevendigbaarende vliegen; maar des echter
blyft . de Regel grootendeels .in kr~g.t, dat de meefte llakken
en vliegen eyers leggen. Eemge VlfIchen baaren leevendtg.
die met eene Long ademhaaien en de meeiten leggen evers.
De kruipende Dieren. die niet hervormen ofzig veranderen"
in onderfcheiding van de geenen die van geitalte verwisfelel!.
zyn of Landdieren, gelyk de wormen onder !!ie aarde, de
Houtwormen. of die boven den grond zig geneeren • als Adders
en ilangen; of in het water le~venJe, als de Polypi. de
Bloedegels en diergeiyken. Zie hier eene Taf~l van dezelven:

De Dieren die zi~ veranderen, zyn ~
Die V3n RupJm, Kapellen worden;
van Zesbemige wormen, Kevers;
Rrl ...
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van wormen zonder beenen, vliege1l.
pe onveranderlyke of fchrvdende Dieren, met beenen, zyn
fTiervoctigen. met ongedeelde klaauwen;
in tweën gedeelde dito,
vyfmaJl gedeelde.
die leevend baaren,
of eyers leggen.
Agtvo~tigeu,

en

Veelvoetigen.
De Zwemmende
Z yn of voorzièn met eene weeke huid j met de Long adem.
fcheppende, of met de Branehire.
Die vyf Brancbifl aan beide zyde, of flegts twee Bran~
ebin: hebben; welken of bedekt of ongedekt zyn.
Met eene harde huid; die of veranderlyk of on verander.
Iyk is.
De vliegende
zyn Viervoetigen of
Tweevoetigen
De kruipende
Onder den grond
Boven den /;!rond.
En het middelflach tusfchen Dieren en Kruiden maaken d~

Zoopbytr2.
~OOL.

ZENUWEN. Deefe Zenuwen zyn twee tal,ken der
fcheenzenuw; cn dus een vervolg der groote zitbeenfche. De
Scheenzenuw by het hielbeen gekomen zynde, gaat in degroote
uitranding deefes beens en verdeelt zig in twee takken, wel·
ken deefe Zenuwen zyn. Een deezer takken is inwendig en
dikker; de andere is uitwendig en zoo aanmerkelyk niet. De
inwendige Zonlzenuw geeft draaden aan de voetzoolfpier en
de korten puiger der Teanen. Vervolgens wordt zy in vier
takken verdeeld. welken aan de inwendige zydeelen der tee·
nen verdeeld worden. en wel van den eerfbn tot den vierden
toe. De uilwendig~ Zoolzenuw geeft. al voortgaande. draaden
. aan den korten Teenbuiger , de tusfchenbeenfche Spieren, en
aan de onderzoolfche Spier des kleinen teens. Daarna wordt zy
verdeeld in twee takken. waarvan de eene de tuffchenruimte
des vierden en vyfden teens inneemt, en! takswyfe verdeeld
wordt aan de onderfte zydeelen deefer twee teenen. De twee. de begeeft zig naar het ondel'fte uitwendise zydelyke deel des
kleir.en reens en wordt aldaar verdeeld.
~OOM of BOORDSEL. Zoo heet GOLDMANN het Platje, 'e
geen zig aan de fchaft van de order bevindt. In het byzonder
neemt hy het olld~rilt: den beneden Zoom, en het bovenfte Platje

.
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ZOOM. ZOOP. ZOOT. ZOPH. ZOPIe ZORB.IOOI
noemt hy den boven- Zoom, aan welke Zoomen de Schaft op
en afloopt.

ZOOM. of eigenlyk: Saum. noemen de Zwitfers een zekere maat
houdende ZeftehalveEmmer; een Emmer boudt 64 vizir en
75 Schenkmaaten, Eene maat houdt 2 Seibel of 4 Drachmen.
In Neurenburg rekent men een SaZlm tot 400 pond, te Wee.
nen tot 275·
ZOOMORPHI. Zyn neenen die geheele Beelden van Dieren
voorfiellen, gelyk de Myites of Muifenfieen; de Libellites
die het bloed van een Libella of warerkapelJetje vertoont.
ZOOMRAND. De ontleedkundigen geeven deefen naam aan
een kraakbeenagtig boord,dat zig rondom veeleGewrigtsholtens,
waarvan het de àiepte vermeerdert, bevindt.
ZOOPHYTA. Dus worden zulke Planten genaamd, die iets
van de natuur der Dieren fchynen te hebben. By voorbeeld,
Lammeren die in Tartaryen op fiengelen uit de :lalde groeien,
doeh eigenlyk eene foort van Meloenen zyn, Men zegt dat
ze de gedaante van Lammeren hebben, en door lien Stengel
vast aan den grond gewaffen zyn; welke Stengel hen in plaats
van eenen Navel dient. Als deefe Plant groeit, verandert ze
van plaats, zoo veel het de Steel Iyden wil, en maakt dat
al het gras, dat 'er onder is. verdort. Ryp geworden zynde,
verhaalt men, dat de Steel verdroogt, en de vrugt met eene
ruige huid of met gekroesde wol, gelyk die der Lammeren, o.
vertrokken is. Deefe huid kan gelyk andere PelterYfn gebruikt
worden. Daar is 'er onder de Natuurkundigen, die aan het beo
fiaan dee[er Zoopbytae ofPlantdieren twyffelen. waaronder Qok
de Heer LEMERY behoort; fehoon hetzelve door anderen ftaan.
de gehouden wordt. - De laatfien zeggen dat tot deefe foort
van Planten behoort de Mimofa, de Acacia van TOURNEFORT.
en de Inga van PLUMIER , welke Planten, als het waare,
tekens van een dierlyk leeven geeven.
ZOOTOMIE, Dit Latynfche woord Zootomia is faamer.gefteld
uit twee Griekfche woorden, waarvan het eene Dier en het
andere ontleeding zeggen wil, Deefe naam wordt aan de verge.
lykende ontleèdkunde gegeeven, dat is te zeggen 3an de ontleeding die aan de Dieren gedaan wordt. om het maakïeJ V3n hun
ligchaam met dat van het onze te vergelyken. en daaruit door
Analogie, kundigheden die voor de Genees en Heelkonst
nuttig zyn. te haaIen, ZOPHORUS. Zie het Artykel FRIES.
ZOPISSA. Pix Navalis. wordt van zwart pek, met gemeen hars.
zeep en teer onderéén gefmolten, en door Schippers en Zeevaarenden gebruikt.
ZORBA. Zoo worden in Turkyen de Belhamels, die eenen op.
ftand verwekken, en Zorbalyk wordt de opfiand of rebellie zçlve
ienaamd. Dit woord moet van Tjcborba, het welk van fvm~·r r ~
m{.
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ZOST. ZOT. ZOUT.

ruigen , wegens onkun?e, Zorb~ gefch!ee\-en Wordt. wel on;
derfcheiden worden. m'lOe~e dIt Jaatlce woord, zekere kost
beduidt. wa:!nan de Officiers der Janitfaaren, TJchorbatJcbi.
gen~amd, hunnen naam hebbe'1. ZOSTER. Zie het Aréykel ZONA
ZOTICA. Betekent zoo veel als Facultas vitalis.
ZOUT. Sal. Is eene in het water oplosbaare a:trde; die aan
hetzelve zyne doorfchynenbeid niet beneemt, al wordt het
'er in germoltcn. Het is van eene bepaaide, en ten aanzien
zyner kleinfte deel en onveranderlyke geftalte; zoo dat de ge.
daante der zouten zelfs in het bloed volftandig blyfc duuren,
gelyk men aan de vierkante figuuren van het Keukenzout
ziet, die onveranderd in het uitgeloosde menfchelyke water
weder te zien zyn. De zouten knnpen op de volgende wy.
fe verdeeld worden; als in Zf4ure [oor ten • die natuurlyke vafte
zyn. en of tot het Ryk der Planten behooren, wanneer zy
Salia eJlèntialia genoemd worden. gelyk de Tartarus, de
Suiker «c. en minerale, wanneer zy Vitrooien genaamd worden.
of vloeibaare, gelyk alle zuure Geeften , by voorbeeld de
Spiritus Salis, Nitri, Vitrioli, enz. En in Alcalifche Zouten.
die weder verdeeld worden in vafte. als Nativa, wa3rtoe de
Salia Tbefmarum. het Sal SedlicenJe. Egran!4m , enz. behooreo;
of Faftitia. gelyk het Sal Cinerum Cla'Vcllatorwn , &c. Vlug.
ti"c Alcaline Zouten zyn zulken , die men wel door hunnen
r;ul~ en fmr.ak in de kruiden kan ontdekken, doch niet anders
verwonen dan in de gedaante van brandende Geeften J gelyk
ze uit de kruiden of andere harde ftoffen, door overhaaling
getrokl<;en. of uit de weeke deel en van Dieren, door verrot·
ting bereid worden. Middelflacbtige Zouten. zyn zulken J die
uit een Acidum en Aicaii beftaan • en of natuurlyke en van
zelfs groeiende zyn. gely;~ het Keukenzout en het gegraa'len
Zee-en Rivierzout ; of door het bydoen van zuur, uit een Alei/li gemaakt zyn, geiy:. de TartRrftS Vitriol & Arcanum.
D!>plica,tum &c., De n~êu.urlyl:e Z~ute~,zyn de volgenden:
Sat jogtlis. cuim ml1Jorzbus & 7r.znorzbus nastens, gegraaven
Zout. 't zy het in groote of kleine vierkante ftukken zig
voordoet.
Sc.l jnffilis, ruft Cûloris, gegraaven Zout van eene roode kleur.
Sal fosfitis , Subdiatilms petris CCEf"!, Steenzout.
Sal Nätf'VllS, qi~i Nimmz (osft!!: , SaS lndus, Indisch Zout,
Fegr~aven SaJpewr.
Sal Nativur, Fosfiis e,; qzw Borax. gegraaven Borax.
Sales Sa/ft josJilii c=~ foáinis Po!onicis, prop: Cracoviam t
Pootfch Zour, lilL de Cracaufche Zout mynen. ten deel;;:
rood. deels wit tOn rood, deels zwart in 't wit.
$.,1 foffilis I1u71gariu:, gegraa'len Hungarisch Zout
Set
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Sal Josfilis Lapidi Scisfiti innascens ex fodinis aerariis Botten.
tlDrffenfius, gegr33ven Zout, uit graauwe Steenen, in de ko.
pellllylJen te nOIl~r9o:f..
.
Sal fosfilis. tenu,sjimls cubzs. naJcens, sn lapide molle rubro,
klein geuyftall lle.t!r.l Zout. uit roo,:e zagre fteenen.
Sal fosfilis Polo1!lcus, Pelluceus qUI Sa! Gemmce, Gegraaven
Pooisch Zout, '( welk doorfchynend en vj"rkant is.
Sa! Rlipcr,s Indicus, Indl<w'sch Steenzout.

Sal Nativus. qui Spuma Nitri, Apbrouitrum, in Speluncs,
Molibus deflilirJlls, Salpeter die aan de lTl\luten uitllaat.
Sal Nativus, qui Nitrum Nativum, Lapidi Simile, ex quo
ChryJocaHmn renetiis conjicirtnt I gegraaVtn Borax, waarvan
ook nog eene andere witttl foon is, waaruit, na eene voor.
gaande branding of ca!cineering , mede de Borax te venetten
bereid wordt· Zie het Artykel SAL.
ZOUT. (ALCALISCH) Zie het Artykel SAL ALCALI.
ZOUT. (AMMONIAC) ZIe het Artykel SAL ARMONIACUlrf.
ZOUT. (KONSTIG) Zie het Artykel SAL ARTIFICIALE.
ZOUT. (GEMEEN) Zie het Artykei SAL COMMUNE.
ZOUT. (KORAAL) Zie het Artykel SAL CORALLIORUM.
ZOUT. (VAST) 'Van Hertshoorn.. Zie het Artykel SAL FIXUM
CORNU CERVI.
ZOUT. (BORR) Zie het Artykel SAL FONTAMUM.
ZOUT. (INDISCH) Zie het Artyl,el SAL INDUM.
ZOUT. (TIN.) Zie het Artykel SAL loVIs.
ZOUT. (ZEK) Zie het Artykel SAL MARINUM.
ZOUT. (WYNSTEEN.) ZIe het Artykel SAL TARTAl!.f.
ZOUT. (VLUG.) Zie her Artyltel SAL VOLATILE
ZOUTBLOEM. HaioJanthos, Flos Solis> Sperma eeti en WalJchot is faamcn eenerJei.
ZOUTKOTEN , ZOl!tkete1J. Zoo worden te Halle in Saxen
. en elders aiwaar Zoutziederyen zyn, die afzonderlyke Gebou.
wen genaamd, dIe tot bet Zoutwt:rk behooren, en lIJwelken
het zout water uit de Zoutbronnen gefchepc en g;;zooc.;;a
wordt.
ZOUT MAAT. Houdt te Halle in S'1xen 28 Meifen of een
Scherel en drievierendeel HaHifche Maat.
ZO UTPAN. Dus worden die Pannen gen<lamd , die tot het Zout.
zieden gebruikt worden. Dezclven zyn op fommige plaarfell
van yfer, blik, dun kopt:r of lüo.J. Maar men zO>lkt by zoodanige Pannen doorgaands de Spaarzaamheid, en met wdnig
vuur veel Zout te zieden. Van de Zoutpannen is ook nog aan
te merken. dat, als twee agtereenvolgende dagen Zout in een
pan gezooden is, zig in dezelve een hard verbrandt Zout aan.
zet, Scheep genaamd. Dit belet dat het vuur niet behoorlyk
wçrken, n9ch de overige Sole lot Zout maaken kan; waarom.
Zt; ,
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t\~'ee mannen van
den haard 'Jloct losgemaakt, in d~ vrye lucht gebragt, gewas.
fehen en gcfcl~uu~J wordtn.
ZOUTPROEF. Zoutwaag. Is een, gemeenelyk uit ZOUt ge.
f]l3Jht Inlhument, met è~n ronc!::n kogel en langen naaUWen
h~ls, die zekere afJeelin;.;en heeft, waardoor. als men het in
Zeut water, bier &c. hJllgt, men kan oordeden , of 'er veel
Zout, of eenige andere dergeiy~c:: deelen in het water gevonden
worden. WarJt hoe zuiverer het water is , hoe grooter deel
van het Inll:rumeljt daarin gedompeld Vlo,dr. Ma2r hoe meer
Zout ·er in is, of hoe Il:erker het bier is, hoe meer van den
bals uit het w;;ter van ho ,7~ n uit!l:cekt.
ZOUT VAN G LAS. Is eelle eompofitic, die mecfl: uit ItalIe
komt. fneeuwwit gegoo(t:n er; to~ Schyv.:n gem<!Jp.t is. Men
gebruikt l:et tot het Soudeeren van Ziivcr. Het komt uit
GIJshutten , alwaar het op de StofFe , uit welke het Glas gebIaafen wordt, ge!yk een witte Schuim dryft; waarOJl het van
fo'umigen AXlmgia en S11 Vierj, ma:;r van de Franfchen Suil
de Verre, dat is Glas·Ongel genaa:nd wordt. En aangezien
de oorfprong van dit zout eigenlyk van de Soude of eenige an.
Jere (OOIt van Sal Alcali ontftJat, en daarme:1e zeer over.
eenkomt, zoo worGt het van fOillmigen Sal alcali genaamd.
ook Sal Alnatroll, &c.
ZOUT· VATEN. Hulligheden. die by fo:nmige menCchen Jaag
aan den hals, boven de f1eutelbeendercn gezien worden. Dit
gebrek komt van de al te groote bolrondte dee[cr beenderen.
dewclken tuiTLhen zig en de borst eene plaats, die maar van
het vel bedekt en niet opgevuld is, overlaaten. De Zoutvaten
,·crtoonen zög het meest by magere menfchen.
ZOUT·WAAG. Zie het Anykel ZOUTPROEF.
ZOUTZIEDERYE. Dus noemt men niet alleen de hieten daar in
Duitschland geitgene Plaatfen • alwaar de Sole uit de Zoutbron·
nen geichept en tot Ze>ut gekookt wordt. Maar men vindt
ook hier en daar in Zeeneden zekere Zoutziederyen ,Inwel.
llen het Spaanfch en Franfch ZOllt geraffineerd, en tot fraai
wit ZOlit, dat van Luncnburg en Halle niet zeer ongelyk, gezoo oen wordt.
ZUBENEL GENUBI, Zuben' Hacrabi. Is de byzondere naam
van de Ster van de derde grootte op ce zuidelyke fchaar van
den Scorpiotll. De lengt(;: v;,n dtzel'le is volgens HevEL, voor
het jaar 1700, in zynt;n Prcdr61110 Astror;om. p. 300. in J6·;
'28/. 55 11 , np; de hlce·ite kg,:n !J<.t ZuiJen 7°, 32/, 49/1.
ZUBENESCHEM A i.l Zoo het:t;n het byzonder dt Ster van de
vierde grcot!e, naby de heldere Ste~ valJ de [wede grootte.
beneden a1n de Noorrlfche Sc;,aar van d~n Scorpioen, Haare
lt:ngte is volgens HEVEl.. lil PrQdrol/lo ~7rQllQm. p. 300 ,
vûor

ze, om wede:om bruïkb:!:!T te zyn, door
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voor het Jaar 17°0, in IS·, l I ' ~ ; de noordCche breedte
inte~endeel 1., 44 f • 5311·
ZUCHT AAN DE DOGEN. Is een fmeerägtigvogt ,dat door
de randkliertjes wordt doorgezygd. Het bc[meert de randen
der Oogleden, en belet dat de geftadige wryving haar niet
],wetfe. en het vliesje dat de Kraakbeenboogen bekleedt. om.
veIle. Het belet ook dat de traanen niet over de koon en loopen.
De verdikking van dit vogt brengt eene ziekte voort, die on~
der den naam van Leepoogigbeid by ons bekend is. en waarÏll
de boordt:n der Oogleden aan malkander gelymd. en met moeite
van een gefcheiden worden, 't geene fomtyds kleine zweert.
jes in deefe declen veroorzaakt. De geene die met deefeziek...
te gekweld is, wordt Leepöog genaamd.
ZUIDEN of MIDDAG. Is het Geweft daar de Zon op den
middag aan den Hemel !l:aat. De waare ftreek is het punt 't
welk 180 Graaden van het middernagtpunt af!1:aat, en dus het
zelve regt tegeno'ver en tegenftaat, als mede het een door het
andere teffens ontdekt en gevonden wordt, De wind die uit
dat Gewei1: waait, wordt Artfler, en in§gelyks Notus genaamd..
ZUIDER VISCH. Is een Sterrebeelcl in het zuiderdeel van den
Hemel, onder den Steenbok en de W Jterman, en 'er worden in
't gemeen 17 Sterren daartoe gerekend, waaronder r van de
eerfie, 3 van de derde. en 13 van de overige Groottens zig
bevinden. De lengte en breedte van deefe Sterren heeft HE"
VEL. in ProdrotijQ Aflronomice, p. 3 r 7, uit HALLEYS Obferva:,>
tien aangetekend, en in Fil'7namento Sobiifciano, Fig. B b b in
prent verbeeldt. gelyk ook BAYER in zyne Uranometria, Tab.
Z z gedaan heeft. P. NoëL heeft deefe !lerren op nieuws,
geobferveerd. gelyk uit zynen ObJervationibus in India &: ebi.
11a faais blykt. Deefe vifch Dokt bet uitgegooten water van
den waterman in. en wordt ook Piflit Auflrinus Capricorni.
de Vi[ch van den Steenbok, Pijcis magmu, notius, Solitarir
genoemd, De Arabiers heeten denzelven Alhaut.
ZUIDERZEE. Is een groote Zeeboefem in de verêénigde Ne.
derlanden, die met de groote Noordzee gemeenfchap heeft.
Men rekent de lengte daarvan op I) en de breedte op 10
mylen. Zy befpoelt de kuften van Zuid- en NoordholJand ,
van Gelderland, Overyffel en FrieDand.
ZUID· OOST. Js het Gewefi midden tuffchen Ooften en Zui"
den. De wind die daaruit waait. heet Euroaufler. NotapeUo.
tes. By de Frallfchen wordt het Gewelt en de wind Sud, Ejl
genoemd.
ZUID - OOST TEN OOSTEN. Is het Geweft. 't welk 33 ••
45' van het ooften tem zuiden afwykt. De wind heet Mefeu.
rus en byde Franfchen worde wind en Gtweft genaamd Sud.

Elf quart ti l'Ef!.
ZUID.
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ZUID. OOST TEN ZUlDEN. Is het Gewefr 'e welke 31';,
45' van het Zuiden ten Oofren afwykt. De wind wordt Hy·
popbrenix en hy de Franfchen zoo wel het Gl.)wefr als de wind
Sud. En quart a!6 Sw/' genaamd.
ZUlDSCHE TEKENEN. Zyn de zes Hemeltekens, in het
zuidelyke gedeelte van den waereldkloot, naamelyk de waag,
de Scorpioen. de Doogfchutter, de Steenbok. de waterman
en de viffcoeo.
ZUID TEN OOSTEN. Is het Geweft. dat I r graaden.
IS minuten van het zuiden ten ooftel1 afwykt De wmd heet
lYIefopbreni:'Ç, en by de Franfchen Geweit beide en wind Suil

quart au Sud· E jt .
ZUID TEN WESTEN. Is het Gewefl:, 't welke

IJ graaden,
IS mÎnuten van hec zuiden ten wetten afwykt. De wind heet
Hypolibonotus, insgelyk Aifarms. De Franf.~h{;n noemen dit
Gewe1t, als mede den 1.'11ilJ Sud quart de Sud-Oueft.
ZUIDWEST. Is het Geweft rrlid'Jen tuffcheu ZUIden en wes.
ten. De wind heet Afl'ÎCus, Notolybicus, Notózepbyrus. Dy
de Franfchen wordt Geweft en wind Sud - Oueft gena!lmd.
ZUIDWEST TEN WES rEN~ Is h"t G~wefl:, 't welk 33
graaden. IS minuten van het zuiden ten weften afwykt. De
wind beet Hypafricus. H'Jpolibs, Sub'1Jcsperus. Dy de Fr:m.
fcben wordt Geweft en wind Sud, Orleft 'luart à l'oueft ge;
heeten.
ZUID- WEST TEN ZULDEN. Is het Geweft, 't welk 33
graaden, IS minu'en V3a ht:t weilen ten zuiden afwykt. De
wind wordt Mejolibonotus genoemd. De Franfchen noemen
Geweft en wind Sud Oueft quart au Sud.
ZUID - ZUID - OOST. Is het Geweft, 'e welk 22 graaden, 30
minuten van het zuirlen ten ooIten afwykt. De wind, die uit
dat Geweft komt, heet Gangeticus • Leuconotus, Pbamifias;
insgelyks Pbamix, By de Franfcben wordt Gewtlft en wind
Sud _ Suá - ejt genoemd.
ZUID-ZUID-WEST. Is het Geweft, 't welke12Graaden.
30 minuten van het zuiden ten weilen afwykt. De wind heet
Auflro - A/rieus, Lihonotus, Notolybicus, en by de Franfchen
Geweft en wind Sud- Sud - Oueft.
ZUIGEN. 15 iets door middel van de lippen en de tong opbaaien. De jonge kindertjes, die regtgea~;rte Moeders heb.
ben, zuigen deze! ven, ten zy 'er iets gewigtigs is, 't geeR
zulks tot groote droefFeniffe der moeder, belet, waardoor de
kindertjes dan aan vreemden ter z00ging moeten overgegee.
ven worden.
ZUIGELING. Zoo wordt een kind genoemd dat nog door de
boril: der Moeder of der Minne ge voedt wI)rdt.
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Piflon. Embolus. Een Pompwerk t· zynde een kor.
te cylÎnder van metaal of andere vafte ftoffe, naauwkeurig
vaftgema3kt in de holte van het ligchaam der Pomp.
Zie hier eenige Zuigers van den Heer BUlDOR, zynde
of opheffende of zuigende. De opheffende zuiger beftaat
uit een korten hollen Cylinder CD J IC (PLAAT CCLXXXf
Fig. J. No I. 2. 3. 4.) hebbe,?de aan den bodem twee
oeren of h~ndvatfels, van een Cyltnder ge[needen. als E J•
F K. met een gat door ieder, dienende om eene fterke pen
te ontllangen • M L (No 2), om denzelven te voegen aan de
heffende Roede P NO. Dee[e Cylinder heeft een breeden
fchouder E F, uitwaarts fl:aande om verfcheide lederen ringen
te ftoppen, die op den Cylinder gemaakt worden, gelyk gy
zien kunt in GH. (No 2, 3.) Daar is aan het boveneinde
een mannelyke fchroef CD, om de vrouwelyke A B te ontfang~n. Op de vlakte van deefe fchroef is vaftgemaaltt J met
kleine fchroeven. de klap Q.
In de Zuigende Zuigers (ibid. No S. 6, 7.) zynde klappen
niet gefchrqefd aan de nukken r.tie de Leders F G. vafthou~
den (by AB in de voorige Zuigers); maar zyn vaftgemaakt
tuffchen di handvatfels C, D. door middel 'lan kleine fchroe.
ven. op eene wederkeering van den Cylinder. Q (No s) vertoont de klap opgeticht op derzelver bed; L. de holle van
den Cylinder; J K. de Lederi. Het baudvatfel is hier aan
den top, met deszelfs Roeden en midde!pin. No 6. Ibiel vertoont den Zuiger met enkel een van deszelfs handvatfels
in C; zynde het andere afgenomen. om de klep des te beo
ter opgericht en in 't front te vertooonen, in Q. A B is de
wederkeering van den Cylinder, op welke het bed van de klap
gefchroefd is; en Hl,", de plaats van dt: lederen ringen. No.
7 Ibid. vertoont den zuiger, ncderw:Jarts gezien. van de mid.
del- pin die door de handvatfels 0 p. 0 P, gaat. maar de
Roede is afgenomen; M M , N N , zyn de plaatfen waar het bed
van de Roede vafigefchroefd wordt. en Q is de g~Hooten
klap.
De Zuigers moeten zeer naauwkeurig draaien in eens Draaibank, en de vaten waarin zy werken moeten netjes geboord
zyn. anders zouden ze niet digt zyn. Niettemin, indien een
dun leder opwaarts gevouwen wordt by AB. (N°, S) en een
ander nederwaarts gevouwen in FG. zal dezelve zeer wel wer.
ken, niettegenll:aande eenige onregelmaatigheden.
ZUIGERVISCH. Zie het Artykel RnroRA.
ZUIGGLAS. Eene foort van omgekeerde Pyp, die aan bet
eene einde by wyze als een tabakbpyP geboogen. en gefchikt
is om de melk uit de bolften te haaIen. Wanne::r eene
Vrouw dOOI haare melk gehinderd, dezelve niet anders kan
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kwytraaken, laat men haar een Zuigglas gebruiken. I:tet voet;
frult omvat den tepel; de vrouw houdt het andere einde in den
mond en zuigt zoo lang" tot dat haare borst wel ontlast is.
ZUlKER, Zie het Artykel SUIKER.
ZULKER- MOLEN. Van het groeien der Suiker; de verfchil.
lende foorten van dezelve; het kooken, raffinadeeren, &c.
is reeds onder het Artykel SUIKER breedvoerig gefprooken.
en wy herhaaien dit hier alleenlyk, by gelegenheid der befchryving van eenen ZUlKER' MOLEN, welke~ op PLAAT
cc LXXXII , vertoond wordt.
De Plant zelve of het Suikerriet. wordt daarop vertoond,
onder de Letters A, A.
De Zuiker - Molens werken of door water, of worden door
Paarden bewerkt. Dezelve beilaat uit drie Rollen, van de.
zelfde gedaante, en allen met yreren plaaten voorzien, tus·
fehen dewelken de Rieten door paffeeren moetea ; alleenlyk
is de middelfie rol hooger dan de anderen. ten einde te meer.
der fehuuring te geeven aan de twee Poolen. waaraan de
Paarden gefpannen worden. Deeze groote Rol in het mid.
den, is voorzien van een wiel vol tanden, fluitende in de
kerven van de twee Zyd· rollen, en dezelven rond doen gaan
om de rieten te verbreeken, die geheel rondom de groore rol
gaan, en geheel droog en van hun vogt beroofd uitkomen;
't welk zig ontlall: in een vat of bak onder den Molen, en alsdan geleid wordt door een naauwe buis, in 'den eerfien ketel, op de wyfe gelyk vertoond wordt, Ibid. Letter B, C, c.
ZUIL. Is een ronde Stut. welke in zyne afmeeting, naar den
last welke hy draagen zal, gefchikt moet worden. Dierhal.
ven moet deszelfs dikte niet veeImaals in de hoogte begreepen
zyn, daar. een, gr,ooten Jast gedra~gen moet ~orden ; integen.
deel dikwl\S, llldlen flegts een kIemen of geflngen last gedraa.
gen moet worden. En vermits een Iigchaam zoo veel te zekerer ilaat, hoe grooter deszelfs grondvlakte is, en by aldien
hetzelve vandaar in zyne boven grond vlakte eenigfints Cmal.
Ier toeloopt, zoo wordt ook de Zuil, beneden dik en van
boven dunner gemaakt, dusdanig dat zy van eene zekere hoogte
zig allengskens verkort of intrekt. In de Bouwkonst bell:aat
cene iegelyke zuil uit drie deelen. naamelyk uit de Zuilen'lJoet, uit den Schaft of de Zuil zelve en uit bet Capiteel. De
Zuilen worden v(;!rdeeld in vryftaande en in Wandz1ûlen, en
daarvan zyn tegenswoordig zesderbande [oorten ,te weeten de
ToJcaal1Jcbe, Dorijèbe, Jonifche, de Nieu'l-ve of Duitjebe, de
Romeinj"cbe en de CorilltiJcbe.
Gelyk nu de hoogll:e eigen.
fchap van eene Zuil, in haare valtigbeid beilaat. zoo moet
derzelver Schaft glad blyven, en nog minder krom zyn. In
de IODI(che:. Romeinfche en Corintifche Orders, hebben de
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Ouden dezeh'e geribd of gecanelleerd; want vermits de Jo.
nifche Z'JiI volgens de gellalte van een Vrouwsper[oon ge.
proportioneerd was, wilden zy hierdoor de Vouwen der la~
ge Rokken verbeelden, die hunne Matroonen gedraagen beb.
ben. gelyk VITRUVIUS, Lib. lIl. c. 3. meldt. In laatertyd
iF men op de gewondene Zuilen gevallen, welken van de
Beeldhouwers in het byzonder aan de Autaaren gemaakt worden.
Een onderrigt daarvan. boe ze naamelyk getekend rr.oeten wor.
deo, vindt men in BLONDELS cours d'Arcbitef/;ure· P. II Lib.
1. c. 6. p. 3 r. Seqq. en in meer andere Schryllcrs Echter
komt diergelyk et.!n Opfchik niet met de Re~elen van de v:\s.
t igheid overéên J en dierha[ven moeten deeCe gewondene Zui.
len zeer zeldfaam en met voorzigtigheid gebruikt worden.
ZUILEN DES HARTE. Hartpilaal·tjes. Men geeftdeefen naam
aan twee V!eeskoorden, die in de ooren en holligheden van
het hart gevonden worden. Deefe vleefchkoorden zyn als zoo
veele Spieren. die de holligheden waarin zy zig bevinden"
tragten te fluiten. Men heeft geloofd. dat 'er fommigen ter
opening en verwyder iog deezer deelen gefchikt waren, doch
dat is valCeh en onmogelyk; vermits de verwyderende bewee.
ging des harte, geene weefenlyke beweeging is, maar eenvouw·
dig eene Iydende verwydering. veroorzaakt door de tegenwoor.
digheid des bloeds. en de verflapping der faamentrekbaate Zuil,,:
vefelen.
ZUILEN DES MIDDELRIFTS. Zyn twee vJeefchzuilen, die
aan de Spieren van het middelrift. van wei ken zy de deelen
uitmaaken, die zig op de laatlle Rugwervelen en de eerl1:13
Lendenwervelen vas thegten, vereenigd zyn. en die verdeeld
worden [er doortogt van den nederdaalenden grooten ilJgader I
de Bor~tbuis en den ongepaarden ader.
Z UÎLENFORMIG LIGCHAAM. Zoo wordt génoemd • Ywelke
befchreeven wordt. als eene kromme Linie zil.:. by voorbeeld,
aan eenen Cirkel, Ellipfis, P'Tabel, &c. dusdanig langs eene
regte Linie naar beneden beweegt, dat zy telkens parallel
blyft.
ZUILENGETAL. Zoo wordt van Maurolycus genoemd het
Produél: uit een Polygonaal getal in zyne zyden. By voorbeeld
daar zyn de zyden IJ 2. 3, 4, S. 6. &c. de triangulaar- ge.
talen 1,3,6,10, I5,&c. Zoo zyn de Zuilengetalen, !,6.
1 S. 40, 75. <'te. Deefe Zuilen - getalen. die uit Triangulair.
gttalen OIltllaan. wordtm in het byzonder Columnae triallgula.~
res genoemd. Maar indien dezelven uit peotafjoll-1a,- gddlen
ontlhan, zoo hecten zy Colu:nwe Pentagollce. Z)'n zy Pro.
duél:en uit Hexa~onaal ge! <llt:n in hunne zyden, dan noemt
men dezelvcn COIUm1l4S be:iöagol1IJS.
X. DEEL.
Su
ZUl..

1010

ZUIL. ZVIV.

ZUILENSTELLING.

ZUIZ~

ZUPH. ZURe ZUT.

Zie de Artykels PERISTYLIUM en Co.
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ZUILENWYDTE of AFSTAND. lntercolumni!l11!. Zoo heet
de Perpendiculaar- Linie, welke van des As eener Zuil op
den as van de naalt - by!1:aande getrol,ken wordt. VTTRUVIUS
rekent dee[en afi1and flegts van den gelyk dikken St:!;~ft van
de andercl Zuil; en naar deefen gronrHî<ig vt'rdeelr by, Lib. lIl.
Cap. 2. de Gebouwen in vyfderhande {aorten. De eerfte foort
hed hy Pycnoftylos, daar de zuilen vyfModlllen van elkander
anhan ; de tweede Sy(1ylns. daar db ZlIilenwydte 6 Modulen
bedraagt; de derde Euftylos; deefe hef'ft de wydte van 6t
.. Mo::lulen , in plaats \'an dtwelke GOLDMAN 7 Modulen rekent.
De vierde no~mt hy Diaflylos, en heeft eene ZlIiIenwydte
van 8 Modu!en. De vyfde eindelyk heette Areoftylos, en haar
aflland had 10 Modulen, alle dt:weJke PERRAULT, in zynen
Fra"fchen VITRUVIUS pag 75 en 77 met tekeningen verklaart.
ZUIVEREND WONDMlDDEL. Is een GeneesmiddeJ,'twelk
gebruikt wordt ter leiniging der wonden en zweeren. Het
wordt doorgllands gemaakt met een afziedfel van gerst. en
eenvouwdige of faamengeflelde honig, gelyk de Roofenho.
nig, enz.
.
ZUlVERING. Zie het Artykel RECTIFICATIO.
ZUIZELING, Zie het ArtykeJ VERTrao.
ZUPH, of ZUPHA. Is een zeker kruid of eene Plant die in de
Roode Zee groeit. en niet alleen goed is om te eeten, maar
ook eene fraaie fcharlaken verw geeft.
ZURICH. Een der XIII Kantons van ZwitCerland. dat ten
noorden aan het kanton Schafhallfen , ten weften aan de kantons
Bern en Lucern. ten ooften aan het Graaffchap Toggenburg
en de Turgow, en ten Zuiden aan de Cantons Zug, Zwets
en Glaris grenst. Dit kanton. wiens Inwoonors allen den
hervormden Godsdienst toegedaan zyn, is een van de volk_
rykften, en het vrugtbaarfte in koam, hebbende ook aan
wyn en boomvrugten geen gebrek. Het voert by de atgemeene
Vergaderingen of La!lddagen bet DireEteurfchap, en beflaat
uit IX Landvoogdyen ,benevens 22 kleine Ampten. De Hoofd..
flad Zurich ligt alm de Rivier Limmat, die 'er midden door
loopt, en uit het Zuricher-Meir voortkomt. Zy heeft een
goed Tuighuis; is Ilaar de nieuwfte wyfe beveftigd. groot,
welgebouwd, volkryk en dl'yft goeden koophandel naar Duitfch.
land en It<ilien. inzonderheid met krip, dat aldaar gemaakt
w0rdr.

ZUTPHEN, Het Graaffchap of het kwartier Zutphen, Is
een gedeelte van het Hertogdom Gelderland, eene der zeven
Provintien van de veréénig::le Nederlanden. Het ~lenft ten
wenen aan de Betuwe en Veluwe, ten noorden aan Overysfel,
tea
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ten ooften aan het Bisdom Munfler, eDi ten Zuiden aan het
Hertogdom Kleef. De Hoofdfiad Zutphen ligt aan den Ys.
fel, alwaar die de Berkel inneemt. hebbende de Franrchen
in het J,ar 1672 haare Vefiingwerken geflecht.
ZUURBOOM. Zie het Arrykel BERBERISSENB10M.
ZUURBRONNEN. Aciduite. Zyn leevende, diit is heldere en
uit de aarde opwelIer;de mineraale wateren, van een verfchillenjen [maak. doch gemeenelyk zuur. Zy worden van een
fcherp ooderaardfch en mineraal zout bereidt, dienende zeer
tot gezondheid. Maar diergelyke Zuurbroonen zyn wegens
baare mineraaien • die zy by zig hebben. zeer onderfchei,!
den; want fommigen voeren yfer en vitriool; anderen Salpe.
ter, anderen Zwavel met zig. Acidulm artiftciales, door konst'
gemaakte zuurbronnen • zyn tot dien einde gevonden, om dat
het een iegelyk niet gebeuren kan de natuurlyke Zuurhron.
nen te bezoeken. Ook zyn de wateren. welken daaruit ver.
zonden worden,. op verre na zoo goed niet. als die uit de bron
zelve geCchept worden. Zy worden wel op allerlei wyfe toe.
bereidt, nogtans is de Mars de hoofdgrond en voornaamfia
. illgredient van allen.
ZUURDEEG. Fermentum. In het Fransch Le~ain. is eigenlylc
ai het geene 't welke in ftaat is om eene Stof te doen zwel.
len. en uit te zetten; om ze te doen ryfen. Derhalven ZVI1
'er ver[cheide foorten ; maar het geene men doorgaands zuur.
deeg noemt, is gemeen deeg. dat men heeft laateo ryfe"
en zuur worden. Het heeft veel vlug zout. zuur en olie in
zig.

H::t is goed om te verdeelen. te verdunnen, te verteeren •
te ontbinden en de ettermaaking te bevorderen.
ZUURING. Acet.Ja. Is eene Plant waarvan veele foorten zyn,
maar wy zullen hier alleen van de drie voornaamfie fpreeken, die men in de Keuken en in de Geneeskunde gebruikt.
1. De bladers van de eerfte foort zyn langwerpig. groen.
glinfierende en vol zuur fap. De fteel klimt anderhalf voet
hoog en draagt op zyn top kleine b!oemtjes met veele helm·
ftyhjes , die op den grond van de kelk vastgehegt, en a!1
in eene du:"bele rye • drie aan drie gefchikt zyn. Als de bloem is
.. fgevallen , volgt 'er een driehoekig zaad, dat roodagtig en
in een huisje benooten is. De wortel is lang, rood. en
geeft een wynkleur aan de Gerfienwateren. Deere Plant wordt
in de Moestuinen geteeld
2. De tweede foort fchiet dunne en kruipende fteelen, vall
een voet of anderhalf lang. DI;I bladers zyn gemeenelyk byoa
rond, fomtyds langwerpig te fpits toeloopen(~e, ble~k groen
van kleur. De bloemen eo het zaad komen met d!e van de
t:lrfie fQort OV~rQéD. De wortel is duo en VOollklujpende~
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7.7 wor,lt in de Moestuinen g~teeH, en als Salade geget!en.
Zy heät een alngenaamen zuuragtigen (maak.
3. D! dèrJe CO.1rt is mJar een hlnd hOêlg. De bhderen
zIn kleinen gelyken nau een lans. 0:: bloemen en /aa'
den ko:ne.l met die van de voorgnnde (oorten oven en •
doch z~ zyrl kreiner, troswyCe gerchikt. DeeCe kleine Plant
vertoo'1t tig geheel rood. vooral wanneer het zaad rYil is.
De wortel is kruipende, hout· en verelagti~. Zf groeit in de
velden op z~ndige p1aatCen. en is de zuurl1:e van alle Zuur in •
gen. De Schaapen eeten ze. waarom ze Oxalis Ovina Seu
verv~cin/J hett.
Alle de ZJuringen hebben veel weefen!ylt Zout in zig, Zy verfierken het hare; verwekken den fet!ult; verdryven den dON'
we lèrfh:lO het ver~ift, fluiten den buikloop cn de bloedingen'.
ZUURKOiK]ES: l\1~ak[ men op de volgende wyfft. Neem ge.
droogje kalJ1US w;:lrtelen; ra~pt die tot d;i[ gy een vierendeel
p01ds daarvan hoot. Neem dan ook een vierendeel pond ha.
nrmeel, met een vierendeel pcnd honig. en twee loot bo.
ter. Dit maakt men te faamen tot een deeg met fchoon wa.
ter. en dan uitgerold en verder aan reepjes geCneeden; zy
wJrden op e~ne gebot~rje Plaat gebakken. Men eet ze dea
morsens nugteren, voor de maagk waalt!n.
ZWAAN. C"jgTl!l!. Deefe fpant de kroon onder alle dc water.
voóclcn. Zy onthouden z:g doorgaans in Meiren en flroo.
men. Niettegenllaande de vederen en pluimen wit zyn • nog·
tans is de.: huid byna zwut; waarom ze een aartig zinnebeeld
zyn van een en Geveimden • die zig V<ln buiten anders vertoont
dan hy inwendig is. De ouden hadden met het vleeCch der
Zwaanen zeer veel op. PLUTARcHus,;n zyn Traélaat de
EJu. Camis. g~tuigt dat ze et:rtyJs van de Romeinen. in dui.
Here vertrekken. en met toegt:bonden oogen gemest zyn.
Mt!n leest Deutemomiwn XIV vt:rs. 12. dat de Vogel en, ,
dan is Racbam. als onrein aangemerkt, en den kinderen
Israels verboden wor,lt tt: celen. Dit woord wordt van
tommigen door Zltl.1ll1J vertJald. Doch de Letterkenners
en Vertaalers zyn h~t niet ééns. BV de Nederlanders wordt
ht:t door Pellika/Jn overgezet. In Mof.:ovien worden ze door
de Grooten gelyk G~nzen ~{;ko0kt en gebraaden gegeeten.
Zy zyn in den Zom;;;r vleefi.,:er en vetter dan in den Win·
ter; en offchoon de tamme Zwaanen eenfgfints beter tot fpys
dan de Wilden zyn. zoo h",bbcn nOi:rans de volwasfenen
doorgaands zwart en taai vleefch, hetwelke 'helyk het vleefch
v.ln alle andere watervogelen , veel onzuiverheid by zjg heéft;
voornaameryk om dat ze grooter 0'10 Ganzen en Eendvogels
zyn. Man wat aangJ3t de jonge ZWJanen, en die nog geen
j.ur ouj zyn, deden :tyn geene On.1Jll ó(;naame Spy;. Som
mi-
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migen bebben ze liever gebraadell' met kruidnagelen heiloo.
ken 's anderen daagfch koud op tafel. De jonge ZW3anen
zyn eerst geelgroen. gelyk de jon~e Ga.nzen. met zwarte hek.
ken· naderhand worden ze tegel'lerwlg of graauwroód met
geel~ bekken; eindelyk na verloop van een jaar bekom~n ze
roode bekken en rpierwitte pluimen en vederen, die jaar.
lyks tweemaal worden uitgetrokken, om 'er beddekens van
te maaken.
De oude Dichters hebben den Zwaan aan Pbrebu.r en de nrgon
Zanggo~innen geheiligd. Hierom was EOBANus H.lssus van
gevoelen dat meD geene Zwaanen behoorde te dooden n():h
te eeten.
Wat den vermaarden Zwaancl1zang aangaat. dien ze kore
voor hunn' dood gezegd worden te laaten hooren. dezelve is
een loutere fabel; niettegenftaande de ouden daarvan, als van
eene gewiffc: z;ak, gefchreeven hebben. Om van PLATO J
VIRGrLTUS, OVID1U~ en anderen niet te fpreeken • .MAB,TI~
ALIS, Lib. XIII. Epigr. 77. Zegt 'er dus van:

Dulcia defefJa modulatur Carmina Lingua,
Ctmtator Cojcnus fU/ieris ipJe Su;,
dat is:
De Zwaan met half befiorven tong
Zingt, of hy met hem zelf ten naare grave gong.
IJoch dit geheele verhaal wordt van PLINIUS, AELTANUS
en JULI us SCALIGER tegengefprooken. En trouwens, niemant
beeft ooit verzekerd dat hy eene Zwaan heeft hOQren zingen.
Wat de Jagt der wilde Zwaanen aangaat, deefe is in Dene.
marken een zonderling vermaak, en ge[chiedt naby de Eilan.
den, alwaar zig de Zwaanen in de Zee onthouden; als wan.
neer romtyds eenige honderd fluks gefchooten worden. '
De Zwaanen ver1linden de Kikvorfchen • als mede veel visch.
, waarom bet, hier te lande, aan een ieder niet geoorloofd i.
om Zwaanen te hebben; want een Zwaanmdrift te mogen
bebben. is een previlegie' die aan zekere Steden en Heer.
lykheden toebeboord; waarom men de Zwaanen geen kwaad
mag doen 7 hebbende o:n die reden een halsband om, waarop
bet wapen van den eigenaar fiaat.
ZWAAN. Cygnu.r. Is een zeer kenbaar Sterrebeeld in den
Melkweg, en wel in het noordergedeelte van den Hemel
tusrchen de Lier en Cepbeu.r. Hetzelve wordt uit 41 fielren
geformeerJ, waaronder 2 van de, tweede. 8 van de derqe,
J 4- van de vierde en J 7 van de twee volgende groottens zyn.
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De lenl!le en breedte derzeJven heeft HEVEL. In PrDdrD'IIl1J
Aflro llom iat. p. ] 88. Scqq. aangetekend, en in Firmam Sohiifc. Fig. K, in prent verbeeldt; gelyk ook BA VER 10 Urar/omet,ia, Tab. I gedaan heeft. Vermits dit geflernte de gecta~fJle
van een kruis heeft, wordt het ook van fommigen met SCHIC_
XJ\RT het kruis van ChriHus genoemd. SCHILLER maakt f'a~r.
uit het kruis met de H. Helena. WEIGEL integendeel de Tuit
met de Zwaarden l7~n ht:t Keurhuis Saxen. Anoerfints /leet
dit Gefiernte ook Adigrge. Adtgige, Adigegi • Arided, Avis.
Dedige. Digrgi. llim'JÎm. Ledll Adu/ter, Mivus, M"jr.
ti/us. Olor. Vu/tu,. cadens.
ZWAANENDEK. Een Heelkundig werktuig, dat door eel'e
fchroer geupend wordt. om eene wond te verwyden:n, rer.
wyl men d~ar de vreemde Ligchaamen met de kraan of Rd3.,enbek uitha~lt. Het is eene foort var. Spiegel, welkers V00r·
fie gedeelte breed en by wyCe van een Zwaanenbek verlengd
is. waarvan het zynen naam ontleent. Het is tegemwoordig
niet meer in gebruik. Het is beter dat de wonden met het
billourie verwydcrd worden. dan met diergdyke Werktui.
gen, die weInig gemak. beziuen. en van zoo gering eenen
dienll: zyn voor d~ in deefe gevallen noodige verwydermg.
ZWAANEN -GEZELSCHAP AAN DE ELVE. W~s een
Genootfch:tp van eenc: geleerde Orde, in het Jaar 1660 door
den Heer JOHAN RIST ge !ligt , tot wier teken hy cc:ne Vtr·
~ulde Zwaan, 311) een hemel~blaeuw lint hangende. verkoer •
en tot doelwit hadde om de DuitCche Taal en Poü[ytl te ver·
beteren, op d~t uit dit Zwaanen -GefdCchap, gelyk als uit ee.
f'en bogaard. nu en dan mter bekwa:Jmere Leden in de Palm.
ö:de of in h~t vruglbren!;end G~nootfchap moglen voert.
komen.
ZWAANEN - STAART. Zoo wordt genoelJfld ele Ster van de
tweede grootte, die zig in den Staan van de Zwaan bevindt.
Haare lengte is naar HEVEL op het jaar J 700. in ]0. J6 ' ,
45/: X; hasre breette tegen het noorden 59". 57/. 23//, In
ht:t Arabifch heet zy AcJide, Deneb, Adigege.
ZWAAR. Eene kleine munt in het Breemfche gebied. die
twee Iigte penningen geldt. en waarvan 'er vyf een Breemer
groot uitmaaken.
ZWAARDAGTIG KRAAKBEEN. Scutiformis Cartilago. Zie
het Artyl(eJ. ENSIFORMIS.
ZWAARDDANS. Dus noemt men in DultfchJand een Dans
der Mesrnaakers • dien ze met zonderlinge plegtigheden in de
St"d Neurenberg pleegen te houden. In het byzonder was
die zeer zonderling. dien ze in het jaar 1496. ter eere van
J}:::GI!LAUS, Helto~ van rommeren, door die Stad reifl:nde,
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en in bet jaar 1570 ter eere van Keifer MAXIMI LlANus de
11 gehouden hebben.
ZW AARDDRAAGERS IN LYFLAND. Waren, naar het
voorbeeld van de Duitfche Heeren in het jaar 1205 dOGr
Bisfchop ALBREGT tegens de ongeloovige Heidenen opgerichr.
lJadden den regel en de kleeding der Cill:ercien[ers, droegen
op de borst t\vee roode kruiswyCe over malkander gelegde
zwaarden, benevens eene roode Ster. Zy vereenigden zig
in bet jaar 1739 met de Duit[che Maria 's orde, dewyl zy
tegens de Lyflander~ niet ll:erk genoeg waren.
ZWAARD EN SPILZYDE. Betekent in de Rechtsgeleerd.
heid , voorn:Jamelyk in het Leenrecht, van de mannelyke en
vrouwelyde zyde, om dat de mannen oudtyds Zwaard en Schild
voerden; daar de vrouwen die te huisbieeven • de Spil om
garen te ffJwnen. gewoon waren te hanteeren.
ZWAARD KRUID. Is oorfprongkelyk uit de Weftfndiën; en
groeit thans weelîg in onze hoven. Het wordt door het [cheu·
ren van de wortels voortgeteeld, met violette bloemen van
drie bladen; doch het wordt in de Geneesmiddelen niet ge ..
bruikt.
ZWAARDRIDDERS IN HET KONINKR YK CYPRUS. Zyn
zeer oud, maar ook al voor lalJf, wederom te Iliete gt'gaan.
Zy droegen witte, /1I(;t liefdeknoopen in Ulalka:Jder gevlogtc·
ne, ll:rikken. wa:uin de letters Z en R, beurtelings door
malkander gel7logten waren. Daaraan hing eene eyronde Fi.
~uur van goud, waarin een zilv<::ren degen met een gouden
Geveft f1:ond, met dit opfchrifc: &curitas Regr;.i I de veiligheid
van 't Ryk) of. gelyk anderen meeneh, Pour loyauté mainte.
'l/,ir. om de Gerechtigheid te befchermen. Het hoofdfeeft van
de Orde was op den Hemelvaartsdag, en de Koningen van Je.
rufalem, Cyprus en Armenien, waren Grootmeef1:ers van
die orde, inwelke ook de Keifer Frederik de lIL, Va,ier van
Maximiliaan de eerll:e, geweell: is, die in zyne eigene Rcisbe.
fchryving naar het Heilige Land. de wetten van de Ord~
heeft opgetek~nd, die men anders nergens vindt, dewyl de
orde haare zaaken en belangen zeer geheim pleeg te houden.
ZWAARDVISCH. Een gell:ernte. Zie het Artykel XIPHIAS.
ZWAARDVISCH. Deeze vindt men h:er· en daar in de Zee.
voornaamelyk by de AntilliCche Eilanden in de We!lïndiën.
Zy hebben geene fcbubben, maar alleen een rimpelig vel.
gelyk een Rafp op den rug graauw, maar aan den buik wit.
Voort! hebben ze zeven vinnen, en aan den ll:aart, twee op ie.
dere zyde, en twee op den rug. Zy maaken eene zeer [nelle
beweeging. Ht!t zwaard dat voor :Jan zyn bek: i1:aat, heeft
aan iedere rre 27 witte of afchgraauwe tanden, die zeer ll:erk
en vall: zyn en de kop is, wegens defzelfs breedte, affe hu.
Ss s -1we-
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welyk om te zien. Dccfe Vifch poogt in den gmoten Oceaan
de HeerfclJ:lppye OVl~r alJt" ;Jndere Viffchen te hebben. Hy
Jaat zig dil.wils met den Walvjfch in den firytl, dien hy den
bLlik oprchenrt. By de oogen heeft hy luchtgaten. waardeor
hy het in;zcilokte water wederom hoog kan uitfpuiten. Het is
merkwaardig dat op de leun van MdTina, by de llraat lufTchen
ltaiien en Sicilien, àe Zwurdvifch met byzondere woorden.
die de Vlffcher~ eenigfints zing~n, uit de Zee naarboven ge
lokt wordt; want men verhaalt dat hy op het hooren van die
woorden zig aanfiond8 uit de diepte naar boven begeeft; wan.
l1eer hem een ander Viffcher met een drietand uit al zyn magt
in het Iyf werpt. en het daaraan vafigemaakte lange touw laat
fchieten. tot dat de Vifch. kragteloos geworden zynde. naar
het Schip getrokken wordt. ATHANASIU;; KIRCHERUS begrypt
het (ZOO anders het verbaal geloofwaardig is) als eene na.
tuurlyke zaak. en fchryft aan de woorden daarby uitgefproo
ken. die werking toe, om de inbeeldingskragt van den vifch
gaande te maaken en te verheugen. Doch dit gevoelen wordt
van ERASMus FRANCIscr wederIegd; en by meent dat, en de
wyfe van het vangen der zwaardvitfchen, en het roepen der
Egels in het HertogJom Crain, uit een zeker verbond met
den Satan ontfiaat.
Men vindt drieëtlei foort van zwaardviffchen, die een lang
zwaard voor hun hoofd hebben en die eigenlyk Priftis ge.
naamd worden. Anderen die op beide zyden van dit zwaard
prikkels bebben en die Su ra genaamd worden; nog anderen.
die in pl~ats van hetzelve een lange hoorn hebben. Dit zyn
die geen en , vanwelken men feden veele Eeuwen een vier.
\'oetig Dier (lP het land gemaakt en hetzelve als een Paard
befchreeven beeft. fchoon tot hiertoe niemant getuigt dat hy
zoodanîg een Eenhoorn gezien heeft.
ZWAARPUNT. Betekent zoo veel als het middelpunt van de
zwaarte.

ZWAARTE. Attractio. In de natuurlyko Philofophie, eene
onbepaalde bewoording, toepaffelyk op alle werkingen waar.
door ligchaamen hellen tot een ander. 't zy uit krugte van
deszelfs gewigt, magnetismus, eletlricitej[, of eenig ander
dergelyk vermogen.
Oller de eigerdykc betrekking van dit woord. kan lDen r,azlen
de Artyt.els

ATTRACTIE, COHEUO, ELECTRICITEIT.
TATIO. REFRACTIO.

G ll.AVI·

A:.ngaande de zwaarte, in opzigre van Gewigten.

Zie bet

Artyk~)l GEWICHT.

ZWAARTEKRAGT. Gravitat!o. Is de helling van het eer.e
Jigchaam lOt het andere, door middel van dcszelfi zwaane.
Zie het Artykel GUVITATIO.
ZWAAR-

ZWAAR. ZWAB. ZWACH.
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ZWAAR. VLAKTE. Zoo wordt in de Statica eene vlakte ge.
naamd waàrin het middelpunt van de zwaarte een es Iigchaams
gevonden kan worden. of die door het middelpunt der zwaar.
te van het Jigchaam gaat. Onder de zwaarte ver Haat men de
krag!, door dewelke een Ligchaam tegens het middelpunt
v_n den Aardkloot gedreeven wordt.
ZWABBER. Betekent eigenlyk een dweil, die aan eenen flok
v<Jl1gemaakt i~. om daarmede iets op te dweilen. het geene
men rlus Zwabberen noemt, en daarom wordt ook die geene
een Zwabbt:r genaamd. die zoodanig eenen Zwabber gebruikt;
waarvan het zeggen: 'Voor Zwabber 'Vaaren • zyn oorfprong
heeft, 't welke eene van de geringf1:e b{rlieningen aan boord i••
ZWABEN. Eene P,ovintie in Duilfchland, die ten oollen aan
Beyeren , ten zuiden 3~n 'Tyrol en aan Zwltferland, rera
wellen aan den Elzas en ten noorden aan de Neder· Palts
en :lan Frankenland grenl1:. 't Is el;n vrugtbaar IJand in
koo:n en in gr3s. als mede in wyn; en het wordt in het
Ooltenrykrche en Keiferlyke Zwaben verdeeld. Het eerfle
be5rypt de Landen enPJaatfen die het Huis Oof1:enryk in Zwaben
bezit, het andere bevat de overige onmiddelyke Ryksgoederen.
die door Vorl1:en , Graaven en Rykfleden daarin bezeten worden.
ZWABISCH VERBOND. Wierd in het jaar J48B. onder de
Regeering van Keifer Frederik de lIL, door de Standen en
Steden van Zwaben opgericht, met oogmerk om den vrede
en de ru!1: in het Land te onderhouden en de Roofkafleelen
uit te roeien. ten welken einde drie Rechters in het Land
aangefleid wierden. In den beginne wierd dit verbond maar
voor agt jaaren gefloo'en , maar wanneer men het nut daarvan
zag. wierd het van tyJ tor tyd, tot het jaar 1553 \'crlengd, na
welken ryd men niets meer daarvan gehoord heeft, nadat de
Landvrede opgerigt was geworden.
Z WACHTEL. Een gevouwen Lap linnen of andere flofFe, die
veel langer dan breed is. en gefchikt om eer1Ïg Jigchaam,.
deel te binden. 't Is het werktuig des verbands. De zwag.
tel dient, naar de dikte der deelen waarop ze gebruikt wordt.
haare lengte te hebben. De breedte wordt ook naar de om.
ihndigheden bepaald.
Het hnnen is de eenigl1:e flof niet waarvan men zig bedienen
kan om zwagtels te maaktm. Zy worden ook van zy:lcn flotfe
gemaakt t van leder, wolle, enz. De zwachtel wordt verdeeld
in ceD Iigchaam en twee hoofden. Deefen zyn de uiteindens;
bet Iigchaam is het midden. Zy heeft. naar dat de twee hoof.
den gerold zyn of niet. omlerrcheidcne benaamingen.
Het linnen dat tot de zwachtels gebruikt wordt moet net en
zagt zyn, bekwaam om wederfland te doen. zonder nogtans
hard te zyn. De zcomcn en kar.ten dienen ilfgefneeden Ie
S51 5
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worden, en men moet indagtig zyn dat het linnen met den draad
afgefneeden is, en dat 'er geen een draadje, dat hinderlyk
zou kunnen zyn, afhangt.
ZWAGER. Moet tegen een Zwager getuigenis der waarheid
geeven, of kan, by weigering. daartoe genoodzaakt worden.
volgens vonnis van den Hoogen'Raade, op den 2 December
1738, gegeeven. - Zwager betekent eigenlyk rchoonbroeder
ot zutlers man.
ZWAKKE TEKENEN' Zoo noemen de Anrologillen deeerlle
IS graaden van de Tweelingen, van den Scorpjoen lIn den
RoogCchutter. omdat zy Goor hunnen invloed de Ligcnaamen
. zouden verzwakken.
ZWALUWE. Hirundo. Volucris'Vaga, Cbelidon. In het Franfch
Hirondelle, is omtrent zoo groot :lIs f'en Leeuwerk. doch veel
llgter van Iigchaam. Zy heeft een kleine en korren bek; een
taamelyk langen en in het midden vanéén gefplitflen llam,
eene welgeproportionneerde gedaante, zwarte vleugels en een
witten buik; onder de keel een weinig rood, et) koree zwak,
ke pooten, "Daar zyn verCcheiden foorten van Zwaluwen, van
elkander in gedaante verCchillende. ARISTOTELI!S verdeelt ze
in! Domeflicce. Huiszwaluwen, Apodes , kortvoetigen en Fal
culae. luomgeklaauwde. PLINIUS onderfcheidt ze in DomeJli.
cte, Rrtfticce, Apodes in Riparice; doch SCALIGER in de gemee.
ne, zwarte en bruine; en GESNERUS in Domeflicce, Sil'Ve.
pru, en Riparice dat is Huiszwaluwen, die ha are nellen in
huiCen en andere Gebouwen maaken, Bofchzwaluwen en Wa·
terzwaluwen. De laatftgemelden nellelen aan holle, oevers
voornaamelyk aan den Rhyn,tot welken ook de Zeezwaluwen
behooren. Dergelyken worden byna door de gantfche
waereld gevonden. Zy beminnen gemeenelyk de warme Lucht,
maar trekken tegens den winter weg; doch het is onzt:ker
werwaarts. Men heeft dik wils eene groote menigte des win.
ters tu{fchen het gebergte, op zonryl,e plaat[en of in verrotte
en holle Eikenboomen; insgelyks by Meiren en Poelen tus.
fchen het riet, byna dood gevonden; welken opgenomen en
in een warm vemek gebragt zynJe, weder leevendig wier~
den, hetwelke nogtans niet lang duurt. Maar dat diezelfde
Zwaluwen. die weggetrokken waren, met de lente wederko.
men en hunne voorgaande wooningen betrekken. blykt daar.
uit, omdat men menigmaal eene Zwaiuw een roodes draad
om zyne pooten heeft gebonden, dien ze in het volgende
jaar wederbragt. Zy maaken haare neften lieft van wolle,
die zy den Schaapen uit den rug weeten te pikken. Dee[e
ne1l:en weeten zy zoo kon1l:ig te. bouwen, dat zy eo haare jon.
gen daarin voor de koude bedekt zyn. De ouden, zoo wel
wanner jes
wyfjes, wanneer ze den jongen het aas gee.
veil,
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ven, beginnen altyd ~an den oudLlen ; eR zoo 'er eene blinde
onder is, beLlrykenze de oogen met cheliaonia of fchelkens4
kruid. eens en anderm aal, tot dat ze ziende worden. Het
vleefch der gemeene Zwaluwen wordt gezegd zeer heet en
fchadelyk te zyn; maar dat van jonge en wilde, voornaame.i
lyk van Rhynzwaluwen, wordt gepreefen. Zy hebben in de
Geneeskunde ook hunne nuttigheid. De geneesmiddelen daar.
van zyn gepulverizeerde. en gedeftilleerde Zwaluw en; de
fieentjes in de maag of lever van fommige jonge Zwaluw en.
genl/amd cbtr!lidonii, zyn zeer vermaard. Eindelyk wordt ook het
bloed, de drek, miLl, en eyeren in de MerUcynen gebruikt.
ZWAL UWE-N EST. Zie de Artykels DAUCUS VULGAIUS en
NEOTTIA.
ZWAL UWE STAAR T. Queue d~ Rire1lde. Insgelyks PA'"
PENMUTS. Bonnet à Prétre. Zoo wordt het buitenwerk aan
eene velling genoemd, 't welk opzigzelve niets anders dan een
dubbelde rcb.ar'W~rk is. waarvan de lange zyden, PLAAT
CCLXX X. Fig. 4, AB beneden nader by malkander zyn dan
boven. maar van vooren naar het veld toe, is hetzelve rui.
mer, en by C nog eenen uitgaanden hoek;
ZWAL UWE-S TAAR T. Zoo heet mèn ook in ~de Timme r.
manskonLl eene foort van verbinding. waardoor twee houten
zeer naauwkeurig in malkander beveftigd kunnen worden. De
gefchapenheid van denzelven Is het gemakkelykLle uit de Fi.
X.
~uur op te maaken. Wannee r naamelyk. PLAAT CCLXX
zyde
breedLle
zvne
paal
ecme
de
nd
Fig. S. byeene n PaaJgro
in het midden. naar de gedaante van een Trapezium AB CD
erd wordt, zoo danig dat zyne zyde A B wel met de
getimm
.
twede tegen oV8rftaande breedLle zyde van de Paal parallel
gaat. ma3r eeniglints korter dan de eerfi:gemelde, maar de
tweede zyde van bet Trapezium CD nog korter dan deeCe is.
De paal nu, welke met deefe verbonden zal word~n, bekomt
aan de zyde, die zig aan de zyde van de paal, daar de Zwa.
luwefi:aart zig bevindt aanfluiten zal t eene juUt; naar den
zwaIuweLlaart uitgenomene noot.
ZWAL UWE STEEN . Zie het Artykel CHELtDONIUS LAPl!ZWAL UWE WORT EL. Zie de ArtykeIs CHELlDONItJM en
VINCETOXICtJl'4.
ZWAM . Is vad eene groote nuttigheid om fpoedig vuurtek un.
nen ontfteeken. door middel van een vuurllag. Het is eigenlyk eeDe foort van Champ:gnons, die men op de oude Eiken
en op andere Boomen vindt. Men moet ze in Water gaar
kook en , dan droogen en kloppen , dan wordçq zy in een.
Loog gelegd. gemaakt van Salpeter en Zwavel . en vervol.
gens in den Oven gedroog d. wanneer het zeer goed tot het
bovenftaande ~bruik is. In Duitfçhland, daar ~e Zwam o·
ver..
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vervloedig is, fiampt men 'er Souifdooren van, die verll [st
en goedkOOP velkogt worden; ook wordt het tot andere wer ..
ken gebtfigd.
ZWANGERHElD. Is de fil::Jt eener "rouwe, die ontvangen
beeft, en weeCenlyk eene vrugt in haarc:n fchoot dra~7.t. Het
geene de Hc:elmeeller doen kan om te onderzoeken of eene
Vrouw ZWJngeris of niet, b::ftaat in het volgen je. Wanr.eer
de Vroedmeeller een of twee zyner vingen met Olie of
verrche boter befmeerd. en de vrouw in ce ne g,::nakkelyke
~eftaJre geplaatst heeft, fteekt dezelve zyne Vmgers in de
Schede, en doet die op den mond der baarmoeder rullen I
terwyl hy zyne andere hand op het geringe gezwel houdt,
d,lt zig als dan 0)1 den buik der Vrouwe vertoonen moet. Dan
ligt by de blarmoeder op, en als hV voelt dat het gezwel
de hand geheel en al, en zonder flllélllatie terug duwt; zoo
de inl!ebragte Vmgers. de hand terug duwende, in de fche·
de, ook een volkomen tegen!1;ln:l voelen, is het gelooflyk
dat de vrouw wel Zwanger is, en men moet haar zeggen dat zy
bevrugt ,geoordeeld wordt. Deeze manier om den ftaat der
Z\vangerheid te kennen is van den ontleedkundigenHeere PETIT.
ZWART. O:n eene zeer rchoone zwarte fyne verw te beko.
men. moet Illen een dikke plt fieekerl in eene lamp die met
noo'ö:ie g-::vuld is, en die pit aanfteeken. Dan legt men een
tinnen fchotel op twee ftokken, boven de vlam, waaraan
de rook gaat zitten. Deert! gedroogi zynde, wordt verga.
derd. en geeft eene z~er fchoo!le fyne zwarte Verw, ten
dientle van ele Konstrchilders. Zie ook de Attykels Non.
ZW Alt TE GAL. Zwart vogt dat de Ouden aanmerkten als
de bloedmoer of de moer des bloeds. Zy was volgens hen,
met dezelve vermengd, diende ter voeding en aanwas. heb
bende geen eene kwaade hoedanigheid. Zy zeiden dat de
Milt die naar zig haalde, de Lever daarvan ontlJfic, zig
daardoor voedde. en het overCchot daarvan door de d umen
kwytraakte.
Daar is 'er onder de OJ:1en geweest, die dat. het geene wy
.komen te zeggen, aan het melancolieke vogt hebben toege.
fchreeven, cn de Zwartegal he3ben aangezien als een vogt,
dat van eene zeer kwaade hoedanigheid w~s. en als de bron
van onein,lig veeJe Ziektens. Anderen hebber1 dezelve onder
elkander verward.
•
ZWARTE GALUOOS]ES. Zyn twee klieragtige Ligchaamen,
die boven np en digt by de Nieren leggen, groot in de (erft.
geboorene kinderen, klein in de volwaÎl,men, en fietzer zyn
in de hooge van jHren. en die, wat hunne J:;eJaJntc betreft.
zeer verfchillen. H~nne zelf1landigheid is z~gt en flap, en
,Ineelt gemakkelyk. Zy zyn even all de Nieren, in het
Spons.
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SpOllSWeb van den Penszak , .gehuisveft en omzwagteld. Wan.
Jleer zy geopend worden, vmdt men daar binnen eene lang.
werpige en driehoekige holte, dewelke met een geel en
bruin en wat naar het zwart hellende Sap gevuld is. HUn
waar 'gebruik is tot nogtoe onbekend. De ouden zagen ben
lIan voor eene Zeefen een verJaatbak der zwarre Gal. De
Heer LIEUTATJD denkt dat het [ap, 't welk zy opl1uiten • zeepagtlg is, bekwaam om het bloed vJoeibaarer te maaken, en
dat het, In de aderen gaande. aldaar waarlyk deefe werking
doe~.
.
ZWARTE STAAR. Is ecne oogziekte, dewelke haare zit.
plaats in de gezigt .. zenuw of in het netvlies heeft.
De tekens biervao zyn, dat het oog uitwendig gezond fchynt
uitgezonderd dat de Oogäppel, als de ziekte verouderd
buitengemeen verwyderd ia. en onbeweeglyk blyft fiaan';
zelfs by de verandering van groote Duiflernis in licht.
De oorzaak dee[er ziekte is alles wat den invloed der dierlykct
Gec;fien zoodanig verhindert. dat de ziel geene gewaarwor.
ding van het uiterlyke voprwerp door de gezigtzenuw krygt.
Hiertoe kan eene al te [chielyke inval van fierk licht, al te veer
lee[en , heete koort[en t fiuipen , al te fierke omhelzingen.
Venusziekte, uitputting van kra~ten, eene waterzugt wegen.
de watervaten t en ontfieeking. gelegenheid geeven. Somtyds
is de oorzaak wel in het brein. gelyk in eene EplJepfie.
Wat de geneefing aangaat, hierin moet altyd acht op de oor.
z:jak geflagen worden, en niet veel worden beloofd; want
fomtyds is het vlees als verlamd, en alsdan is zy ongeneeslyk.
Somlyds helpt eene kwyllng.
By dee[e gelegenheid moeten wy hier ter opheJderiug der
,uifwerkfelen, die uit den tegennatuurlyken llaat van het net •
.vlies voortvloeien, aanmerken, dat hçt netvlies uit twee vliefen
bellaat, uit een binnenfie en een buitenil:e. Het binnenlle.
dat naamelyk tegen het glasvogt aanligt, is eene eenv.oudige.
veCt:lagtige, dunne en wiragtige Zelfftandigheid. door het wel.
ke ad.:ren en l1agaderen loopen, en dat zonder twyfel waler.
vaten bezitten zal. Het buitenil:e is I niet anders. dan' het
merg der gezigtzenuw. in een vlies uitge[preidt ; dat jg eigenlyk het werktuig waardoor de' voorwerpen aan de ziel gebragt
worden. Dit netvlies bekleedt de ganl[che Csroïdes, totaan
de ligamenta Citaria toe. doch is nog! ans aan den bodem des
006s het dikil:e, en wordt, hoe nader by de ligamenta J hoe
dunner. zoo dat het zig als eene taaie aym verbeeldt.
ZWARTE ZEE. Pontus Euxinus, Mare Nigrum. Ligt tus[chen Europa en Afia, zoodanig dat zy len wefien aan Rg·
manien en Bu/garyen , ten Looeden aan klein Taltyen en
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Clrcaslien, ten Dollen aan Mingrelien en Guriel. en te.
Zuiden aan Natolien lloot.
ZWART KRYT. Wordt in DuitCchland in de Mynen ge.
vonden. De Icalfaanen koopen het ruw van de Duitf~her9.
en als die het tot tekenen bekwaam gemaakt hebben. voor·
zien zy geheel Europa daarmede. Men heeft 'er tweederlei {oorten van. gemeen en fyn, het laatfie is zeer le.:ni ó
en laat zjg wel CnyJen.
ZW A VEL. Is eene vette vitrioolagtige bergl1:offe, van twee
(oorten : de lmundige Zwavel en de geele Zwavel. De lee.
vendige is eene gryle !1:ot. die IigtelYK in brand vUe!!t. Zy
worJt in Sicilien gevonden. Men mengt ze onder de Zalven
en firykmiddelen, om den uitflag van de huid te geneeftm.
De geele is de gemeene Zwavel, die tot het buskruid • Zwa·
velftokken &c. gebruikt wordt; dit is eene harde blinkende
flof, die ligtelyk gebroken wordt en vlam vat. DeeCe Zwa.
vel is zeer goed voor de borst; wederfiaat de verrotting en
het gift; geneest den hoest, benaauwde borst en befmettende koortfen. Het PecoElum van Zwavel is goed voor d::
LeverkwaaIen en voor overloop van Gal.
Z WEDEN. Is een der grootfie Koninkryken van Europa.
dat ten wellen aan Denemarken en Noorwegen; ten noor.
den aan het Noorweegfche Lapland en Rufchland, ten oos.
ten ook aan Rusland. maar ten zuiden aan de Ooflzee en
het Hertogdom CourIand grenst. Het bevat in de lengte
300 en in de breedte 260 FranCche mylen, zynde de lucht
daar'in zeer koud, echter gezond, en het land is byna overal met Rivieren, Moeraffen en Z~ën aangevuld. maar niet
overal bewoond; ook met groote Bergen en BosCchen voorzien, waarop weinig koarn wast. Deszelts rykdom beo
flaat in de, veefokkerye, in hout en in yrer. lood - en ko.
permynen. 't Is voordeeCen met Denemarken verfcheide.
maaien vereenigd geweell, maar heeft federt het jaar J 525
zynen byzonderen Koning bekomen, wordende de kroon
verkiesbaar gehoudeu tot omtrent dien tyd, toen Koning
GOSTAVUS geregeerd heeft, wanneer het tot een Erfkoninkryk
geworden, en waarby het tot de regeering van d~ Koningin
ULRICA ELENoRA gebleeven is. De Koning, beneYt:ns zyn
onderdaanen zyn den Lutherfchen Godsdienst toegeJaan;
voordeefen hadjen de vier Ryks' flanden • naalllely;' de Adel,
de Geel1:elykheid , de Burgerye en de lloeren1l:dOd. het recht
dat de Koning hen in gewigtige voorvallen op den Ryksda~
beroepen. en hunne toe!1:emmmg daarover verneem en moest;
maar in het Jaar 1680 wierd aan den Koning de volllrelite
Souvereiniteit overgegeeven. dus. dat hy na dit.n tyJ, zon.
\J\:r iemallt le vraJgen, alle hooge konioJ;lyke Rççhten in
00l·
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oorlogs·en vredenfiyd oefFenen mogt. De hoog{le Recht_
Èanken in dit Koninkryk zyn de Jufiitie - Raad. de Krygsraad.
tie Finantie· R:tad. de Kanfelaarye, het Koophandels • Gericht
en het .Bergärnpt. - Koning KAREL de XII wierd in het
begin van deefe Eeuw met Poolen en Ru!1and in eenen
bloedigen Oorlog gewikkeld. gaande in het Jaar I706. met
zyn leger naar Saxen. alwaar de vrede met den Koning Au.
GUSTUS te oud- Randfiadt gdlooten wierd. In het volgende
Jaar ging hy wederom Dnar Poolen, en voorts tot aan de
Rusfi:~:he en CoCakkifcbe grf'!flzen. en zogt den oorlog tegens
Ruslal.d met z~ge en overwinning te eindigen; maar het oor.
log< l;etult veranderde, want het zweedfche Leger wierd in
17C9 op den 27 Juny, by Pultawa. totaliter geflagen; en
de Koning genoodzaakt om na3r de Turkfche grensveftiDg
:Bender te vlugten ; alwaar by tot in I714 bleef, komende
den 22 November te StraalCond. en Cneuvelde in 1716 door
eenen KanonfdlOot t jn de belegering van de deenfche
Hierop wierd 's Konings Zufier.
Vefting Frederiksbal. ULRICA EUNORA, aanftonds door de vier Ryksfianden tot
I\oninginne uitgeroepen. waarby de Regeeringsvorm. tot hier.
toe ertfelyk geweest, weder verkiesbaar gemaakt, wierd • en
de fou'lereiniteit, die tot nu toe geduurd had, als eene vaat
het land ten hoogfie nadeelige zaak, Voor eeuwig afgefchaft •
en een groote Ryksraad aangefteld. zonder wiens raadpleeging en bewilliging de Koningin en haare Kroons· Opvolgers
niets in gewigtige voorvallen zouden durven onderneemen.
Eindelyk wierd ook haar koninklyke Gemaal. de Landgraaf
van Heffen - Caffel. den 2 April t 1720 tot Koning verkoo.
ren. en de langduurige Noordfche oorlog geëindigd. door den
vrede vanNyfiadt. den go Augufius 172 I geflooten. Hierby heeft
het Koninkryk Zweden. geheel Lyfland. Estland. Inger.
manland en een gedeelte van Catelien, waarin Wyburg en
Kexholm gelegen is. voor eeuwig aan Rusland moeten af.
Haan. en daardoor is de Zweedfche kroon gevoelig vermin.
derd; gelyk bet ook nog in volgende Oorlogen veele gevoe. Iige flagen gekreegen heeft. In 1741 den 5 december kwam
de Koningin ELENORA te fterven. In 1743 wiertt ADOLF
FJ!;EDRIK., Hertog van Holfiein Gottrop. en Biffchop van
Lubeek tot Throons. opvolger van Zweden verklaard. Zyn
Zoon en Opvolger. de tegenswoordige Koning van Zweden!>
GUITA vus. heeft zig. kort na zyne komst tot den Throon.
de fouvereiniteit wederom weeten te verwerven. en w0rdt
dies wegens door den Heer MARMONTEL. den Verloffer en
weldoener van dat Ryk genoemd; wiens roemrugtige Regee.
ring, voor zoo verre de bekende omwenteling zynes Ryks
a:mgaat. hv beloofd re zullen befchryven.
ZWEEPVATEN. Dat de gedaançe temer wingerdzweep heeft.
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De aderlyke "le~tingen die de zaadaders maak en. :\ls zy vapt
den balzak en de hallen. naar de uitmelkende aders weder
.
opklimmen. worden ald~s. genaamd.
ZWEER. Eene oude fchetdmg des geheels, en wel 10 een zdgt
deel. met wegknaaging der zelfftandigheid en uitloop '.~es etter,. Det:fe foort van fcheiding des geheels • gt'beun ,Ien Beenderen, eVen als aan de an,Jere dèeJen des ligcl:u'll7ls. Het is
altoos waar, dat wanneer dezelve in de be(!,ud(;t<;;r· :;Heel) DIaats
heeft, men daaraan den byzondcren naam van CariesofBeen·
bederving geeft; houdende dien van zweer voor de f.:bt'Îtling
des geheeIs in de zagte deelen.
De Z,veeren worden vel je~ld in inwendigen. uitwendigen.
goedä.artigen. en kW'lada'irttgm. Deeze Jaatllen bentten de
pokagtige. fcorbutieke. kropzweeragtige, kankcragtige, peftagtige. vergifte , gangreneufe. fphaceleufe, de drooge. de
farineufe. vergiftagtige. rottende, de chironeufe,. de invree.
tende Zweeren. de Wolf, &c.
De Zweeren worden ook verdeeld iJl verfche verouderde
oppervlal,kige en diepe. in fifluleufe offinue~fe fungeu[e,
en in harde of eeltagtlge. Zy .\Vorden brandende genaamd.
ah; men daar eene aanmerkelyke hitte in gewaar wordt) ronde of lange naar haare gedaante.
De wyze hoe de Z weeren ~eel~undig te behandeien • hangt af
van' den aart en de hoedanigheid der Zweer. In 't gemeen
zoo wordt eene Zweer gezuiverd van alle de onreinigheden.
die zig tegens de verééni~ing der randen kunnen flelten. De
masfa der vogten wordt door de bloedzuiverende, buikzuiverende en tot het kwaad gefchikte middelen, wa:.:rvan de ZweeJen huno' oorfprong hebben. verbeterd. Het wilde vleefch
wordt weggeknaagd door de brandmiddelen en door het yzer ;
de eelagtige randen word:!n verfrist. en door verbanden ver.
éénigd; doch zy worden altoos weder tot eene goede ettermaaking' gebragt • zonder hetwelke de Zweeren Iliet opjroo.
gen. en de daaruit voortkomende toevallen hoe langs boe
meer toeneemen.
\Vanneer dan de Zweer gezuived is; de randen verfrist zyn;
het kwaad:: en weelige vlee[ch verteerd is; de vleefige uitwas,
fen vernietigd zyn; de konyns holen geopend en de etter boefemen gezuiverd. dan worden daarop z1gte ettermaakende mid.
delen gelegd; en als men door den lee'vens regel en het dieet
gekomen is tot eene behoorlyke e!termaá~ing. dan de Zweer
IIls eene eenvouwdige wond behandeld. en het lidteken op
dez::lfde wyze als van alle andere wonden geneefen.
Z WEES RIK. (In de A;zatomie.) Is een klieragtig, langwerpig
li,;chaam, dat va!lbov~n afgeronde is, en vanonder in twee of
d~e io'Jbi;:n. WJ:lrvan de linker de langfle is. verdeeld is. Deo.
fit
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{e klier is in de vrugt van eene zeer aanmerkelyke grootte, Illid·
delmaatig by de kinderen, en zeer verminderd in den ouder.
dom. Men merkt daar eene ,,:itagtige en fomtyds een weinig
rofagtige verw by de kinderen 10 aan. In eenen gevorderden
ouderdom wordt die het allermee1l: donkerverwig bevonden.
De Zweesrik ligt voor het groot1l:e gedeelte tutrchen de verdubbeling van het boven1l:e voor1l:e gedeelte des middenfchots.
en de groote vaten van bet hart, waarvandaan Z'J zig een
weinig uitt1:rekt boven de uiteindens der twee byzondere boril!
vlieren, en is bygevolg ten deele buiten de holligheid der
borft. Zy wordt in de vrugt en in heele jonge kinderen
byna zoo veel buiten als in de bor1l: gevonde~. Haar gebtuilt
is tot dus verre onbekend, en men gelooft dat Zy geen gebruik
heeft dan in de vrugt, het geene nergens anders op 11:eunt
dan op' verbeelding.
ZWEESRIK. Een Kalfs·Zweesrik is een delicaat eeten. Z'i
zit by de keel vlan het Kalf. De Franfcben bereiden ze op de
volgende wyfe: wafch dezelven wel fchoon, en zet z~ blank
uit te trekken, eer11: in kookend J en vervolgens in koud wa.
ter J en leg ze dan op een' doek en droog ze wel af. Doe
ze in een Casferol of 1l:oofpan met wat gefrnolten fpek en fyne
kruiden J zout J peper, wat moesferons en fneedjes aardpeeren. Zet het te Hooven op het vuur; doe 'er wat kalfsnát
by. en laat bet op een weinigje vuur Jangfaam gaar 1l:ooven;
fchep 'er het vet fchoon af, en bindt de faus met de jeu van
het kalfsvleefch, wat geQ:ooten befchuit en fap van citroenená
ZWEET. Zie het Artykel SUDOR.
ZWEETBLAAREN. Zie het Artyk~l SUDAMINA.
ZWEETDOEK. Zie het Artykel SUDARIUM.
ZWEET. (ENGELSCH) Zie het Artykel SUDOR ANClLIcrit ..
ZWEETGATEN. Zie het Artykel PORr.
ZWEET PUISTEN. Zie het Artykel SUDAMINA.
ZWEETMIDDELEN. Zie het Artykel Sl1DORIFERA,
Z WELLEN. Door de verftopping der vaten van het deel dat
zig opligt, dik en opgeblaafen worden.
ZWELLING. Eene uitzetting of opligting vali eenig deel del
Iigchaams boven de naruurlyke oppervlakte. Daar is eene
phlegmoneufe of ontfiookeue zwelling en eene oedemateufe of
zagte. Zy wordt ook verdeeld in eene gemeene of aJgemee..;
ne en in eene byzondere.
ZWEMMEN. Dit wierd eertyds onder de Oorlogs.en Ridder_
lyke oeffeningen geteld. De oude Romeinen hadden voor.
naamelyk hun zoogenaamde Calnpur Mdrtius. alwaarze den
jongen Adel en aankomende Sol daaten in het vegten, worHelen en 1l:eekfpellen oettc:nden; en zoo dra dit gefchiedt
was. moefi: zig die jonge Ma~[cbap, in den Tyber fpringelJ
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de " bet ftof afwaifchen, en zig van cie vermoeidheid ver·
ver [eh en; teffens her Zwemmen leeren , als welke kunfl: den
voornaamften veldheeren, gelyk JULrus CCESAR en anderen.
,naar ook den gemeenen Soldaaten. dikwJls grootelyks is te
11:ade gekomen. Als derhalven iemant, noch tOt het ftaatsbe.
mer, noch tot den Oorlog bekwaam was, zeiden ze by wyfe
van een fpreekwoord: Neque literas. mque natare didicit,
dat -iso: hy heeft noch letteren, noch zwemmen geleerd
ZWEMMENDE DORPEN.Zie het ArtykelVLIEGENDE DORPEN.
ZWENKFELDERS Worden dus genoemd naar CASPAR ZWENK.
FELD, een Stlefifch Edelman, die in de XVI Eeuw geleefd
heeft, en zeer aan de Geeftdryverye, als ook aan de lf:er der
wederdoopers toegedaan was Zyne voornaamfte gevoelens
waren de volgenden: de Heilige Schrift zoude niet Gods
woord. maar alleen een getuigenis daarvan zyn, en bygevolg •
Chriftus is het waare woord Gods in ons; het Predikampt en
de bediening der Sacramenten was niet noodig, behalven den
doop, die alleen aan de bekeerden moeft gefchieden; zynde
voor het overige het genot van het Heilige Avondmaal, in
het geloof, of in den Geeft, genoeg; de Rechtvaardigmaaking
beftond niet in de toerekening van Chrif1:us verdienftèn, maar
in de vernieuwing van onze harten. &c.
ZWENKRAD. Is een Rad. rondom zynen afch dusdanig met
zwaare gewigten aan zyne Peripherie voorzien. dat het door
de ontvangene kragt in ftaat :s, by vermindering van de kragt
of daar meer krag! Boodig is, de gemelde ontvangene kragt
tot de beweeging aan te wenden, of door een geftadigen loop
en kragt, de Machine, teffens in een geftaadigen loop en kragt
te onderhouden. Tot de befte zwenkradercn dienen de ronde
fchyven. wanneer zy dun en nogtans zeer zwaar zyn. Echter
moeten alle deefe Raderen de eigenfchap hebben. dat zy fnel
rondom loopen; want hoe fneller hun loóp is. zoo veel te
meer werking en nut kan men daarvan verwagten. Hoe kleiner
nu diergelyk een Rad is. zoo veel Ie fnelIer is des zelfs beweging, en deefe is integendeel zoo veel te langfaamer hoe
grooter het Rarl gemaakt wordt. Daar men dierhalven geenen [nellen loop van dit zwenkrad noodig heeft. moet men
hetzelve maar groot maaken. Hoe voor het overige dit Rad
byeene Machine voordeelig aangebragt , en in welke geval.
len hetzelve gebruikt moet worden. daarvan handelt breed.
v ,"g LEUPOLD, in zynenTbeatro Hydraulico, Tom.n. §. 116.
ZWERM. Bye. Zwerm Is eene vergadering van een verbaa.
fende menigte faalTIengefchoolde byën, waaronder een gevonden wordt, grooter en fchooner dan aJle de anderen. hebben·
de een angel die fcherper is, en voert als Koning. gelyk
vcele Natuurkundigen aangemerkt hebben, de reget:ring, t;n
wordt

Z WIT.'

102.7

wordt door alle de anderen gevolgd en gehoorzaamd. Deefe
Zwermen worden door de Bjenhouders. in daartoe verwaar.
digde Byenkorven opgehangen en bewaard. waarïn 1.y als dan
hun honig bereiden.
ZWITSERLAND. Een groot Landfchap in Europa, 't welk
ten 'loorJen aan Zwaben en den Elzas; ten wellen aan het Fran.
che Cnmpté, ten zuiden aan het Meir van Geneve. het Wal..
lizeriand en het Hertogdom Milaan, en ten Oollen aan
Graauwbunderland en Tyrol grenst. i1:rekkende des zelfs
len.;te 'lig op so, en de breedte op 30 DuitCche mylen uit.
De Inwooner~ van rlit magtige gemeenebest zouden hunnen
na'llTI, volgens de Hillorien, van het vlek Zwits hebben.
alwaar in het jaar 1308, her Zwitferfche verbond met Urien
UnterwaJden zyn begin heeft genomen; zynde die Natie reeds
56 jaaren vnor Chriftus geboorte. ten tyde der Regeering van
}ULIUS CJESAR. onder den naam van Helvetiers bekend ge~
weest, die nevens de groote menigte. en niet genoegfaam
voed[el van hun bergagtig Land trekkende, te raade wierden
om 1'2 Steden en 400 Dorpen in hun Land Ie verwoei1:en en
te verbranden, en met 868000 mannen in Gallièn of Frank.
ryk te vallen .en dat Land Ct: hebouwen. Maar JULIUS CJESAR.
door de Galliers tot hulp verzogt zynde. kwam met een mag~
tig Legl:r op hen af ~ en wInneer het tot een desperaat geveg
kwam. behield JULIUS CJESAR de overhand. wordende van
de Helvetiers over de 200 000 man ter neder gemaakt.
en wel 100,000 gevangen genomen. Ondertuifchen ]ULIUS
ClESAJt bedugt zynde dat de Duitfchers over den Rhyn
mogten komen, om het verwoest Helvetien in bezit te
neemen • dwong het overfchot wederom naar hun Vaderland
terug te Iteeren en dat weder aan te bouwen. en zulks onder
de Romeimfche Heerfchappye. Naderhand is dat Land aan de
Bourgondifche Koningen. en na derzelver eindiging, aan
Frankryk gekomen, waarvan het in de verdeeling tot het
Lottharingfche Ryk geflagen wierd. En wanneer in dit RyI'
wederom eene verdeeling gefchiedde. kwam dit Land tot het
Duitfche en eindelyk tot het Arelati[che Ryk. Dienvolgens is
het aan de Duitrche Keifers geraakt. en wierd mede tOt het H.
Roomfche Ryk gerekend. wordende dat Land door Keiferlyke
Landvoogden bellierd. die naamelyk uit het Ooi1:enrykfche
Huis wegens hunne knevelaaryen de eerlIe oorzaak waren
van ongenoegen by de Inwooners te vewekken; gevoegd by
de Keiferlyke bevelen, voor omtrent 400 Jaar door Keifer
ALBERTUS gegeven. wier oogmerken behelsden, om door de
Landvoogden hunne vryheden te befnoeien, en dus langfaa.
merhand te tragten, dat het g~ntfche Land erffelyk met 00fienryk vereenigd wierde. Madr in plaats dat de Landvoogden
Ttt 2
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met glimp 20uden te werk gaan, gebruikten zy verkeerde
dW3pgmiddelen. waartt!gen die van Zwits, Urj en Unterwal.
den, als de eert1:en, zig 33nkanteden; en vermits de verme_
tele kwellingen der L'mdvoogden al verder gingen. zoo maak·
ten ettelyke van deefe Ingezetenen in het jJ~r 1307 'q~cn de.
zelven een heimelyk verbonj; word(~nde h'Jll voorneemen in
bet jaar daaraan, door de hoofdep WILLEM TELL, WERNER
S'i'OUFFACHER. ARNOLD VAN MELCHTHAL VAN UNTERWAL_
DEN en WALTER FURSTEN VAk URI. ter uÎtvoér gebragt ;
wanneer op Nkuwjaarsdag de L:mdvoogden, ten deele ver.
moord en ten dee!e uit het Land verjaagd wierden. Dus is
Is den beginne het Zwitferfche verbond door de genoemde drie
Cancons bet eerst geflooten. en in het Jaar 13I5 met eede
beveftigd geworden, waartoe zig ook naderband , in het Jaar
J 35~, van wegens de behaaglyke vryheid. nog vyf Landfchap.
pen gevoegd hebben, als: Bern, Lucern. Zurig, Zag en
Glaris, wordende dezelve in 't geheel de 8 oude Oorden of
Cantons genoemd. die te raamen eene diergelyke verbintenis
gemaakt hebben. waardoor zy in fiaat waren. om tegen alle
Keiferlyke onderneemingen hunne vryheid te handhaaven. En
vermits zy door Frankryk daarin onderfieund wierden, zoo
hebben ze ook wederom aan die kroon groote dienften gedaan. voornaamelyk in den Bourgondifchen Oorlog. wanneer
ze in het Jaar 1477. den Hertog van Bourgondien. Caral
de Stouten , ten eenemaal vedhgen hebben. In deefe gefield.
beid der Zwitfers. als een beroemd volk. floegen zig nu en
clan tot hen nog 5 Landfchappen of Provintien • als Bafel •
Schafhaufen, Fryburg. Solothul"D, Appenzel, welken men de
nieuwe Oorden noemt, en waarmede het gantfche Ligchaam
tegenswoordig uit XIII Cantons befiaat. en waarvan ieder
eene byzondere vrye Republiek verbeeldt, die door Landvoogde geregeerd wordt, welken magt hebben om wetten te maa·
ken en te vernietigen t ook fchattingen te eifchen ; maar in
gewigtige Staats-, oor1ogs, en vreàenszaaken fiaan deefe 13
Cantons in één verbond. en wordt het Zwitferfche Eedgenootrchap genoemd, invoege zy in het Jaar 1648, in den
Wefiphaalfchen vreden, haare Souvereiniteit verkreeg. en door
alle Mogetoheden voor een vrye Republiek verklaard wierd.
Behalven dit Eedgenootfcbap firekt de magt der Zwitfers zig ook
uit over andere Landen en Steden. die hieronder genoemd
worden. en welken niet Eedgenooten, maar alleen onderdaanen genoemd wordcm. Insgelyks ook over Landen. die
noch den naam van onderda~nen. noch die van Cantons •
maar van toegevoegde Oorden hebben, welke belangen eigenlyk daarin befi:aan. dat ze van het Eedgcnootfchap, als
met hetzelve in verbond t1:aande, befchermd worden. Belangende het Kerkelyke en Politie- weefen , zoo zyn de Can·
tolU
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tons Zurich, Rafel, Bern en Schaufhaufen in 't geheel den
Hervormden. Goasdienfl: toegedaan. In de Canrons Glaris
en Appenzel is de Roomfch Có.ttholyke en gereformeerde
Godsdienfr gemengd; zynde de Cantons Lucern. Zwits.
Zug, Freyburg. Solothurn. Uri en Unterwalden, tel! t:ene·
maal Roornfchgezind. - De Roomfchgezindt: C~ntons hou.
den hunne byzonclere Caameokomlten of Landriagen • te Lu.
cern; de Gereformeerden de hunnen te Ar'lu. maar alle
Cl)ntons te faamen hLinne algemeeiJe Landdagen te Baden.
De bovengenoemde Z witferkhe Onderdaanen zyn: het Land.
fchapje Virud; het Graaf[chan B3der; ; de vrye Ampt::n of htt
Graaffchap Rore; de Heerlykheid Willdegg. hé'( Thurgow.
Rheinthal, Sargants, G?fl:er, Murren. Granf~n, ûfben, Lu.
ga no , Lovarno. Mendrifi, Val Mahia, B.:linzolla, Riviera,
val Brenna < enz.
De zoog<:noemdt toegevoegrJe Oorden of Bondgenooten zvn :
Graauwbunderland; het wat:ifc,tlaé),i: de 3td en het Landfchap
Biel; het Graafr~hap Neubutg ot Neurchatei; de Republiek Gene.
ve; de Stad en de A btdye van Sc Gal! ; de Stad MUlhaufen , enz.
Voorts is het een Land} d~t van namure • wegens de me.
nigte der Bergen. ~eker en bevefligd is, en dierbalven ~e.
brek van koorn beeft, echter. wegens de he~rlyke Valleien,
niet alleen 'met goede weilanden en Veefokkéryen, maar ook
met keurlyke wynen en zilvermynen voorzien is. De Inwooners zyn doorgaands groot en frerk van Ligchaam. en van
inbor1l openhartig. getrouw, oprecht. naarflig' en met wei.
Jlig vergenoegd. Zy 1laan kragtig op hunne vryheid, datze
daarin niet benadeeld worden; zyn dapper in den Oorlog ~
en vermits het een volkryk Land is. zoo worden veelo.
Itrygsbenden door hen aan vreemde Mogenheden • voor geld
overgelaaten, en die ook gewoon zyn om hunne Lyfwagten
uit de Zwitfers. wegens derzelver getrouwigheid. op te rich.
ten. Voor het overige zyn zyook in fraat. wanneer de nood
het vereischt. om in tweemaal vierentwintig uuren. honderd~
duifend man in het veld te brengen.
ZWOLFFERRECHT. Of Twaalf. Mannen· Gericht. Is een
Gerichtshof • dat de Koning George Podiebrat van Bohemen.
in het jaar 1459. in de Silefifche Vorftendommen Zweidnirs
en Jauer ge1ligt heeft. Het worrlt alle vierendeeljaars te Zweid.
nits gehouden. en de zaaken der minderjaarigen daarin afge.
daan. De gevolmagtigde Landshoofdman van deefe beide Vor.
ftendommen. prefidetrt daarin, 3l\nwien vier opper· rechters
en twaalf onder eed 1laande adelyke Raadtm, als Byzitters.
toegevoegd zyn.
ZWOLLE. K~ne goede koopftad in de Provintie Overyffel.
in de veréénigde N ederl3nden, aan de kleine RiVIer de Aa.
lIaare Vel1:ingwerken zyn in den jaare 16]'!. door de Fran
[ehen geflecht.
Tt t 3
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ZWYMELING.. Zie het Artvkel VERTIGO.
ZWYN Sus, Poreus. Dit Dier heeft verfcheide naamen. Verres
is de Beer, of het ongeJubde Zwyn , maar Majalis mas, een
gefoeeden wyfken Scropba is een zeu~ of zog, die Biggen
beeft. PorcelluJ' Laélens, een zuigende Big, gelyk een Speen"arken Delicus. Het wilde Zwyn is zeer grimmig en on vert.
zaagd, waarom het nu reeds met zyne flagtanden gewapend
zynde. bezwaarlyk op de vlugt gedreeven wordt. Het gaat
kloekmoedi~ in den dood. en weder/hat zoo wel jaagers als
bonden. Zy gaan by troepen, en op de wyfe als eene kudde,
uitgezonderd de groote Houwers, die zig alleen onthouden.
behalven in den Brons-ryd. Dit Zwyn onthoudt zig gemeene.
lyk op eenzaame en bergagtige plaatfen • ook O[Tl!rent Moe.;
raffen. onder Eiken- en Beukenboomen. ook by allerlei wild
Ooft. Het is uitermaate fcherp van gehoor. Als 'er een door
andere wilde Dieren of door Honden aangetaf!: wordt. flaan
ze malkander allen by. en gaan op den gemeenen vyand met
de uiteri1:e verwoedheid los. Als het wilde Zwyn drie jaaren
bereikt heeft, verlaat het de kudde van anderen. en woont
alleen, tot den bronstyd toe. Zy werpen veele jongen. door.
gaands in Boffchen. alwaar Eiken- en Beukenboomen, met
wild ooft gevonden wordt. Dit gefchiedt gemeeneiyk in April.
De Biggen der wilde Zwynen zyn in den beginne met roode
en witte. ftreepen omringd, doch die met den ouderdom zwart
bruin worden. De Zeug verdedigt haare jongen uit alle haare
magt; en als ze knort. verbergen zjg de Biggen onder de
{!:ruiken en het naai1:e loof. Hier fchuilen zy zoo lang, tot
dat de oude wederom een teken geeft, dat ze weêr te voorfchyn mogen komen. De Biggen blyvell zoo langbydeZeug,
tot dat deeCe over het jaar wederom jongen werp!; alsdan
blyven ze alleen faamen, en geneeren Zlg zoo goed als ze
kannen. In het derde jaar is haare bronstyd, en zy worden
alsdan eeri1: bekwaam om te paaren. Sedert dien tyd. zyn ze
niet meer fchuw. maar i1:ellen zig te weer tegens hunne vervolgers Omtrent St. Maarten begint den brons!yd. duurende
vier of vyf weeken • als wanneer de zwakkeren zelfs van de
fierkeren vervolgd worden. Zy zyn zoo Herk dat ze een
Menfch of wild beeft met één en nag dooden kannen. Z'I
komen met alle hunne Tanden ter waereld. Vier worden
eigenlyk haare wapenen genaamd. met deonderften vanwdken
zy op het alierCchadelykfte kunnen kwetCen. Zy leeven van
twintig tot dertig jaaren_ Het Zwyn maakt zyn fpoor grooter
en meer genooten dan de Zeug, die, voornaamelyk als ze
m.et jongen is. de klaauwen verder uitfplyten; en anderfints
een Cmal Cpoor maakt. Aan h<!t woelen en wroeten kan men
'van de grootte des fnuits oordeeleo; en aan de Moeraff~n en
Haan!
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flaande wateren, inwelken zig het Zwyn wentelt, gcJyk ook
aan de Boomen , aan welken het zig, uit de wentelingen ge.
komen, wryft, oordeelt men van zyne hoogte. De Jaagers
beloeren ze op de boomen • naby hunne gewoone Lc:gf;rs, en
doorfchieten ze; of ze worden met netten en paaltn omringd,
en of uit een fchutfel. of van een wagen geveld, of Olet
geharnaf1:e Doggen gehitf1: Doch dit laarfte is het geva~rlyk,
fie; want als het Zwyn door de honden dus woedende ge.
maakt is, loopt het op den naallen jaa~er los. die het of uiet
zynen zwynfpriet behendig moet treffen, of, zoo hy mill:,
plotfeling op zyn aangezigt ter aarde vallen, als wanneer hy
ten minlle door het verwoedde Zwyn wordt overloopen. ten
zy hem anderen opfl:aande voet omzetten. Voorts is de wilde
Z wynenjagt ,gelyk die der Herten. Alleen Iyk moeten builen de
paaIen en netten, mannen gelleld worden. om te beletten
dat de zwynen dezelven niet omwroeten en overhoop werp,en.
Doch deere jagt moet omtrent St, Mdarten gedaan worden. als
wanneer de wilde zwynen van de Eikelen en allerlei hOUlöofc
doorvoed! en vet zvn. Naderhand worden ze wederom mager.
ZWYN - EGEL, Zie het Artykel EGEL.
ZWYN - STEEN, Zie het Artykel SAXUM OUILLUM.
ZYDE. Ruwe Zyde, Zie het Artyl,el SERICUM,
ZYDE. Zoo heet in de Geometrie of Landmeetkunqe, byeen.
figuur. eene Linie, die een gedeelte van haaren omtrek is.
ZYDE KRUID. Is eene zeer nuttige lndiaanfche Plant, of
veel liever vlas. Men vindt dit Gewas veel op vogtige plaatfen, aan, het gebergte. De wortel is' vol kwatl:en, en het
blad zoo breed als de kling van eenen degen, midden en om.
trent den wort.el eene hand dik. doch dunner aan de zyden
en boven, alwaar ze fpits toeloopen. Zy zyn wel twee roe.
den lang en getakt gelyk een zaag. Als deefe bladen eene
zekere grootte bereikt hebben, worden ze door de Indiaanen
afgefneeden, in de zon gedroogd en geklopt; wanneer zy 'er
een fraai vlas van maaken, tl:erker dan gzIlIecn vlas. Dit vlas
is van gedaante. gelyk eene me;;nigte in een lederen zak gewikkelde dralden. Deefen draaien zy te faamen en maaken
'er vademen of draaden van, zynde tot allerlei zaaken'nuttig,
De fchoenmaakers op Jamaica gebruiken ze als Pekdraad. De
Spanjaarden braaien 'èr koulTen van, die zeer duur verkogt
worden. Ook wordt 'er een [aart van geele kanten van ge.
maakt.
ZYDELYKE ADERBOESEMEN. Deefe boe[,;:men zyn twee
holligheden, die als twee groote takken van den bovenfien
overlangfchen aderboefem maaken. De eene is aan de rc;d.•
ter' en de andere aan de linkerzyde gelegen. Zy gaan langs
den grooten omtrek van het overfpanfel des agterbreins. (:fl
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ftrekken zig uit tot aan het voet !luk des f1:n!O'uitlleckfels Van
de Jlaapbecnderen. Daarvandaan maaken zy, r.ederdaalende.
eene groote hogt, dan eene kleinere en hegten zig vafl: in
de zydelyl\e Gootklieren van den bodem des bekkeneels,
wiens loop zy volgen tot aan de gefeheurde gaten, en tOt
lIan de kuiltjes der halsad~ren. De mik. welke hen veroor.
zaakt, is altyd niet eveneens. Een der zyboefemen fehynt in
fommige onderwerpen het vervolg des bovenfien overlang·
fchen boefems te zyn, en de andere een tak daarvan. Dit
verfchil wordt byeenigen aan de rechter hy anderen aan de
linllerzyde gevonden. Eindelyk zoo is een deefer boefemen
i"omtyds hooger of Iaager en fomtvds grooter of kleiner dan
de andere.
De holte der Zyboefemen is driehoekig, gelyk die des bovenlle
Ol'erlangfchen, en met een eigen vlies voorzien. Men merkt
daar ook adermondjes op, gelyk io de meefie andere boe fe .
inen van het barde harffenvlics. De agterile oppervlalue of
~e uitwendige, is gem2akt door de uitwendige plaat van het
barde hars fen vlies , en de twee andere oppervlaktens door de
inwendige plaat. De tlvee aderboeCemen, uitgaande door
bet agterdeel der opening van den bodem des bekkeneels,
die de gefcbeurde gaten genaamd worden, verwyderen zig ,
en maaken eene foort van blaasje, evenredie met de kuiltie~ der halsaderen. alwaar zy in deefe aderen eindigen.
~YDEN. Deefe D:l:lm wordt voornaamelyk gegeeven aan de
Zydeelen der borst, vervolgens aan de Ledcmadten en de Zy.
ol:elen van het overige des Iigchaams dl?or den invoer der
eerfie henaaming. De zydcn zyn door de bolrondte der rib.
be, naarbuiten en door haare holte binnen in het ligehaam
gemaakt. Zy huisvefien de twee lobben der long, waardoor
ze geheel en al zyn opgevuld.
Z00 het gebeurt dat de zyden der borst met eenen degen, of
l .. et eenig ander werjtuig gellookcn wor":cn, zoo dat de
Steek in de holligheid indringe, houdt d() long van dien kant
op haare werking te doen. Om dat de ui~wendige lucht, die
de opening indnngt, en op dit werktuig pem, hetzelve belet
zig uit te zetten. Doch de andere Long. die door het mid.
dcnfchot gefcheiden is, ontvangt en zendt de lucht weder
"ry t, rug. en de ademhaaling gaat haaren gang.
ZYDENROL. Anco. Is een Cleraadje, boven, van weers.
, l;:mten aan het hoofdcierfel vaD el!ne Deur, Plaat CCLXXX
F:g, 6' welke van vooren de gedaante van eene Latynfchè
Lt:tter S heeft. maar van ter ::yJe gelyk als eene iJak gewon.
~Ien uitziet. Mer. maakt ook dikwrls ,k iJollleenen In de Bo0ti0
~'~wclven op de w}'r~ v~n dÇ Zyd . .'r,lOlIcn, \\;;~lI'a'l :'.;,;cr
,
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fraaie Exempelen in DE;GODES J EDIFIcEs alltiques de Rorn~.
gevonden worden.
Z YDE REEDER YE. Zie het Artykel AFWINDEN.
ZYDE.STAART. Carrulus Bobemiclls. Is e~n vogeltje, zoo
groot als een Leeuwerik, met eene pluim op het hoofd, die
hy kan opzetten en laaten nederhangen. Op de vlerken heeft
hy roode vlakken; in den ftaan lange vederen. zynde aan het
einde hoog geel. Het vleefch is malfch en aangenaam om te
eet en. Zyn voedfel zyn roode Vogelbesftm.
ZYDESTIKKER AcupiEtor, Pbrygio, ook ArgentarÎU!, Barba'
ricarius en Artifcx Barbaricus ger.aamd we~em de veelvuldige
zilveren en gulden figuuren. als van Arenden, Leéuwen , Draa.
ken, enz die door deere Konllenaaren op de klederen, ge.
flikt worden. Diergelyke klederen waren eertyds aan de Ho.
ven der Griekfche Keiferer., en nog op den huidigen dag by
de Tartaaren t:n Chineefen in gebruik. Zy worden Phrygiones
genaamd, aangezien de oude Inwooners vanPhrygien deefe konft
eerft hebben uitgevonden. Hoewel men 'er reeds verfcheiden
maaIen by Mofes gewag van vindt gemaakt. Uit dien hoofdè
wordt ook den Naald, waarmede gt:llikt wordt. Acus Baby/o.
nica, Affyria en Semira1l'lia genaamd. De Zydeftikkers zyn in
't byzonder aan d'.) duitfche Hoven zeer gezien. Edoch deefe
J{onftenaaren, het zy Mannen, het zy Vrouwen, moeten in
de Schilderkonft wel ervaaren zyn; ook ht:t coloriet en de houding der kleuren wel verftaan. Zy onderwyfen zelden iemant
anders dan hunne eigen Zoonen, in deefe kunt1:; fchoon de
Vrouwelyke Sexe niet zelden, tot verwondering, in het Zy.
defiikken ervaaren is, gclyk by ha are zeldfaame Manufaéluul'en blykt.
ZYDE STOFFEN. Deefen worden in atle Landen en Provintien van Afiën, alwaar zyde valt, gemaakt, uitgezonderd
het Koninkryk Triparrs, vanwaar de zyde naar China gezonden wordt. De meelle zyden Iloffen worden in de Provintie Quantullg gemaakt en goedkoop verkogt, zoo dat men.
ze UI( dt: eerfte hand hebbende. wel Jeo ten JOO winnen kan.
In deere Zyden Stoffen worden allerlei figuuren van ver[cheide foorten gewerkt. Daar worden ook veelen in HolJand en
Frankryk gt:maakt; alwaar zoo wel als in Engeland. ook al.
lerlei half'zyden en half-wollen ftoffen gemaakt en fterk naat
Muscovien en Poolen verzonden worden.
ZYDE VAN EEN GETAL. Is een van de getal en , uit welkers multiplicatie een ander getal is ontt1:aan. Hy voorbeeld t
2. en 4 zyn de zyden van het vlakten'getal 8; iCigelyks 2,
3, 4 zyn de zyden van het ligchaamelyke getal 24· Maar
geheel anders is het met de zaak gelegen, omtrent de zydcl1
~an een rolygonaal'gelal; want dus wordt het getal der Le·
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den in eene Arithmetifche Progreille genoemd. uit welker ad~
ditie bet Polygonaal-geral ontfraat. By vnorbee!d' Je zyde
'1
3 4 :::: 10.
van het Trigonaal-getal 10 is 4: want I
Dierhalven mOeten in dec::fe arithmt::tifche Pro~r<.:lTtt::, ,:it::r Ie..
den geaddeerd worden, wt dat men het Trianguia,H ;;et.ll 10
bekomt; gevolglyk moeren zoo veel leden geaddeerd woden,
als Eenheden van eene zyde in de Figuur O,)gc:,et;ven zyn,
welke Figuur van de Eenheden aller gerdlen van de progresfie geformeerd is geworden. MAUROLVCUS noemt de zyden
van cie Polygonaal-getalen ook Radites (Jf wortelen.
ZYDEWEE, Daarvoor wordt het volgende GeneesmIddel gepreefen : Neem eene hand vol yferkruid, twee I,epe!s vol
roggenmeel t twee lepels vol tarwenmeel, met het wit van
vier eylnen. Kneedt dit wel dO:)l mall,anderen, maak het
wat warm en leg het dan tu{fchen twee linnen doeken, op
.
de zycic die u zeer doet.
ZYDEWORMEN. Zie het Artykel ZvwoulEN.
ZYDROLLEN. Zie het Artykel ZVDENROL.
ZYGJENA. (In de Ichthyologie) eene fOOr! van SquaIus mtlt
een zeer breed en naar een hamergelykend hoofd.
Dit is een van de zonderlingfte Vi{fcheo der Waereld; en
deszelCs grootte is. doorgaands vyf of zes voet, (choon [o:nwylen n0>i langer; het hoofd is de zonderlingfre figuur onder
alle de Vi{fchen. Hét is niet langrond , en loopende in eene
Iyn met het Iigchaam t maar het IS overdw3rs geplaatfr, en ge·
lykt naar het hoofd van eenen hamer in desze:Cs handvatfel
vafrgemaakt; de oogen zyn groot, en op de twee uiteindens
geplaatfr; de mond is dwars geCneeden in het onder deel van
het hoofd cn voorzien van drie of vier ryen fcherpe tanden;
de neusgaten zyn klein en niet zeer zigrbaar, en de foramil1a
aan de oogen zyn langrond en groot; het Iigchaam is langrond
en maari~ dik; daar zyn twee rugvinnen en een pilllla ani t
de openingen van de kieuwen zyn lien langronde fcheuren,
aan elke zyde vyf loopende van beneden het hoofd naar de
wortels van de peEtorale vinnen: de ftaart is in twee deden
verdeeld en h"t opper(le is veel langer dan het· onder!1e. Zie
PLAAT CCLXXX Fig 7.
ZYGANTES. O .. de Volkeren in Afrika, aan de BabyloniCche
grenzen. Deefen hadden dt: gewoonte om hunne ligchaamen
met vermilliocn te beltryken, en geneesden zig met honig en
met het van~en en eeren van Aapen, die daar in groote me·
nigte gevonden worden.
ZYGOMA OS. Zygolllaticunl. Os jugale JOkbeen, (In de
Allatomie I is een ultltt"el,encl been van her eerfre paar der on·
bewc:eglyke beendcr~n van bet boven kinnebakken. wiens buitenl1e
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tenlle deel met het binnenlle deel van het kinnebakken op de
helfc vervuld wordt.
ZYGOMATICI MAGNI. (In de Anatomie) Zyn twee fcbraa"
Ie, lange Spierem • die door een van hunne uitein~ens aan de
vereenigmg des Appelbeens met het ]ukbeenfche ultIleekfel dei
Slaapbeens vallgehegt zyn ; en met het andere aan den hoek.
lafch der Jippf'n. na dat zy met de Trompetfpier. die dezelve
bedekt. eene fl:erke vallkleeving heeft aangegaan. Deefe
Spieren zyn doorgaans met vet omzwagteld. en begeeven zig
fchuins van agteren naar vooren. Haar gebruik is om den
hoe!darch der lippen boven. en agterwaarcs te trekken.
ZYGOMATICI PARVI. (In de Anatomie) Zyn twee kleine
Spiertjes. die boven op de voorigen gt'plaatfl: zyn. Zy wor·
èen niet alro05 gevonden, en als men haar vindt. zy zyn zeer
met vet ornzwagteld. Zy hebben dezelfde vallhegtingen , denzelfden loop, en hetzelfJe gebruik als de voorigen.
ZYGO\1ATICUS PROCESSUS. (In de Anatomie.) Is de
naam van een vry lang uilIleekfel des flaapbeens. wiens geleeding met het appelbeen eenen boog maakt, die Zygomaticut
of TemporaliI genaamd wordt.
ZYMOMA. Fmnenfum. Zoo wordt genaamd het Nitrum
reum, het fpeekfel, de fcherpigheid der Maag, &c.
ZYMOSIS. Zie het Artykel FERMENTATIO.
Z YTHU M. Is de naam van een zeker bier in Egypten.
ZYWORMEN. Eene foor~ van Rupf<m diede zyde voortbrengen. Een Zyworm is faamengefleld uit verfcheide veeragtige
Ringen, met pooten, gemaakt als haaken, om zig te kunnen
houden en fiil te zitten; twee ryen tanden. welken dienen om
de bladen van boven naar beneden te knaagen. Rondom den
buik hebben zy een zeer kleinen langen zak, die eene foort
van gom bevat, van kle;Ir als de Goudsbloem, waarmede z'l
de draad op eene verbaafende wyfe formeeren. Onder de ..
monj is een buisje, doende uit twee openingen eenige
druppelen van die Gom komen, zynde de Ilofwaarvan z'l haare draaden maakell. Deefe gom neemt de gedaante van die
openingen aan, en verlengt zig in een dubbelen draad. die
fierk genoeg is om den worm te omvatten.
De wyze Om de Zywormen op te voeden, is de volgende.
I. Dat men goede Eyeren moet hebben. De beften zyn van
eene donkere leevendige kleur. Het zaad moet grof zyn, en
wat vogt uitgeeven, als men hetzelve verpletterd, en overge.
hragt uit eene luchlflreek die minder warmte heeft, d:m
de plaats alwaar men ze wil doen vermenigvuldigen; doch de
eyeren die men van zyn eigen getlacht van wormen bekomt.
"yn allo05 b~{l. Het goede zaad gaat nJar den grond als men
het
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het in tVyn legt te trekken. maar het kwaade z:!ad zal dryven "
eo is gemeenlyk wit en ligt.
z. M;;!n moet niet denken om het zaa'.1 Jer Zywormen te doen
onrfluite:1. dan na dar 'er volkomen biaJeren aan de Moerbe.
fienboomen beginne~ te kO'l1c:n: cok moer men Zis \lan geen
meerder za~d voorzien om het r~ doen or~;nuiten > .-jan naar.
maar,e .lu men ~oerbefienboomen heeft, om :t~ daaruit voort.
komenje Zvwormen te voeden, Eene on ce goed zaad, geeft
Zywormen genoeg om de f)fadcn van Vier groote witte Moerbefi~n'Joo;"len te confumeeren. De B()omen die witte Moer.
befien vQorthren~en, zyr. de bel1:en voor de ZyworfT,erl In.
dien men zi~ vc:rpligt \lontl • om de bladen v~n' de Moer·
befienboomen. dlC: zw~·te vrugten voortbrengen daarto~ te
gebruil,t:n. dan zouden ho't m~H cl,' blad'!n van één boom
moeren weefen , en de heift van een~n ~nderen, om dJt de
bla1en veel harder ('n l1:erker zyn Hieromtrent /laat aan te
merken: J: d~t ,1e Zyd(:',vormen, g::;voedt me: bladen \"an den
witten Moerbefië:)l)ool'l, da! in een ve:ren grond /la~n, en
die vol van fap zYI), grover rn3ar min Il:erker zY,1e geeven.
Dat zy. die gevoedt worden van jonge Boornen. var. lien tot
twaalf janen oud, zyde geeven die minder fyn en zoo goed
niet is, als die gevoedt worden van de bladen der Boomen.
die van agtlicn tot vierentwintig jaaren oud zyn; derh31ven
zyn cle oude boornen altoos boven de jonge Boornen te fehat_
ten. 2. Ddt de bladen die verfchilJende zyn , genomen van
boomen die in verfchillcnde gronden /laan, of van verfchil.
lende boomen geplukt worden. veel toebrengen om de zyde
pngelyk te maaken. Dat de vogtige bladen, de verwelkte. de
tedere en de harde bladoo, die men onder malkander gemengd
aaD de Zywormen geeft; in één woord I dat al dit gebrek van
oplettenhcid, oorzaak is dat de Zywormen zoo weinig ge.
lultlten , en dat men wdnig voordeel daarvan trekt. 3. Dat
eene zuivllre en getemperde ludlt, eene plaats die voor het
zuiden bloot ligt, bell: voegt aan de Zywormen, die onge·
meen teder zyn; dat zy veel zindelykheid vereisfchen, waot
de onzuivere of al te /lerke reuk is een peil: voor dezelven.
3, Men moet wat meerder Moerbefienboomen hebben dan
men vol/lrekt noodig heeft voor het voeden van de Zywor.
men die men houden wil. Ieder boom moet vier roeden van
malkander afgeplant /laan, op dat de een den ~ndere niet zou
benadeel:n. Men moet 'er die foort op grifft:len. die Je
breedJl<! ~n gladfic bladen nt:eft Men moet de bladen niet
inzameien dan nddlt de zon den daauw en de daarop gevalIe .
nen regen wel heeft opg<!drooJd: men moet ze met eene
fehoone hand, b:ad Vdor hlad afplukken, en niet met da
volle hand al ie de bladen vall cenen lak te gclyk afrèryken ,
ot men kan dezc!\'cn nlt:C een groote f~haar a:lIl de fh:ckn af-

forde !!

z y w o.

JOJ1

fnyden. en luten ze op een laken vallen, dat onder den
btJom is geCpreidt. en dan moet men ze in zakken of korven
doen. De bladen der Moerbefiënboomen die in eene wateragtige plaats {1:aan. deugt'n niet.
De wyze om de Zywormen te voorfchyn te doen komen. i!l
deefe: zoo de eyeren uit de natuur zig niet vroeg genoeg in
het voorjaar ontfluiten, zoo moet men eene kunlligo warmte
daartoe gebruiken. Men legt de eyeren vooreer11: in goeden
wyn, omtrent een quartier-uurs • en men bed:ent zig alleen
van het zaad dat naar den grond toegaat het geene men
vervolgens in de zon te droogen legt; dan legt men de eye.
ren in eene nieuwe doos. Vln ligt hout gemaakt. waarïn geen
de minfie reuk is. en ror.dom belegd mc::t kattoen dat wel
droog is. of watten. waarop nl en het zaad, niet op hoopen.
maar uitgerpreidt nederlegt Hierover legt men wederom eene bedding van kattoen of watten. cn daarover een wit pa~
pier vol gaatjes, met eene naald geprikt. Men fluit deefe
Doos. en als men het zaad wil doen uitkomen. zet men die
Doos tulTr.hen twee hoofdkusfens met vederen gevuld. in de
Zon warm te "'lorden; men windtze in doeken, om ze een
eenparigen graad van warmte te doen behouden. Drie of vier
dagen daarna zal dat zaad beginnen zwart te worden. en de
Zywormen gereed 11:aan, om te voorrchyn te komen. Dan
neemt men een wit Cchoon papier. dat men vouwt met een
opllaanden rand. als een bakje; op den grond legt men ver.
fche Moerbefienbladen. die voor alles wel droog moeten
weefen ; ook neemt men daartoe alleen de bladen van oudo
Moerbefien boomen, als de gezondllen voor de jonge Zywormen. Ten einde van eenigen tyJ ziet men dat de uitgekomene
Zywormen haar voedfel op de bladen hebben gezog'. De Zy.
wormen zyn in dien 11:aat donkergrys. De kop is zeer zwart.
en de lengle als die van eene rups. Men neemt de bladen met
de daaraan zittende Zy'J7ormen van het papier af. met eene
naald zonder punt, en legt ze in kleine hoopjes in andere doOoj
fen, en men legt tusfchen c1ie kleine hoopjes. Moerbefien bla.
den. - Men moet in dezelve dooCen alleen leggen zoodanige
Zywormen die op een en denzelfden dag zyn uitgekomen, en
ze geenfints met de anderen vermengen. Aldus vermenigvul.
digt men die doofen • naarma~te van de dagen dat de Zywor.
men uilkomen. Zy die geen Zywormen genoeg daartoe heb.
ben, leggen ze van malkander afgcfcheiden op cen groote
zeef, of in een houten kleerbak daar een rand aan is. en men
bedekt ze met een linnen doek, even gelyk de doofen. Men
moet ze vIer of vyf dagen lang, in die tweede dooCen of op
die zeef laaten liggen. tn men geeft ze overvloed van Moer.
befienJlaJen. Hier 11:aat te letten, d:tt Woen de Zywormen van
de geboorte tot aan de e"Jll:c vçn'elliq;. de eer11:e en jonge
nlt·
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uitfpruitfels, tot ~an de tweede vervelling, de jengf1:e bladen,
en tot dat zy beginnen te fpinnen, de fterkfle en welgevoedfte
bladen moet geeven. Men geeft hun verfcbe bladen des morgens en des avonds, van derzelver geboorte af tot aan de twee.
de vervelling; driemaaIen 's daags, tot aan de laatf1:e vervel.
ling; en vyf of zesmaal daags tot aan het einde van hun lee.
ven, dat ten langfte maar zes weeken duurt Dit is het middel
om ze derzelven gedaantewiffeling ten voJe te doen volbrengen.
Men moet wel acht geeven van ze geen vogti~e of bedorvene
bladen te geeven, noch die van verfchillende hoedanIgheid
zyn; dat is, men moet ze geene jonge bladen geeven. na dat
zy oude bladen gegeeten hebben; ook nu geen bladen van
zwarte en dan van witte, of eerft van witte en dan van zwarte
Moerbefiënooomen; en wanneer zy in de tweedt: doos zyn.
moet men van dag tot dag de graad van warmte verminderen.
waarin men ze tOt dien tyd toe gehouden heeft. Ten einde
van vier of vyf dagen, moet men ze brengen ter plaatfe, ge·
fchikt om aldaar derzelver voortbrengfel te vol voeren Dit
moet een kamer zyn, vol goede gezonde lucht, wel geilooten
met glafen venfters, waardoor geen wind of tocht komt; waar·
in geene de minfle kwaade of fterke reuk mag komen, geen
look, uien, muscus, en vooral geen tabaksroG>k; ook moet
'er geen groot geluid zyn, als het luiden der klokken het Daan
op ketels, trommels, &c. Men moet toezien dat alle de gaten, waardoor Rotten, Muifen of andere Infeél:en in de kamer
zouden kunnen komen, wel geilooten worden. Men maakt
een vierkant, met vier ftukken hout, in de gedaante van een
pylaar; daaraan hegt men vyf of zes ryën plankjes of vlaktens
van hout of klei gemaakt. hebbende een rand, doch zy moe.
ten anderhalven voet van malkander f1:aaD.
Zeer groote en ervaarene Liefhebbers. die naauwkeurig in
alles te werk gaan, willen dat die kamer overal veel lichts
door de glaafen raamen ontvangen zal, en dat de luiken. die
men toedekt aan de zyde van waar cle wind komt. zoo wel
fluiten. dat 'er zelfs de blikfem niet kan doorrchitteren. Zy
begeerell dat de planken van den pylaar met leer aan de ftylen
gehegt zyn, om dezelven. gelyk het dekfel van een koffer te
; kunnen opheffen of laaten nederzakken. Volgens de opgaave
van deefe Liefhebbers, kan een plankje, lang vier voet, en
breed een voet, 300 Zywormen bevatten. EeD kamertje van
twaalf voet in het vierkant en tien voet hoog. kan 'er agttien
duifend bevauen, als men daarvan maakt tien verdiepingen
en drie ryen planken, 1800 Zywormen kunnen evenveel zyde
poppen geeven; maar dewyl 'er altyd eenigen mislukken. telt
men ze maar op 1500 die volmaakt zyn, en I Sa- van dIe poppen.
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pen, die goed zyn, kunnen tien onee ruwe zyde geeven, en

dus kunnen die 1500 o.mtrent ~es pond. zyde voortbrengen.
Volgens die proefneemmg kan men Zlg In het groot toeleg.
gen, op het houden van ZyworlRen, evenredig met de Moer.
befienboomell die men h(!t:f.; doende een byzonder Gebouw
daartoe oprichten. op een heuvel die voor de winden ge.
dekt is.
De wooning der Zywormen aldus toebereidt zynde, legt men
ze met d(! bladen waar~an zy zi(~en op die planken; men fpreidt
ze in het breede wat Uit, weinIg Ie gelyk, zet .Ie venfters wat
open, terwyl de Zon Iieffelyk daarop fehynt , om die wormen
de lucht war gewend te do!!n worden. Alle de geenen die op
denzelfden dag zyn uitgekomen, zet men op een afzonderlyk
plani\jt:, Die op den tweeden dag zyn geboren, op een tweede
plankJe, en zoo vervolgens. Hoe grooter zy worden, zoo veel te
wy.!tr moet de plaats zyn alwaar men ze legt. De kamer moet
men rdn en [chuon houden; dezelve befproeien met afyn en
ee!'I?!! welriekende krujd(!n, als thym, lavendel. rosma.
ryn. &c.
Zoo dra zy uit zyn gekomen. eeten zy geduurende den tyd
van agt dag(!n. waarna zy drie of vier dagen lang llaapen.
Zoo lang zy in dien ftaat zyn, mag men ze niet aanraaken en
gelyk ze geduurende die drie of vier dagen niets eeten, zoo
moet men ze overvloed van bladen ge even zoo dra zy ont.
waaken of van vel veranderd zyn. Na de tweede verande.
dering van vel, moet men derzelver plankjes [choon maaken
ten minfte om den vierden dag; doende den drek nu op dee[e'
dan op die plaats· weg, laatende altyd eene lellige plaats op
het plankje, om ze daarop te leggen, terwyl men de andere
plaatlf!O fchoon maakt.
Wanneer ze niet meer groeien. is het een taken dat zy dan
zullen beginnen af te neem en ; wanneer men haare plankjes
met fterke kruiden bellrykt. Men ziet dat zy ziek zyn, als
zy geelagtig, dik en blinkend beginnen te worden. Ten op.
zigte van de zoodanigen. die groenägtig en blinkende zyn.
die doet men weg, als met kunnende genee[en worden. In
het algemeen moet men den drel, der Zywormen. zoo lang zy
ziek zyn, niet weg doen, om dat de drek hen verwarmt.
maar men moet ze van de gezonde afzonderen, en werpen
wat wynäzyn op een gloeiende as[chop. vyf of zes maal in
vierentwintig uuren; want de al te groote hitte en broeien
der zwaare lucht is haar nog nadeeliger dan de koude.
Zeven of ~gt da~en na de vier veranderingen van vel, zyn
de Zyworm::n gereed om te klimmen, te fplOnen en haare zy.
tie voort te br\!ngen. Dl[ ontdekt men om Jat de hoofden
dan v~rwe!ken; Je ftaart wordt plat; het Iigehaam zwelt ron.
dom
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dom de keel en wordt zagt. en de bek puntige r; de kringen
die groenagtig waren. worden gOud-geel. een teken der zyde
welke zy willen uitwerp en. Mf:n ziet ze door malkander 100'
pen. en zy fchynen naar geen eeren meer om te zien Dit
zyn valte tekens dat zy. welhaan: zullen beginnen te fpinnen.
Ja dien nieuwen f1:aat. die vier of vyf dagen duurt. moet men
ze wat veel ruimte geeven en zuiver houjen ; geeven ze eene
goede bedding van f1:erke bladen in overvlo ed. vyf of zes maal
's daags want dan verkeert al hun voedfel in zyde. Wannee r
men in het een of ander in gebreke is gebleeven • zal men de
Zyworm en zien nede.rdaalen. "an de fpinplaats waarnatoe z'l
geklommen waren. met om te eeten. want zr eeten dan niet
meer. maar om te k wynen tot dat zy fterven. De zelfftandig_
heid. gefchikt om de zyde te worden , verkeer t in water en
men doet ze weg.
Ter zelver tyd maakt men tuffchen de plankje s, huisjes als
cene be.Jekte gaander ye. gèmaakt van takjes of heide. wel
droog. zonder rc:uk of iets dat (cherp is. op dat de wormen
tot boven toe daarïn zouden kunnen opklimm en. en gaan nestelen in de holligheden die zy vinden, die gemeenelyk gemaakt
worden met den ban: of de fehil van rvs. Ieder huisje moet
anderhalve voet breed en drie voet lang zyn. dat de gemeeno
diepte der plankjes is. Deere huisjes aldus lOebreid zynde,
moet men de Zyworlllen uitfpreiden op bladen fchoon papier.
die men op de plankjes van die hUisjes gelegd beeft; men
geeft ze maar weinig te eeten. dat is te zeggen. men geeft ze
van twee tot twee uuren. eenige f1:erke groene bladen. en mell
maakt ze niet meer [choon. Ten opzigte van die Zywormell
die dik van Jigchaam en kort van pooten zyn. die opklimmende. ligtelyk nedervallen • dezel ven moet men in papiert:n pe·
perhuisjes zetten. of op plankjes met dikke donkere huisjes
van hondiland gemaakt.
Wanne er de Zyworm en de einden der takjes zoeken . en dat
Ilerzelver ligchaam doorfchynende is. is het een blyk dat z,/
welhaaf1: aan het fpinnen zullen gaan. Men houdt op met ze
eeten te geeven. zoo dra zy op de takjes beginnen te klimmen. Vooreerf1: kruipen zy van de eene plaats naar de ande·
re; dan zetteR zy zig vaft IC eene wat wyde plaats. om aldaar
hunne poppen te kunnen keeren De eerll:en dag legt de
worm den grondflag van haart: pop. Tot dien wonderbaaren
arbeid gebruikt zy haare poot en vanvooren • om de twee draa.
den te plakken en te draaien.
Den tweeden dag formeert zy ha are pop op dien bafis, en
ten dien einde fpint zy regulier. Zy trekt daartoe het hoofd
omlaag; daarna weuerom naarboven ; dan krui!felings naar ie.
de~
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dere zyde t in alle betrekkingen; eindelyk vindt 2y zig in haa.
re zyde beflootcn.
Den derde d~g maakt '1y de pop dikker, doch :Illeen aan de
cene zyde. en volmaakt ze met z~er veel gezwinr1hdj, wonderb:\ar fyn en lang. Zy is omaent agt dJ~ell belig ox hUf"
pop te ma;Jkt:n. en dio voleindigJ zynde t is zy ovaal van ge.
daante. 21s een klein hoender-ey. mofchagtig aan d~ eene z,/_
de, en v~n vt::rfchelde kleuren.
\Vy zullen voor een oogenblik de Zj'IVorm in h~~re pop laa.
ten Ileekcn. èn toouen wat de p;;:rÜH)/ltn die d3aro? pJfft:n.
doen mo:,:ten t voor dat zy eenc b-;daanteverwIilding onder.
gaan.
Ten einde van drie of vier dagen, dat de Zy\Yorm ha:lr pop.
je of tonnetje begonnen heeft, moet men in et::n ander hUIsje zetten, alle de zoodanigen die nog n'et opgeklommen zyn
Jan~s haare tal,jes en voegen daarby alle cl:: agterbly\'cnde wor.
men, en die welken van de talqcs zyn afgevallen t of niet
hebben kunnen opklimmeIJ; want zy zo,l~en dubbele poppen
maa!:en. naamelj'K zulken die Joor (we(.- of drie wormen fee
maakt worjen , en die niet zoujen dC;Jgen. Bovendien. zoo
zO:lden zy dcor hunne traagheid in her opklimmen, verhin.
dtren c!at me;') de poppen fpoedig genoeg zcu kunnen weg.
neemen. Di\~ zorg moet rnt:n g"bruik~n in het (1oorzoeken.
AI:; die wormen, wdken men aldus van ?la~ts hetjf! doen ver.
anderen. zit; b":,;ln'len te verkorten en rood (c wérJen, geeft
men zo niet r.JC"r te eeten. en men zet z-: (';' een hoopjo
van kleine takje~ van hClzelfJe hout daar de Lui~j~s VJn ge~
maakt zyn.
Agt of (ien dagen na dat de Zywormen haare po;;r.en of con.
netjes gemaakt he'Jben, en eerder niet, uit vrr:t;è van de
zooJanigc;;i1 (;; zullell verftooren die nog beli~ zyn met fpin.
nen, moet enen ze zaJtkens van de huisjes lotmaaken, en
leg~en alle d~ poppen in een ~erf om 'er de zyrle af te winden.
Nu moet men die afwindm:; doen t vier of vyf dagen Dadat
men de zyde poppen heeft j,J~ezameld. en niet laater. om do
uitkom!l: van he: uiltje voor te komen, omdat hy de zyd"
daar coor zou veriJreeken; tm zoo men reden had om voor
dat on:;c1uk bevreesd te ~yn. mo.!t men ze verfmooren • door
de zyd:!n poppen of tonne:je3 op een laken te leggen; ~eduu·
rende vier of vyf dagen, in cie fellle Zonrefchyn. maar men
moet 'cr ecpigen V'an de b"ften uew'iaren om 'er Zaad van te
bekomen. De beften zyn de zor;d:.lnigin, (He het etrfle geformeerd en het brdfie zyn; die de lee,endigtle kleuren heb.
ben, en men muet zoo v;;el M annetjei ali WytJei ncemen.
X. DiH.
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De manlle1yke zyde popjes of tonnetjes zyn ryll; dun .Ian~ en
puntig aan beide de einden. De vrouwelyken zyn effen en
2Do{chagtig. Men moet met zekerheid weeten dat de: worm
leeft, en dezelve is Ieevendig als men ze hOOrt rollen Wanneer het popje geCchudt wordt. Om eene Once zaad voort te
brengen. moet men h~nderd paar zyde poppen hebben, half
mannetjes en halftwyfjes. Men doorfleekt ze aan de opper..
vlakte. met een grooten draad en men hangt ze in drie of
vier pakketten tegens het behangCel.
Laatenwe wederkeeren tot den Staat van de Zyworm. nog
in haar Zyde- Popje zittende; zy ondergaat aldaar twee gedaante-verwHfelingen. Zes of zeven dagen na dat zy haar tonnetje
of popje geformeerd heeft. verlaat zy haare huid en verandert
zig in eene boon, vry wel gelykende naar den fl:een van eene
pruim. zynde een vlies waarin het diertje bellooten zit. Vier
dagen daarna. dat is te zeggen. omtrent tien dagen na dat de
Zyworm is begonnen te klimmen. wordt ze veranderd in een
uitje; het doorboord het. en komt geheel wit daaruit te voorfchyn, laatende in het vlies alleen de twee pooten van den
worm en de boon. Men moet maar een klein getal in dien
{bat laaten komen. die men verkooren heeft o:n zaad ofeyeren daaruit te gewinnen, om dat de zyde daarvan verlooren
gaat. Dit uiltje heeft vier vleugels, zes pooten, twee hoornen, een mismaakte kop, een zeer dikken buik, een haairige
huid. twee zwarte oogen. maar bleek en de een digt by de an·
dere. De wyfjes zyn veel witter dan de mannetjes, hebben
tweemaal dil,ker buik, en geeven een rosagtig water uit wan,
neer zy het gat van het popje doorbooren. De matlOetjes
vertoonen zig leevendiger. en llaan mee hunne vlerken zoo
dra zy uitgekomen zyn. Deefe ln[etlen eeten in deefen nieuwen
Haat niet.
Men moet dezelven, zoo dra zy uit hun vliesje gekroopen
zyn • zoetelyk by de vleugels vatten, en zetten ieder mannetje
by een wyfje, op eenige kaal gefchooren fl:offe, dat zwart
is, Sergie, Camelot, laken, enz, het grootfl:e gedeelte. blyf~
tien dagen gepaard, voor dat het wyfje haar zaad fchlet ot
eyeren legt. Zoo ze, ten einde van dien tyd zig niet van
zeifs Ccheiden, moet men ze voorzigtig van malkander afzon
deren, en werpen de mannetjes weg, Dan zal het wyfJe eerfl:
een wit water uitgeeven. en dan haare eyeren leggen.
Ieder wyfje legt omtrent 300 eyeren. Deefe eyeren zyn
omringd met eene Iymagtige fl:of, die ze va!l: doen kleeven
aan de plaats alwaar zy gelegd word':!lJ, eu men moet ze niet
losmaaken dan na datze wel gedroogd zyn. D.:.:fe eyeten zy.n
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in den beginnen wit of geel. dan rood en elndelyk Wys. All
ze deefe laatfte kleur hebben verkreegen. werpt men ze in wYn
die men eenigfintl laauw heeft gemaakt. en men roert ze om:
Allen die naar den grond gaan zyn goed. Dan moet men ze
daaruit neemen en leggen tuffchen twee linnen doeken in de
fchaduwe te droogen, en vervolgens legt men ze in doofen.
bekleedt met kattoen, die men wel fluit. en in de kas tuffchen
de klederen of het Iywaat bewaart, op eene plaats die niet
te koud of te warm is.
De wyfe om de zyde van de poppen te winden, is deefe:
omtrcmt de leevendigen moet men de zyde van de poppen
aanfionds afwinden, maar die welken men verCmoord heeft,
kan men zoo laaten leggen als men wil. Daartoe bedient men
zig van een haspel en een ketel met water die op een Fornuis
fiaat. Men moet eerst de Dons die boven op zit, weg doen,
en werpen de pop met zyde in het heete water. Men moet
het water In de I{etel twee of driemaal 's daags veranderen.
Het rivierwater is beter daartoe dan het putwater. Hoe fierker
de zyden poppen zyn, zoo veel te heeter moet 't water weefen ,
en zoo veel te fchooner wordt de zyde, en maakt ze egaal
blank. Men roert de poppen met een houtje uit een befem,
om hel einde of begin van den draad daardoor te ontdekken.
Men doet diep draad door kleine ringen paffteren, op dat
de pop niet mede uit het water naar boven zoude gaan. als
de draad aan den haspel is vafigemaakt en men befig i~ met
afwinden. Men windt zoo veel poppen te gelyk af, als men
de draad dik en de zyde fterk wil maaken, en men moet de
poppen zoo lang in het water !aaten tot dat all' de zyde
daarvan afgewonden is.
De regelen, om eene quantiteit van eyeren te bepaalen, die
mell mOèl doen ontnuiten, en ecn evenredig getal van Zywormen te verkrygen. met de Moerbefieboomen die men
heeft, zyn de volbende : Een once Eyeren brengttenminfie
veertig duifend Zywormen voort. Om deefe veertig duifend
wormen te voeden, heeft men negenhonderd pond gewigt
aan biaden nodig, en duifend pond op zyn allerrneefi. Dit vafi.
gefh:ld zynde, zoo verkies in uwe plantaadje, de grootfie
en befigelaadene boom van allen, en doe de bladen daarvan
w~egen. Doe ook de bladen weegen van den kleinfien en
min kragtigfien boom van allen; leg die twee gewigten
van bladen by l!Ialkander, en de helft v:ln dat geheele ge.
wig~ zal het voortbrengfel door malkander zyn van alle uwe
]I.:!oerbefiënboomen. Derhalven , indien de fierkfie MoertJe.
Ill:iboom vyfer.twintig pond bladen beeft, cn de kleinfie vyf.
titn
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den. d3t veerfrg Jfond door rn~l;,ander is. dalf is tWintig'ponJ
bladen het vOorlbrengf"l VOln j(;,1eren boom door m~lkan(.kr.
Zvo gy nu tweehondt:rJ boo:nen hebt. kunt gy Ibl3t :Tlaaken
op Iweeduifend pond gew!l?t :Ian bladen. en den mo~c gy
twee oncen eyeren doen onrl1:Jl t en om dezelven te confumee.
ren. OIO daaruit te bekomen twaalf pond zyJe jaar!yks. mits
al het eezegde wel in acht neemende.
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